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WSTĘP

Kolejny Zeszyt Naukowy składający się na serię „Problemy Zarządzania, 
Finansów i Marketingu” dotyczy zagadnień związanych z nowymi kierunkami 
w analizowanych obszarach.

Prace mieszczą się w tematyce, która została podzielona następująco:
− problemy rozwoju zarządzania,
− problemy nowoczesnych finansów,
− problemy współczesnego marketingu.

Publikacja jest próbą podsumowania wyników badań prowadzonych 
w kilku ośrodkach naukowych w Polsce, a także sformułowania postulatów 
kierowanych do wszelkich organizacji gospodarczych. Celem opracowania jest 
wskazanie znaczenia kierunków i procesów rozwojowych w zarządzaniu, finan-
sach i marketingu. Autorzy odnoszą się do różnych kwestii – od bardzo ogól-
nych po rozwiązania szczegółowe. Wskazane są zarówno trendy występujące we 
współczesnej gospodarce, jak i instrumenty realizacji zaplanowanych zmian.

Całość problematyki ujęto w dwie części, pozwalające odnieść się do 
wybranych problemów występujących w obszarach zarządzania, finansów i mar-
ketingu. W pierwszej części ujęto artykuły obejmujące problematykę obserwo-
wanych trendów i kierunków zmian we współczesnym marketingu, część druga 
obejmuje artykuły związane z tematyką problemów współczesnego zarządzania 
i finansów. W części pierwszej autorzy poruszają między innymi tematy związane 
ze zmieniającą się rolą marki w marketingu, rozważają możliwości stworzone 
przez Internet, które można wykorzystać przy promocji firm, analizie poddawane 
są także zagadnienia z zakresu badań marketingowych, marketingu społecznego 
i proekologicznego. Część druga obejmuje zagadnienia dotyczące zarządza-
nia, zarówno firmami z branży ochrony zdrowia, firmami transportowymi, jak 
i instytucjami naukowymi. W tej części autorzy podejmują także tematy zwią-
zane z finansami oraz szeroko rozumianymi strategiami funkcjonowania firm na 
współczesnym rynku.
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Autorzy zdają sobie sprawę, że ograniczona objętość i charakter materiałów 
pozwoliły tylko na zasygnalizowanie ważnych problemów, istotnych z punktu 
widzenia zarówno teoretycznego, jak i empirycznego. Mają jednak nadzieję, że 
zaprezentowana problematyka stanie się inspiracją do dalszych dyskusji, pole-
mik i badań.

Grażyna Rosa
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PIOTR ADAMCZYK
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

MARKETING SPOŁECZNY JAKO WSPARCIE  
DLA STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTWA FIRMY BRANŻY LOTNICZEJ

1. Teoretyczne podstawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
i marketingu społecznego

1.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa ma swoje korze-
nie w erze rewolucji przemysłowej, która zmieniła świat na przełomie XIX i XX 
wieku. Teoretyczne podstawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
(Corportate Social Responsibility – CSR) jako pierwszy na przełomie XIX i XX 
wieku sformułował A. Carnagie w swoim eseju The Gospel of Wealth1. Jego kon-
cepcja opierała się na zasadach miłosierdzia oraz włodarstwa. Pierwsza z nich 
odwoływała się bezpośrednio do Pisma Świętego i głosiła, że osoby majętne 
powinny otaczać opieką i wspierać biedniejsze warstwy społeczeństwa. Druga 
zasada mówiła, że wielkie majątki powinny być traktowane przez ich właścicieli 
nie jako ich własność, ale jako dobre wspólne, powierzone im w zarządzanie przez 
resztę społeczeństwa. Współczesne podstawy teorii społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstwa sformułował H. Bowen2, definiując ją jako zobowiązanie 

1 A. Carnegie, The Gospel of Wealth and Other Timely Essays, The Century Co., New York 1901.
2 H. Bowen, Social Responsibility of the Businessman, Harper and Row, New York 1953.
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przedsiębiorców do prowadzenia polityki firmy, podejmowania decyzji i działań, 
które są pożądane z punktu widzenia celów i wartości społeczeństwa.

Poziomy społecznego zaangażowania firmy w postaci podzielonej na cztery 
części piramidy przedstawił Archie B. Caroll. Na jej szczycie znalazła się dzia-
łalność filantropijna, poniżej zaś inwestycje na rzecz społeczności lokalnej. Oby-
dwa poziomy traktowane są jako działalność dodatkowa. Dwa najniższe poziomy 
piramidy, to jest przedsięwzięcia komercyjne w środowisku społecznym oraz 
podstawowa działalność gospodarcza, to działalność podstawowa3.

Na podstawie teoretycznych założeń przedstawionych przez Carolla przed-
siębiorstwa realizują działania w pięciu obszarach społecznej odpowiedzialności4. 
Pierwszy – ekonomiczny obszar społecznej odpowiedzialności – może obejmo-
wać między innymi nadzór zarządczy, spójność działań rozwoju ekonomicznego 
organizacji i społeczności, wpłaty podatkowe, korzystanie z usług lokalnych 
dostawców i lokalnej siły roboczej. Drugi to socjologiczny obszar odpowiedzial-
ności, który dotyczy, ogólnie rzecz ujmując, praw człowieka, prawa pracy oraz 
rozwoju lokalnej społeczności. Kolejny z obszarów odpowiedzialności dotyczy 
zapobiegania lub minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko, redukcji 
konsumpcji zasobów naturalnych, wspierania inicjatyw promujących odpowie-
dzialność względem środowiska, rozwijania i wdrażania systemów, procesów, 
technologii i innowacji przyjaznych dla środowiska. Z kolei odpowiedzialność 
w sferze wiedzy to kwestie uczenia się, kreowania wiedzy, zarządzania i dziele-
nia się wiedzą, stwarzania społeczności dostępu do wiedzy (na przykład fundo-
wanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów), pomocy w upowszechnianiu 
edukacji lokalnej społeczności. Ostatni obszar odpowiedzialności dotyczy sfery 
etyki, a tym samym przestrzegania prawa i norm etycznych we wszystkich obsza-
rach działalności organizacji, promowania norm etycznych, zapobiegania korup-
cji oraz innym społecznym nadużyciom. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
oferuje szerokie palety instrumentów i programów, które pozwalają na bardziej 
efektywne zarządzanie tym obszarem działalności firmy. Można wymienić mię-
dzy innymi ekoznakowanie i znakowanie społeczne, marketing zaangażowany 
społecznie, nadzór korporacyjny, programy etyczne dla pracowników, rynek 
inwestycji odpowiedzialnych społecznie, zaangażowanie społeczne, społeczną 

3 A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management 
of Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, No 7, s. 39–48

4 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Teoria i praktyka, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 53–54. 
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odpowiedzialność w biznesie, standardy i wskaźniki odpowiedzialnego marke-
tingu czy też zaangażowanie społeczne5. Do tej grupy instrumentów zalicza się 
także marketing społeczny.

1.2. Marketing społeczny

Philip Kotler koncepcję marketingu społecznego wywodzi bezpośrednio od 
marketingu światłego, który w sposób długofalowy powinien wspierać działania 
marketingowe. Opiera się on na pięciu zasadach: marketingu zorientowanym 
na konsumenta, marketingu innowacyjnym, marketingu wartości, marketingu 
opartym na poczuciu misji oraz marketingu społecznym6. Zdaniem P. Kotlera 
powstanie koncepcji marketingu społecznego było spowodowane ubocznymi 
rezultatami funkcjonowania koncepcji marketingu, która rodzi potencjalne kon-
flikty między pragnieniami i interesami klientów a trwałym dobrobytem społe-
czeństwa. Marketing społeczny pomaga rozwiązać te konflikty, gdyż wymaga 
od specjalistów do spraw marketingu wprowadzenia społecznych i etycznych 
zasad do praktyki marketingowej. Wiąże się to ze zrównoważeniem sprzecznych 
wartości, takich jak zysk firmy, spełnianie pragnień klienta czy interes spo-
łeczny7. P. Kotler wraz z G. Zaltmanem w 1971 roku jako pierwsi zdefiniowali 
koncepcję marketingu społecznego (z ang. social marketing concept) w artykule 
Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Określili marketing 
społeczny jako „projektowanie, wdrażanie i kontrolę programów obliczonych 
na wpływ dopuszczalnych idei społecznych, z udziałem rozważań na temat pro-
duktu, planowania, ustalania cen, komunikacji, dystrybucji i badań marketingo-
wych”8. Trzynaście lat później American Marketing Association otworzył niszę 
dla marketingu społecznego, zmieniając funkcjonującą od ponad 25 lat definicję 
marketingu, poszerzając ją o promowanie idei9.

5 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, Warszawa 2004, s. 34–46.

6 G. Armstrong, R. Brennan, M. Harker, P. Kotler, Marketing an introduction, Pearson Education 
Limited, Edinburgh 2009, s. 563.

7 P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 26–27.
8 P. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, „Journal of 

Marketing” 1971, No 7, s. 5.
9 D. Walsh, R. Rudd, B. Moeykens, T. Moloney, Social Marketing for Public Health, „Health 

Affairs” 2003, No 2, s. 107.
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2. Firmy branży lotniczej a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Firmy reprezentujące branżę lotniczą, jedną z najważniejszych dla rozwoju 
globalnej gospodarki, jak większość przedsiębiorstw w XXI wieku stanęły przed 
wyzwaniem prawidłowego zarządzania obszarami społecznej odpowiedzialności 
swojego biznesu.

Transport lotniczy jest ważnym elementem światowej gospodarki, warun-
kującym jej prawidłowe funkcjonowanie. Długoterminowe prognozy IATA 
(International Air Transport Association – Międzynarodowe Zrzeszenie Trans-
portu Lotniczego) wskazują, że w najbliższych latach ruch lotniczy będzie stale 
rosnąć. W 2009 roku linie lotnicze na całym świecie przewiozły 2,5 mld pasaże-
rów. Większość największych lotniczych przewoźników pasażerskich na świecie 
zrzeszonych w IATA, jak i portów lotniczych należących do ACI (Airports Council 
International – Międzynarodowe Zrzeszenie Lotnisk), wdrożyło już bądź wdraża 
strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W przypadku tej branży 
mocne zaangażowanie w tym obszarze wydaje się uzasadnione. Z wymienionych 
na początku obszarów CSR najmocniej firmy angażują się w kwestie ochrony 
środowiska. Intensyfikacja ruchu lotniczego wpływa negatywnie na środowisko 
naturalne. Szacuje się, że rocznie statki powietrzne emitują do atmosfery około 
600 mln ton dwutlenku węgla10. Choć eksperci reprezentujący branżę twierdzą, 
że odpowiada ona zaledwie za 2% światowej emisji dwutlenku węgla, to jednak 
wartość ta z każdym rokiem wzrasta, co jest konsekwencją rosnącej liczby ope-
racji11. Negatywny wpływ na środowisko oraz nierzadko negatywne inklinacje 
dla lokalnych społeczności (ze względu na hałas, nadmierny ruch na drogach 
dojazdowych i tym podobne) ma także funkcjonowanie portów. Organizacje 
skupiające firmy z branży lotniczej dostrzegają ten problem. IATA stworzyła spe-
cjalną, aktualizowaną co kilka lat strategię pod nazwą Building a green future. 
Zawarto w niej kilka celów związanych z ochroną środowiska, jakie organizacja 
chce osiągnąć. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje zmniejszenie zużycia 
paliwa lotniczego o 18% poprzez poprawę jakości infrastruktury i efektywniej-
sze wykonywanie operacji lotniczych. Pozwoli to na zmniejszenie emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery aż o 120 mln ton. W dłuższej perspektywie IATA 
chce wspierać rozwój technologii w taki sposób, aby do 2060 roku całkowicie 

10 R. Bowe, R. Hartley, K. O’Connor, Flying the Dirty Skies, „Environmental Magazine” 2004, 
No 5, s. 5. 

11 D. Gaffney, Fly Eco-Friendly Skies, „Popular Science” 2008, No 2, s. 2.
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wyeliminować emisję do atmosfery dwutlenku węgla z silników samolotów. Za 
cel stawia sobie także, aby do 2017 roku 10% zużywanego rocznie paliwa sta-
nowiło paliwo alternatywne dla nafty lotniczej12. Podobne działania podejmuje 
ACI. W dokumentach, takich jak ACI Strategic Plan 2004–2010 – ACI Mission 
Statement, ACI World Annual General Assembly Environment Resolution (listo-
pad 2007) i ACI Policy on Climate Change13 z 2005 roku organizacja wyzna-
czyła cele, których osiągnięcie zmniejszy negatywny wpływ portów lotniczych 
na środowisko. Zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska 
przez międzynarodowe organizacje zrzeszające porty lotnicze i przewoźników 
spowodowało, że podmioty te zaczęły koncentrować swoje zainteresowanie na 
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa. W strategiach tych znaczący 
nacisk położono na kwestie ochrony środowisk, ale nie pominięto pozostałych 
obszarów CSR.

3. Marketing społeczny w branży lotniczej

Wsparciem dla strategii CSR jest marketing społeczny. Za najważniejsze 
jego obszary uważa się:

– ochronę środowiska,
– wspieranie kultury i sztuki,
– działalność charytatywną,
– wspieranie szkolnictwa,
– walkę z chorobami,
– wspomaganie akcji zwalczających choroby i problemy społeczne.

We wszystkich wymienionych obszarach linie i porty lotnicze realizują 
działania, wykorzystując w tym celu takie podstawowe narzędzia marketingu 
społecznego, jak public relations czy reklama.

Ze względu na pojawiające się głosy zarzucające branży lotniczej nega-
tywny wpływ jej funkcjonowania na wzrost efektu cieplarnianego, ochrona śro-
dowiska stała się dla niej szczególnie istotna. Dlatego intensywnie angażuje się 
w działania z zakresu tak zwanego zielonego marketingu. Przykładem działań 
z jego obszaru są kalkulatory CO2 stosowane przez linie lotnicze na stronach 
internetowych. I tak, kalkulator dostępny na stronie internetowej Air France 
umożliwia pasażerom lub spedytorom obliczenie emisji CO2 generowanej 

12 IATA, Building a green future, Genewa 2008.
13 ACI, Guidance Manual: Airport Greenhouse Gas Emissions Management, ACI World 

Environment Standing Committee, Genewa 2007, s. 4.
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podczas przelotu lub przewozu towarów do wszystkich obsługiwanych przez 
linię destynacji. Uzyskany wynik odzwierciedla liczbę wyemitowanego podczas 
podróży dwutlenku węgla dla każdego miejsca. W ramach projektu kalkulatora 
CO2 Air France oferuje pasażerom włączenie się w projekt Action Carbone reali-
zowany przez stowarzyszenie Good Planet, z którym współpracuje. Pasażer, po 
obliczeniu za pomocą kalkulatora wpływu swojej podróży lotniczej na emisje 
CO2, dobrowolnie (według specjalnego przelicznika) może wpłacić pienią-
dze na konto stowarzyszenia, które za przekazane fundusze realizuje projekty 
wpływające na zmniejszenie efektu cieplarnianego. Tym samym każdy pasażer 
Air France dysponuje możliwością zredukowania negatywnego wpływu swojej 
podróży na efekt cieplarniany14.

W drugim (wspieranie kultury i sztuki), trzecim (działalność charytatywna) 
i czwartym (wspieranie szkolnictwa) obszarze zainteresowania marketingu spo-
łecznego aktywne zaangażowanie wykazują porty lotnicze. Można przypusz-
czać, iż wynika to z faktu, że funkcjonowanie lotnisk budzi, szczególnie wśród 
społeczności lokalnych, wiele kontrowersji. Hałas, zanieczyszczenie powietrze, 
ciągła rozbudowa infrastruktury lotniskowej, której rozwój musi nadążyć za 
wzrastającą liczbą operacji lotniczych i pasażerów, powodują gwałtowne pro-
testy wśród społeczeństwa. Realizując działania w tych trzech obszarach, firmy 
zarządzające lotniskami chcą pokazać pozytywny wpływ portów na społeczność 
lokalną. Jednym z liderów marketingu społecznego w wymienionych obszarach 
jest niemiecki Fraport AG zarządzający między innymi jednym z największych 
w Europie lotnisk we Frankfurcie nad Menem. Wykazuje dużą aktywność 
w obszarze marketingu społecznego związanego ze wspieraniem szkolnictwa. 
Firma zarządzająca lotniskiem we Frankfurcie pomaga rozwijać projekt szkoły 
muzycznej Earworm. Jego celem jest wprowadzenie lekcji muzyki w szkołach 
podstawowych w celu stymulowania zainteresowania dzieci muzyką klasyczną. 
Projekt obejmuje szkolenia nauczycieli, zapewnienie materiałów dydaktycznych 
oraz organizowanie koncertów dla dzieci. Fraport AG wspiera również kulturę 
i sztukę. Z realizowanych działań można wymienić między innymi wsparcie 
organizacyjne i finansowe trzech instytucji kultury, takich jak Städel Museum, 
Museum of Ancient Liebighaus i Schirn Kunsthalle. Dzięki pomocy Fraport AG 
wymienione placówki kulturalne oferują szeroki wachlarz programów dla dzieci 

14 Air France-KLM, Air France-KLM Corporate Social Responsibility Report 2009–2010,  
Paris–Amsterdam 2009, s. 36. 
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i młodzieży w regionie. Celem jest ułatwienie dostępu do sztuki młodym ludziom 
i zainspirowanie ich do odwiedzenia tych instytucji. Wszystkie muzea dążą do 
tego, aby dzieci były aktywnymi użytkownikami, a nie tylko biernymi odwiedza-
jącymi. Spółka wspiera także organizację Niemieckiego Festiwalu Jazzowego, 
corocznego cyklu koncertów muzyki poważnej w renesansowym pałacu Weil-
burg czy też festiwalu Hof im Jazz15.

W marketingu społecznym związanym z działalnością charytatywną duże 
osiągnięcia ma Aeroports de Paris, francuska spółka zarządzająca między 
innymi dwoma największymi paryskimi lotniskami Orly i Charles de Gaulle. 
Działalność charytatywną spółka prowadzi poprzez założoną w 2003 roku 
Fundację Aéroports de Paris. Jej podstawowe cele to wspieranie społecznych, 
edukacyjnych, kulturalnych i sportowych projektów dotyczących integracji spo-
łecznej, rozwoju ducha wspólnoty i walki z nierównością16. Od momentu zało-
żenia fundacji przeznaczono na te projekty ponad 3 mln euro. Ponad 90% z tej 
kwoty wydano na wsparcie projektów związanych z walką z wykluczeniami ze 
społeczeństwa oraz reintegracją osób z tak zwanego marginesu. Pozostałe 10% 
pozwoliło wesprzeć lokalne inicjatywy związane na przykład z rozwojem sportu 
i kultury17.

Branża lotnicza angażuje się również w obszarze marketingu społecznego 
obejmującym walkę z chorobami. Przykładowo od 2005 roku amerykańska linia 
lotnicza Delta Airlines współpracuje z amerykańską fundacją Breast Cancer 
Research (BCRF), która pracuje nad w pełni skutecznym lekarstwem na nowo-
twór piersi. Od początku współpracy Delta zebrała wśród swoich pracowników 
i klientów ponad 2,5 mln dolarów na rzecz fundacji. Ponadto jeden z daleko-
dystansowych samolotów linii Boeing 767–400ER został przemalowany na 
kolor różowy, który symbolizuje walkę z rakiem piersi. W ten sposób Delta chce 
zainteresować tą poważną cywilizacyjną chorobą swoich pasażerów18. Od roku 
2008, w październiku, obchodzonym na świecie jako miesiąc walki z rakiem 
piersi, linia przeznacza całość zysku ze sprzedaży na pokładach swoich samo-
lotów lemoniady w kolorze różowym, dostarczanej przez koncern Coca-Cola, 

15 www.deltaairlines.com (16.11.2010).
16 Aeroports de Paris, Corporate Social Responsibility Report 2009, Paris 2009, s. 63.
17 www.aeroportsdeparis.fr (16.10.2010).
18 Delta Airlines, 2009 DELTA Corporate Responsibility Report, Building a Better Airline, Not 

Just a Bigger One, Atlanta 2009, s. 18.
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na rzecz fundacji Breast Cancer Research. Dodatkowo Delta sprzedaje poprzez 
stronę internetową www.deltashop.com różowe produkty, między innymi torby 
bagażowe, kubki, fartuszki i długopisy. Wpływy ze sprzedaży przekazywane są 
BCRF.

Każdego roku linie i porty lotnicze obsługują setki milionów pasażerów, 
dlatego firmy z branży są bardzo często partnerem różnorakich projektów wspo-
magających akcje zwalczające choroby i problemy społeczne. Branża dyspo-
nuje dużymi atutami sprzyjającymi powodzeniu tego typu projektów. Wśród 
nich dwa najważniejsze to duża grupa docelowa odbiorców oraz nośniki rekla-
mowe, które można wykorzystać w trakcie realizacji akcji, takie jak reklamy 
na autobusach płytowych, hale terminali pasażerskich, magazyny pokładowe 
i lotniskowe czy też systemy rozrywki na pokładach samolotów. Przykładem 
zaangażowania przewoźnika w kampanię społeczną dotyczącą ważnego pro-
blemu społecznego jest akcja, która ruszyła we Francji na początku kwietnia 
2009 roku pod hasłem „Tourisme sexuel”. Jej celem była walka z wykorzysty-
waniem seksualnym nieletnich. Organizatorem kampanii była EPTA (End Child 
Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Pur-
poses) oraz linia lotnicza Air France. W ramach kampanii przygotowano spot 
filmowy, który Air France emitowała na pokładach swoich samolotów. Ponadto 
umieszczono plakaty na autobusach lotniskowych oraz reklamy prasowe w mie-
sięczniku „Air France Magazine”. We wszystkich materiałach piętnowano 
przemoc wobec dzieci i akcentowano kary, które grożą turystom w przypadku 
popełnienia przestępstwa, czyli korzystania z usług seksualnych nieletnich19. 
Z kolei znakomitym przykładem zaangażowania linii lotniczej w kampanię spo-
łeczną dotyczącą zwalczania groźnych chorób jest wsparcie, jakiego Polskie 
Linie Lotnicze LOT na początku października 2010 roku udzieliły Kampanii 
na Rzecz Walki z Rakiem Piersi. Przez cały miesiąc personel pokładowy linii 
nosił wpięte w klapy mundurów różowe wstążki – symbol walki z rakiem 
piersi. W biurach i na pokładach lotowskich samolotów pojawiły się ulotki, 
w których zachęcano do profilaktycznych badań. Opublikowany został również 
artykuł poświęcony akcji w październikowym numerze „Kaleidoscope”, piśmie 
pokładowym przewoźnika20.

19 www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,646,zamaskowani_turysci (14.10.2010).
20 www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,2501,walka_z_rakiem_piersi_na_wysokosci (14.10.2010).
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Podsumowanie

Branża lotnicza aktywnie wykorzystuje marketing społeczny, wspierając 
realizowanymi w jego ramach działaniami cele postawione w strategiach spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Znaczące budżety przeznaczane na 
tego typu działania powodują, iż można przypuszczać, że ich efekt jest wymierny 
nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale także dla grup docelowych, do których są 
one skierowane. Rozwój branży, związany z procesem globalizacji, w kolejnych 
latach zapewne będzie skutkował zwiększaniem budżetów na działania CSR. 
Efektem będzie z pewnością poszerzenie działalności linii i portów lotniczych 
w przedstawionych w artykule obszarach marketingu społecznego.

SOCIAL MARKETING AS A BASE FOR CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY STRATEGIES IN THE AVIATION INDUSTRY

Summary

This article presents issues related to the social marketing of airlines and airport 
management groups. The theoretical framework of social marketing and corporate social 
responsibility is addressed, as well as the issue of the systematic approach corporate social 
responsibility of two largest organizations centered on airlines and airport management 
groups – IATA and ACI. The article also provides selected examples of specific activi-
ties relating to particular aspects of social marketing of a corporation from the aviation 
industry.

Translated by Eva Piotrowska
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WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSÓB PUBLICZNYCH 
W DZIAŁANIACH REKLAMOWYCH POLSKICH MIAST 

I WOJEWÓDZTW

Wprowadzenie

Celebrity endorsement, czyli wykorzystywanie w reklamie wizerunku osób 
publicznych, jest zjawiskiem obserwowanym na całym świecie od kilku dekad. 
Zakres angażowania znanych postaci do działań reklamowych był najszerszy 
w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. W tym okresie 
co najmniej 20% reklam telewizyjnych emitowanych w godzinach największej 
oglądalności bazowało na celebrity endorsers1. W kolejnych dekadach zainte-
resowanie wykorzystaniem wizerunku popularnych osób zmniejszyło się, aby 
obecnie ponownie wzrosnąć2.

Angażowanie postaci powszechnie rozpoznawanych do promowania miast 
i regionów ma skromniejsze tradycje – zwłaszcza w Polsce, gdzie o stosowaniu 

1 Mianem celebrity endorser (osobistości wspierającej swoim wizerunkiem produkt) określa 
się każdą osobę cieszącą się publiczną uwagą i powszechnym rozpoznawaniem, które przekładają 
się na dobra konsumpcyjne i kampanie publiczne w trakcie szeroko pojętej promocji, w której ta 
osoba uczestniczy. Do celebrity endorsers zalicza się nie tylko sławy kina czy telewizji, ale także 
sportowców, polityków, artystów, znanych biznesmenów, dziennikarzy. Mogą to być także postacie 
z kreskówek oraz znane osoby, które już nie żyją. Por. M. Awdziej, J. Traczyk, Wspieranie produktu 
wizerunkiem znanej osobistości, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 9, s. 25.

2 Por. R.T. Wheeler, Nonprofit Advertising: Impact of Celebrity Connection, Involvement and 
Gender on Source Credibility and Intention to Volunteer Time or Donate Money, „Journal of 
Nonprofit & Public Sector Marketing” 2009, No 1, s. 80.
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reguł marketingu terytorialnego mówi się od kilkunastu lat. W związku z tym 
istotne jest posiadanie wiedzy dotyczącej stosowania założeń celebrity endorse-
ment przez przedstawicieli władz lokalnych, koordynujących proces kreowania 
wizerunku jednostek osadniczych. Z tego względu w ramach niniejszego arty-
kułu zidentyfikowane zostaną specyficzne cechy, jakie charakteryzują zjawisko 
angażowania znanych osób do reklamowania jednostek terytorialnych.

1. Istota i uwarunkowania wykorzystania wizerunku osób publicznych 
w działaniach reklamowych jednostek terytorialnych

Na podstawie zdobytych doświadczeń można wskazać metody prostego 
przeniesienia popularności bohatera reklamy na reklamowany przez niego pro-
dukt. Możliwe są dwa rozwiązania – znana osoba stosuje promowany produkt 
w sposób naturalny bądź jej rola zostaje ograniczona do swoistej rekomenda-
cji3. W przypadku marketingu terytorialnego odwołanie się do „używania” pro-
mowanego produktu sprowadza się do poinformowania o zamieszkaniu osoby 
publicznej w danej miejscowości. Za rekomendację natomiast należy uznać 
polecenie przez taką osobę danego miejsca jako celu wakacyjnego wypoczynku, 
lokalizacji inwestycji i tym podobnych.

Analizując wykorzystanie celebrity endorsement, należy uwzględnić zasadę 
dopasowania oraz możliwość wpływu negatywnych zachowań osoby publicz-
nej na wizerunek promowanego produktu. Podmioty, które chcą wykorzystać 
potencjał celebrity endorsers, powinny prawidłowo zestawić cechy, z którymi 
ma kojarzyć się dane miejsce, ze znaczeniami, jakie są przypisywane zaangażo-
wanym bohaterom reklam. Uwzględnienie zasady dopasowania pozwala bowiem 
na wykreowanie zamierzonych skojarzeń. Oprócz niezgodności wizerunkowej 
pewnym zagrożeniem jest możliwość niewłaściwego (z punktu widzenia rekla-
modawcy) zachowania popularnej osoby – na przykład wywołanie skandalu oby-
czajowego. Wówczas negatywny odbiór społeczny może destrukcyjnie wpłynąć 
na wizerunek jednostki terytorialnej.

Przy zastosowaniu celebrity endorsement dominują dwie kategorie nadaw-
ców – nadawca wiarygodny (postrzegany jako mający wiedzę, możliwości 
i doświadczenie odpowiednie do przekazania komunikatu) oraz nadawca atrak-
cyjny (wzbudzający pozytywne odczucia i emocje, co prowadzi do identyfikacji 

3 Por. M. Drabik, Sławni w reklamie, „Marketing w Praktyce” 1998, nr 5, s. 15.
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odbiorcy z nadawcą)4. W przypadku aktywności promocyjnej jednostek teryto-
rialnych, opierającej się na wykorzystaniu osób powszechnie rozpoznawanych, 
występuje mechanizm związany z oddziaływaniem bohaterów postrzeganych 
jako atrakcyjni, którzy z różnych względów budzą podziw w oczach adresa-
tów działań marketingowych. Przy czym umieszczając w reklamach celebrity 
endorser, powinno się skupiać na cechach nie tyle osobowości danej osoby, co 
na cechach postaci przez nią kreowanej w popularnym filmie, serialu czy podczas 
wystąpienia, które zapadło w pamięci odbiorców5.

Okazuje się, że przekazy reklamowe, w których występują rozpoznawalne 
i cenione osoby, znacząco wpływają na proces budowania świadomości marki. 
Dowiedziono tego, dokonując modelowania ekonometrycznego na podstawie 
danych pochodzących z badań Brand Tracking, przeprowadzonych przez OMG 
Metrics w 2009 roku (dane dotyczyły 70 różnych kategorii produktów i groma-
dzono je przez okres 7 lat). Oparcie komunikacji na obecności celebrity endorsers 
daje zatem lepsze efekty niż posługiwanie się standardowymi reklamami. Marka, 
której świadomość spontaniczna przed kampanią wynosi 15%, może liczyć na 
ponad 5% wzrostu świadomości po kampanii, jeśli promujący ją przekaz zbudo-
wany jest na wizerunku znanej osoby6.

Siła oddziaływania znanych osób, których wizerunek wykorzystano 
w działaniach promocyjnych, wynika z kilku zjawisk. Przede wszystkim postaci 
publiczne są powszechnie rozpoznawane, zatem łatwo przyciągają uwagę adre-
satów działań marketingowych. Z tego względu zaangażowanie w promocję 
jednostki terytorialnej celebrity endorsers skłania wiele osób do zatrzymania 
się (przynajmniej na moment) w danej miejscowości i bliższego przyjrzenia 
się jej. Istotne jest także to, że ludzie starają się naśladować swoich ulubieńców 
oraz odwiedzać miejsca, w których oni żyją na co dzień lub spędzają wakacje. 
Trzecie zjawisko wiąże się z oddziaływaniem znanych osób na społeczeństwo 
i kształtowaniem przez nie opinii publicznej. Sławni ludzie zazwyczaj postrze-
gani są jako osoby posiadające wysublimowany smak oraz dobre rozeznanie 
w ofertach rynkowych. Zatem w sytuacji, gdy osoba powszechnie znana wybiera 
daną jednostkę terytorialną jako wakacyjną destynację lub miejsce zamieszka-
nia, to nadaje jej (w oczach swoich sympatyków) wyjątkowy charakter. Ponadto 

4 D. Maison, Nadawca komunikatu reklamowego, „Marketing i Rynek” 1997, nr 3, s. 22.
5 A. Lizon, Znana twarz w reklamie, „Marketing w Praktyce” 2004, nr 7, s. 15.
6 Celebrities w reklamach banków – czy zawsze są wartością dodaną?, http://macrofaq.macro-

scope.pl/?str=archiwum&id=272 (listopad 2010).
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wskazanie przez osobę publiczną danego miejsca wspiera jego markę (pozwala 
skojarzyć go z korzystnym wizerunkiem słynnej postaci)7.

W naszym kraju celebrity endorsers kreuje przede wszystkim telewizja. 
Dlatego największą popularność zdobywają aktorzy (w tym głównie ci, którzy 
grają w serialach). Powszechnie rozpoznawani są również sportowcy odnoszący 
sukcesy. To głównie te osoby w swoich działaniach reklamowych wykorzystały 
nieliczne polskie jednostki terytorialne.

2. Przykłady wykorzystania wizerunku osób publicznych w działaniach 
reklamowych polskich jednostek terytorialnych

Obserwując aktywność promocyjną polskich miast i regionów w okresie 
ostatnich kilku lat, można wskazać nieliczne przykłady wykorzystania wizerunku 
osób publicznych. Wśród ośrodków miejskich, których władze zdecydowały się 
na zastosowanie tego zabiegu, należy wymienić między innymi Gdynię, Kraków, 
Ostrów Wielkopolski, Rzeszów oraz Sieradz. Ponadto jednostkami terytorial-
nymi promowanymi przez osoby z nimi związane są województwo świętokrzy-
skie oraz województwo dolnośląskie. Jako oddzielny (specyficzny) casus można 
przywołać gminę Pcim.

Ostrów Wielkopolski w 2005 roku, jako pierwsza w kraju jednostka tery-
torialna, wykorzystał w swoich działaniach promocyjnych stereotypową urodę 
Polek. Sięgnięto po wizerunek pochodzącej z tego miasta Katarzyny Borowicz 
(Miss Polonii 2004, III wicemiss konkursu Miss World 2004). Na plakatach (peł-
niących funkcję tak zwanych witaczy umieszczanych przy trasach wylotowych) 
pojawiło się hasło „Tu mieszkam”. Jest to przykład kampanii zwiększającej 
dumę mieszkańców. Za użyczenie swojego wizerunku bohaterka reklamy otrzy-
mała od władz lokalnych 4 tys. zł8. Do kolejnych odsłon kampanii „Tu miesz-
kam” zaangażowano inne osoby kojarzone z Ostrowem Wielkopolskim. W 2006 
roku w reklamach tego miasta pojawił się żużlowiec Tomasz Jędrzejak (między 
innymi brązowy medalista Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu w 2003 
roku). W 2007 roku na plakatach umieszczono dwóch reprezentantów Polski – 
z drużyny wicemistrzów świata w piłce ręcznej – braci Marcina i Krzysztofa 
Lijewskich. Rok później miasto promowali członkowie popularnego zespołu 

7 Por. E. Avraham, E. Ketter, Media Strategies for Marketing Places in Crisis: Improving the 
Image of Cities, Countries and Tourist Destinations, Elsevier, Burlington 2008, s. 155.

8 „Tu mieszkam” – Ostrów Wielkopolski, „Brief for Poland” 2005, dodatek do „Brief” 2005, 
No 3, s. 6.
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rockowego „Big Cyc”. W 2009 roku po raz pierwszy w reklamach pojawiła się 
nieżyjąca osoba związana z Ostrowem Wielkopolskim. Tą postacią był Krzysztof 
Komeda Trzciński – znany kompozytor i pianista jazzowy. W szóstej odsłonie 
kampanii, zrealizowanej w 2010 roku, wykorzystano wizerunek Macieja Balcara 
– ostrowianina i lidera zespołu „Dżem”.

Ostrów Wielkopolski nie jest jedynym polskim miastem, którego władze 
wykorzystały sukces, jaki odniosła na mistrzostwach świata w 2007 roku pol-
ska drużyna narodowa w piłce ręcznej (zajmując drugie miejsce). Oprócz braci 
Lijewskich, inny popularny zawodnik reprezentacji Artur Siódmiak zgodził się 
na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w działaniach promocyjnych 
Wągrowca (miasta, w którym się urodził)9. W marcu 2009 roku pojawiły się na 
nośnikach reklamy zewnętrznej oraz w Internecie reklamy ze zdjęciem sportowca 
oraz hasłami: „Wągrowiec. Trafny wybór” i „Wągrowiec. Tu rodzi się sukces”.

Ambasadorką Gdyni (swojego rodzinnego miasta) od czerwca do paździer-
nika 2008 roku została Anna Przybylska – aktorka znana z ról w wielu polskich 
filmach. Celem kampanii zatytułowanej „Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu. 
Gdynia’08” było kreowanie wizerunku samego miasta, jak również organizo-
wanych w nim wydarzeń (takich jak „Lato zaczyna się w Gdyni”, „Heineken 
Open’er Festival”, „Gdynia Sailing Days”, koncert Erica Claptona). Reklamy 
z aktorką pojawiły się na przydrożnych planszach w największych miastach Pol-
ski (między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Trój-
mieście, Szczecinie) oraz w prasie. Budżet kampanii oszacowano na 650 tys. zł 
(bohaterka reklam wystąpiła w nich, nie pobierając wynagrodzenia).

Kolejnym miastem, które zaplanowało budowanie wizerunku swojej marki, 
wykorzysując celebrity endorsers, jest stolica województwa małopolskiego. 
Akcja promocyjna „Kraków – Miasto mistrzów” zakłada zaangażowanie kra-
kowskich sportowców i artystów, którzy osiągnęli sukces. Pierwszą umowę 
o współpracy podpisano z Michałem Kościuszko (kierowcą rajdowym, wicemi-
strzem świata JWRC 2009). W sezonie 2010 na samochodzie oraz kombinezo-
nie zawodnika pojawił się logotyp miasta. Ponadto w 2010 roku ambasadorami 

9 Artur Siódmiak stał się powszechnie znany głównie za sprawą spektakularnego rzutu. Oddał go 
w ostatnich sekundach spotkania z Norwegią, który polska reprezentacja rozegrała na mistrzostwach 
świata w styczniu 2009 roku w Chorwacji. Zawodnik, przy wyniku remisowym, przechwycił piłkę 
od grających w przewadze (po wycofaniu bramkarza) Norwegów i z własnej połowy trafił do pustej 
bramki przeciwników, ustalając rezultat meczu na 31:30. Dzięki temu zagraniu polska drużyna 
awansowała do półfinału turnieju.
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stolicy województwa małopolskiego zostały najlepsze polskie tenisistki – siostry 
Radwańskie.

Osoby angażowane do działań promocyjnych to nie tylko sportowcy, ale 
również muzycy. Przykładem włączenia znanego zespołu muzycznego do działań 
promocyjnych jest akcja zrealizowana w marcu 2009 roku pod hasłem „Rzeszów 
poleca zespół Pectus. Pectus poleca Rzeszów. Miejsce-dla-Ciebie.pl”. W ramach 
podjętych działań rozwieszono w kilkunastu polskich miastach 300 plakatów, na 
których muzycy rekomendowali Rzeszów. Ponadto w radiu, telewizji oraz Inter-
necie pojawiły się przekazy reklamowe. Zespół zamieścił także logo Rzeszowa 
na okładce swojej płyty oraz promował miasto podczas koncertów. Za zaan-
gażowanie w akcję promocyjną stolicy województwa podkarpackiego muzycy 
otrzymali 50 tys. zł10.

Odniesienia do niektórych polskich miast pojawiły się w tekstach piosenek 
wykonywanych przez znane zespoły oraz znanych wokalistów. Obecność w popu-
larnych utworach muzycznych (niekiedy niezamierzona przez władze miejskie) 
przyczynia się do kreowania wizerunku ośrodków miejskich (przede wszystkim 
przez zwiększanie ich rozpoznawalności oraz kojarzenie ich z emocjami, jakie 
towarzyszą słuchaniu muzyki). Jako przykłady pozytywnego odwoływania do 
konkretnych miejsc można wskazać między innymi teksty następujących utwo-
rów: „Warszawa” (Warszawa i zespół T.Love), „Piła tango” (Piła i zespół Strachy 
na Lachy), „Nasze jest to Mielno” (Mielno i raper Tede)11.

Istnieją także przypadki umieszczenia miast w wideoklipach12. W ten spo-
sób promował się Rzeszów, w którym nakręcono teledysk belgijskiego wokalisty 
Danzela do piosenki pt. „What is life”. W filmie pojawiły się ujęcia nakręcone 
na płycie rynku, ulice miasta, jeden z hoteli oraz „witacz” ustawiony przy drodze 

10 www.rzeszow.pl/promocja/rzeszow-miejsce-dla-ciebie-pl/budzet-kampanii (listopad 2010).
11 Najczęściej odwoływanie się do konkretnych miejsc w tekstach utworów muzycznych ma 

pozytywny wydźwięk (np. związane jest z miłymi wspomnieniami z okresu dzieciństwa lub podkre-
ślany jest wyjątkowy charakter miejscowości). Niekiedy jednak piosenki mogą przedstawiać miasta 
w negatywnym świetle. Przykładem jest utwór „I moje miasto złą sławą owiane” (wykonywany 
przez polskiego rapera Peję, który odwołuje się do Poznania) oraz piosenka „Uciekaj” (zespołu Cool 
Kids of Death dotycząca Łodzi).

12 Takie działanie należy uznać za product placement. Ta forma aktywności promocyjnej spro-
wadza się do umieszczenia w rozpoznawalny sposób produktu lub elementów jego marki (np. znaku 
graficznego, frazy melodycznej) w akcji filmu, programach telewizyjnych (np. typu reality show), 
słuchowiskach radiowych, artykułach prasowych, sztukach teatralnych, tekstach książek lub piose-
nek, wideoklipach oraz grach komputerowych. Por. M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 31.
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wjazdowej. Władze Rzeszowa za realizację przedsięwzięcia, które miało przy-
czynić się do skutecznej promocji miasta za sprawą emisji teledysku w muzycz-
nych stacjach telewizyjnych oraz portalach internetowych, zapłaciły 20 tys. zł13.

Symbolem miasta może stać się również nieżyjąca osoba. Przykładem jest 
Sieradz. Jego władze postanowiły odwołać się w działaniach promocyjnych do 
dawnego mieszkańca miasta, światowej sławy fryzjera Antoniego Cierplikow-
skiego (zwanego Antoinem de Paris), który jako pierwszy ściął długie kobiece 
włosy i wylansował krótką fryzurę14. W lipcu 2009 oraz 2010 roku zorganizowano 
w Sieradzu pierwsze dwie edycje „Open Hair Festival” – corocznego wydarzenia 
plenerowego poświęconego stylizacji fryzur. Imprezy te miały masowy charakter 
i towarzyszyły im koncerty oraz inne, ciekawie zaaranżowane wydarzenia (na 
przykład pobito rekord świata w ilości osób poddawanych jednoczesnej stylizacji 
fryzur). W przyszłości planowane jest otwarcie kawiarni, której wystrój będzie 
nawiązywał do fryzjerstwa i stylizacji włosów, galerię z fryzjerskimi ekspona-
tami z całego świata oraz muzeum poświęconego Antoniemu Cierplikowskiemu.

Wizerunkiem osób publicznych wspierano nie tylko akcje reklamowe pol-
skich miast, ale również województw. W listopadzie 2007 roku przeprowadzono 
akcję promocyjną pod hasłem „To je výborné! Das ist super! Dolny Śląsk”, której 
twarzami zostali: Gabi Gold (czeska piosenkarka koncentrująca w naszym kraju), 
Monika Richardson (znana dziennikarka) oraz Steffen Möller (niemiecki aktor 
i satyryk występujący w Polsce). Osoby te pojawiły się w reklamie telewizyj-
nej województwa dolnośląskiego. Celem kampanii było stworzenie jednolitego 
wizerunku Dolnego Śląska jako miejsca atrakcyjnego dla przedstawicieli róż-
nych grup docelowych, a w konsekwencji doprowadzenie do zwiększenia liczby 
osób odwiedzających region. Oprócz telewizji, akcja promocyjna objęła nośniki 
reklamy zewnętrznej zlokalizowane w Polsce, Czechach oraz Niemczech. 
Ponadto powstał serwis internetowy (www.turystyka.dolnyslask.pl). Wykorzy-
stano także formy reklamy internetowej, nośniki w pociągach i na promach, 
udział w targach turystycznych oraz publikacje promocyjne, prezentacje mul-
timedialne i galanterię reklamową. Zorganizowano wizyty studialne i warsztaty 

13 www.rzeszow.pl/promocja/niekonwencjonalne-dzialania-wizerunkowe-rzeszowa (listopad 
2010).

14 Odwołanie się do postaci zmarłego w 1976 roku Antoniego Cierplikowskiego, określanego 
mianem „Króla fryzjerów – fryzjera królów”, ma przyczynić się do zbudowania marki turystycznej 
„Open Hair”, która (będąc jednym z elementów marki ośrodka miejskiego) stanie się podstawą 
nowego wizerunku Sieradza. Por. www.sieradz.eu/pl/Marka_miasta (listopad 2010).
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dla touroperatorów oraz konferencje prasowe. Kampanię, współfinansowaną 
w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, koordy-
nował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Budżet kampanii 
wyniósł ponad 9 mln zł15.

Osoby powszechnie znane reklamowały również województwo świętokrzy-
skie. Regionalna Organizacja Turystyczna z Kielc do promocji województwa 
zaangażowała kilka popularnych postaci. W wydanym w 2009 roku folderze, 
poświęconym interesującym miejscom regionu, znalazły się wypowiedzi między 
innymi Bogdana Wenty (trenera drużyny narodowej w piłce ręcznej oraz zespołu 
Vive Targi Kielce), piosenkarza Andrzeja Piasecznego, aktora Artura Żmijew-
skiego oraz tancerki Edyty Herbuś. Ponadto pod koniec 2009 roku uruchomiono 
stronę internetową (www.magicznezyczenia.onet.pl), umożliwiającą przesyłanie 
życzeń świątecznych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W akcji „Magiczne 
życzenia” udział wzięły znane osoby ze świata kultury i sportu (Kevin Aiston, 
ks. bp Antoni Długosz, Anna Dymna, Edyta Herbuś, Małgorzata Kożuchowska, 
Krzysztof Krawczyk, Andrzej Poniedzielski, Andrzej Piaseczny, Bogdan Wenta), 
które nagrały filmy z życzeniami zamieszczone w serwisie internetowym.

Nietypowym przykładem wykorzystania zagranicznej gwiazdy do pro-
mowania jednostki terytorialnej jest Pcim i działania podjęte przez władze tej 
gminy po tym, jak w lutym 2008 roku bank BZ WBK wyemitował reklamę 
telewizyjną, której głównym bohaterem był John Cleese (współtwórca znanego 
na całym świecie telewizyjnego serialu komediowego pt. „Latający Cyrk Monty 
Pythona”). W przekazie reklamowym padło z ust bohatera stwierdzenie – „My 
aunt is from Pcim” („Moja ciotka jest z Pcimia”). Bezpośrednio po wyemito-
waniu reklamy wójt gminy protestował przeciwko wykorzystaniu w niej nazwy 
„Pcim” w sposób, która (jego zdaniem) ośmiesza miejscowość16. Odwołanie się 

15 Dolny Śląsk jest super!, www.outdoordlamiast.pl/case27.asp.
16 Reakcja władz gminy, sugerująca deprecjonowanie wizerunku Pcimia przez zlecenio-

dawców reklamy, odbiła się szerokim echem w większości publikacji komentujących ten fakt. 
Opinia publiczna jednak pozytywnie przyjęła reklamę banku. W ciągu pierwszego tygodnia 
ekspozycji na serwisie Youtube została ona odtworzona ponad 100 tys. razy. Natomiast ponad 
95% z 13 tys. użytkowników Internetu biorących udział w sondażu portalu Gazeta.pl uznało, 
że przekaz reklamowy w żaden sposób nie ośmiesza Pcimia. Władze gminy, zaniepokojone 
negatywnym wydźwiękiem w mediach, podjęły decyzję o zatrudnieniu agencji public relations. 
Przy jej pomocy zorganizowano konferencję prasową (w trybie on-line). W trakcie jej trwania 
wójt oficjalnie: zaprezentował list do Johna Cleese (władze lokalne wyraziły w nim zadowo-
lenie z użycia nazwy gminy w reklamie), złożył bohaterowi propozycję meldunku (w przy-
padku reklamowanego kredytu obcokrajowiec musi spełnić dwa warunki, by móc ubiegać się 
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w reklamie do Pcimia zwiększyło jednak zainteresowanie mediów tą jednostką 
terytorialną, co postanowiono wykorzystać. Przygotowano billboardy, które 
miały zostać umieszczone przy drodze wjazdowej do gminy. Na plakatach znala-
zły się hasła: „Dziękuję, że o nas pamiętałeś John. Ciocia z Pcimia” oraz „Thank 
you John – Gmina Pcim”.

Przedstawione przykłady nie wyczerpują zapewne wszystkich przypadków 
wykorzystania celebrity endorsers w działaniach reklamowych polskich jedno-
stek osadniczych. Jednak można je uznać za najbardziej spektakularne, gdyż naj-
częściej wspominano o nich w prasie marketingowej oraz na portalach i forach 
internetowych.

Podsumowanie

Zaistniały w Polsce także sytuacje, w których władze jednostek terytorial-
nych nie musiały starać się o to, aby być kojarzonymi ze znaną postacią. Wśród 
przykładów można wskazać skoczka Adama Małysza (łączonego z Wisłą) oraz 
biegaczkę narciarską Justynę Kowalczyk (związaną z Kasiną Wielką)17. Jednak 
poza nielicznymi wyjątkami powiązanie słynnej osoby z konkretnym miejscem 
wymaga zrealizowania przemyślanej i długofalowej kampanii promocyjnej. Jej 
twórcy muszą uwzględnić specyficzne cechy stosowania celebrity endorsement 
w odniesieniu do kreowania marki jednostek osadniczych. W tym kontekście, po 
przeanalizowaniu działań reklamowych podjętych przez władze polskich miast 
i województw w ciągu ostatnich lat, można wskazać następujące cechy akcji, 
w które angażuje się osoby publiczne:
a) ograniczone zastosowanie znajduje zasada dopasowania – podstawowe zna-

czenie ma związek rozpoznawanej osoby z danym miejscem (najczęściej 
za sprawą urodzenia się w nim), mniej istotne są natomiast pozostałe cechy 
bohatera reklamy;

o kredyt – uzyskać dochody w naszym kraju oraz posiadać zameldowanie na pobyt czasowy 
w Polsce), wysunął pomysł zorganizowania „Festiwalu Kroków Niepotrzebnych” w ramach 
pcimskiego święta Kliszczaka (najpopularniejszy skecz kabaretu Monthy Pythona nosił nazwę 
„Ministerstwo głupich korków”), przedstawił projekt plakatu, na którym ciocia Johna Cleese 
dziękowała za to, że pamiętał o Pcimiu. Por. Pcim w reklamach banku BZ WBK – zarządzanie 
sytuacją kryzysową, www.imagopr.pl/urz%C4%85d-gminy-pcim.html (listopad 2010).

17 Osoby te kojarzone są z konkretnymi miejscami przede wszystkim za sprawą doniesień medial-
nych, podczas których relacjonowano ich uroczyste powitanie w rodzinnych miejscowościach po 
odniesieniu znaczących sukcesów sportowych.
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b) obserwuje się rzadsze wykonywanie badań dotyczących zgodności wize-
runków gwiazdy oraz miejsca – w związku z ograniczonym zastosowaniem 
zasady dopasowania, na etapie wyboru postaci często nie wykonuje się 
badań, które służyłyby potwierdzeniu zgodności istniejącego wizerunku 
osobistości z docelowym wizerunkiem promowanego miejsca;

c) wypłaca się mniejsze honoraria bohaterom reklam lub w ogóle się z nich 
rezygnuje – z reguły celebrity endorsers wyrażają zgodę na promowanie 
miejsc w zamian za znacznie mniejsze wynagrodzenie (a niekiedy nawet 
za darmo), niż ma to miejsce w przypadku pozostałych akcji promocyjnych 
(tych, które nie dotyczą jednostek terytorialnych);

d) ewentualne negatywne zachowanie osoby publicznej nie wpływa tak silnie 
na deprecjonowanie wizerunku promowanej miejscowości, jak ma to miej-
sce w przypadku „zwykłych” produktów;

e) z reguły jednostki terytorialne nie dysponują strategiami dotyczącymi 
współpracy ze znanymi osobami, w których uwzględnianoby działania 
związane z promowaniem przez nie miejscowości w dłuższych okresach;

f) w przypadku akcji promujących „zwykłe” produkty wykorzystanie osób 
powszechnie rozpoznawalnych jest częstym zjawiskiem (zatem przy 
pomocy celebrity endorsement trudno jest wyróżnić markę) – natomiast 
w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego stosowanie działań 
opartych na wykorzystaniu znanych postaci należy uznać za działania jesz-
cze rzadko spotykane.
Niezależnie od specyfiki aktywności promocyjnej dotyczącej stosowania 

celebrity endorsement w odniesieniu do jednostek terytorialnych warto jednak 
pamiętać o tym, że samo zaangażowanie powszechnie znanej osoby nie powo-
duje, że akcja reklamowa stanie się skuteczna. Z wielu innych względów można 
bowiem zrealizować dobrą kampanię reklamową bez udziału celebrity endorser, 
ale także słabą z jej udziałem.
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USING THE IMAGE OF WELL-KNOWN PERSONS IN THE ADVERTISING 
ACTIVITY OF POLISH CITIES AND PROVINCES

Summary

The purpose of the article is identifying differences between involving well-known 
persons in advertising the territorial units and using the image of celebrities in promoting 
different („ordinary”) products. The findings were expressed in the context of choosen 
marketing actions carried out by Polish cities (among others: Gdynia, Cracow, Ostrów 
Wielkopolski, Rzeszów, Sieradz) and provinces (świętokrzyskie, dolnośląskie).

Translated by Marcin Gębarowski





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 666 2011PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW 
I MARKETINGU NR 19

HANNA HALL
Politechnika Rzeszowska

RYNEK BADAŃ MARKETINGOWYCH W POLSCE  
– OCENY, PROGNOZY, PROBLEMY

1. Badania marketingowe w polskich firmach – znaczenie i popularność

Mimo ciągłego wzrostu obrotów polski rynek badań marketingowych jest 
jeszcze stosunkowo słabo rozwinięty. Wydatki na badania marketingowe per 
capita są kilkakrotnie niższe niż w rozwiniętych gospodarkach. W 2008 roku 
wynosiły 7,27 USD, co plasuje Polskę na 30. miejscu w świecie i 21. w Europie 
(między innymi za Czechami i Węgrami). Pod względem wielkości polski rynek 
badań znajduje się natomiast na 17. pozycji w rankingu światowym (na 74 pań-
stwa) i na 9. w Europie (na 32 audytowane kraje)1. Należy jednak podkreślić, 
że badania marketingowe w polskich przedsiębiorstwach są bardziej doceniane 
i popularne w praktyce, niż świadczą o tym zaprezentowane powyżej i w kolej-
nych częściach artykułu dane, wiele przedsiębiorstw realizuje je bowiem we wła-
snym zakresie. Tendencję tę wzmocnił dodatkowo kryzys gospodarczy.

Na pytania, ile firm w Polsce realizuje badania marketingowe, ile je zleca, 
ile przeprowadza samodzielnie i jakie badania są najpopularniejsze, trudno jed-
noznacznie odpowiedzieć. Jest na ten temat wiele, bardzo różniących się wyni-
ków badań. Wybrane z nich zaprezentowano poniżej.

1 Global Market Research 2009, Esomar Industry Report, s. 116–117, za: E. Śmiłowski, 
Wykorzystanie badań marketingowych przez podmioty gospodarcze w Polsce, w: Badania marketin-
gowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 26.



32 Hanna Hall

Z badań zrealizowanych na przełomie XX i XXI wieku, mających na celu 
ocenę orientacji marketingowej w polskich przedsiębiorstwach, wynika, że 
w przypadku roli, jaką odgrywa marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
a także w marketingowej świadomości menedżerów, mają miejsce pozytywne 
zmiany, których wyrazem są między innymi coraz częściej realizowane w przed-
siębiorstwach badania marketingowe2. Według badań zrealizowanych w latach 
1996 oraz 2009 przez Katedrę Badań Marketingowych UE w Poznaniu3, zda-
niem większości (62%) badanych menedżerów, prowadzenie badań marketingo-
wych jest niezbędne pod warunkiem, że wyniki będą wykorzystane w decyzjach 
przedsiębiorstwa. Według badań, co piąta firma badania marketingowe realizuje 
regularnie, w co drugiej badania realizowane są nieregularnie, a co trzecia nigdy 
badań nie realizowała4. Z kolei według badań zrealizowanych w 2009 roku przez 
Pentor Research International (na próbie 3265 podmiotów gospodarczych) bada-
nie zadeklarowało tylko 3,5% firm, przy czym zdecydowana większość realizuje 
je doraźnie, a tylko 0,6% wszystkich firm regularnie5.

Przedsiębiorstwa regularnie realizujące badania marketingowe to (według 
badań Katedry Badań Marketingowych UE w Poznaniu) przedsiębiorstwa 
aktywne, o dużym zatrudnieniu i znacznych obrotach, będące spółkami z miesza-
nym, polsko-zagranicznym kapitałem, których celem jest ekspansja i zdobywa-
nie większego udziału w rynku. Firmy te mają bardzo dobrą sytuację finansową 
i przeznaczają znaczne środki na marketing i badania rynku6. Według Pentor 
Research International są to głównie duże firmy (zatrudniające ponad 250 osób), 

2 J. Sala, T. Smoleń, Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach, „Marketing 
i Rynek” 1999, nr 12; M. Strzyżewska, S. Stępień, Wpływ rynku na wykorzystanie marketingu 
w polskich przedsiębiorstwach, „Marketing i Rynek” 1998, nr 8–9; E. Frąckiewicz, E. Rudawska, 
Zarządzanie marketingiem a zarządzanie marketingowe – antonim, synonim czy pojęcia komple-
mentarne, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, L. Garbarski 
(red.), Warszawa 2004, s. 96.

3 Celem badań była ocena zmian w opinii i poglądach menedżerów zarządzających przedsiębior-
stwami w zakresie potrzeby prowadzenia badań marketingowych oraz prognozowania przyszłych 
sytuacji, a także wykorzystywania uzyskanych w ten sposób informacji do podejmowania decyzji.

4 J. Garczarczyk, M. Mocek, Badania marketingowe i prognozowanie w zarządzaniu firmą – 
ekspansja czy regres?, w: Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu…, s. 12, 17.

5 E. Śmiłowski, Wykorzystanie badań marketingowych przez podmioty gospodarcze w Polsce, 
w: Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu…, s. 30–31.

6 J. Garczarczyk, M. Mocek, op.cit., s. 24–25.
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najczęściej o międzynarodowym zasięgu i stanowiące część międzynarodowych 
korporacji7.

Badania marketingowe zdecydowanie częściej wykonywane są w Polsce 
samodzielnie niż przy wykorzystaniu agencji badawczych8. Dzieje się tak prawie 
zawsze w przypadku realizujących badania małych i średnich firm, w których 
jednak w zdecydowanej większości badań marketingowych nie przeprowadza 
się wcale9.

Do badań (własnych bądź zlecanych) cieszących się największą popularno-
ścią i częstotliwością w 2009 roku należały analiza cen, badania potrzeb i opinii 
klientów, analiza warunków sprzedaży10.

Kolejne części artykułu poświęcono badaniom marketingowym realizowa-
nym tylko przez funkcjonujące w Polsce firmy badawcze i im samym.

2. Ocena rozwoju polskiego rynku badań marketingowych – obroty, ceny, 
popularność typów i metod

Jak wynika z danych zbieranych i przetwarzanych przez PTBRiO oraz 
OFBOR, obroty branży badawczej w Polsce od 1994 roku (czyli od momentu 
powstania PTBRiO) wzrosły ponad dwudziestokrotnie, przy czym do roku 
2000 dynamika badań marketingowych w Polsce była dwucyfrowa i należała 
do jednej z największych na świecie, od roku 2001 notuje się natomiast spo-
wolnienie wzrostu obrotów, wynikające z recesji gospodarczej oraz spadku cen 
oferowanych za badania11. Roczny przyrost wartościowy rynku badań w 2008 
roku to okres najsłabszego wzrostu branży od 2002 roku – wynosił on zaledwie 
6%12. W tym samym roku spadła także liczba zatrudnionych w firmach badaw-
czych o 400 osób13. Największe przychody (biorąc pod uwagę rodzaje badań, 
wyodrębnione ze względu na ich powtarzalność), podobnie jak w poprzednim 
roku, dotyczą badań ad hoc, połowę mniejsze – paneli, następnie niepanelowych 

7 E. Śmiłowski, op.cit., s. 31–32.
8 Ibidem, s. 32. 
9 Ibidem, s. 26.
10 J. Garczarczyk, M. Mocek, op.cit., s. 21–22.
11 Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 243–244.
12 A. Nierychlewski, Rynek badań marketingowych w Polsce – stan na rok 2008, Katalog 

PTBRiO 2009, s. 6.
13 P. Wójcik, Jeszcze było całkiem nieźle, Katalog PTBRiO 2009, s. 26.
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badań ciągłych oraz – najmniejsze – badań omnibusowych. Trzeci rok z rzędu 
wzrasta udział badań syndykatowych ze szczególnym uwzględnieniem badań 
typu retail audit14.

Poziom wydatków pomiędzy badania jakościowe i ilościowe od roku 2003 
utrzymuje się na poziomie 20:8015. Jeśli chodzi o badania jakościowe, charak-
terystyczne staje się zmniejszanie się liczby respondentów w wywiadach gru-
powych. Wydłuża się natomiast czas ich realizacji (coraz rzadziej jest to 1,5 
godziny, częściej zaś 2–3 godziny). Coraz częściej też wywiady „wychodzą” 
poza fokusownie – w naturalne środowisko respondenta16.

W 2008 roku przeprowadzono minimum 6 milionów wywiadów, 98% 
w ramach badań ilościowych, najczęściej metodą CATI (35%), CAPI (17%), 
PAPI (12%). Spada natomiast popularność badań Central Location. Wydatki 
na badania internetowe są natomiast trudne do oszacowania ze względu na nie-
uczestniczenie w ankiecie PTBRiO ani w audycie obrotów OFBOR firm specja-
lizujących się w takich badaniach17. Liczba badanych tą metodą wzrosła jednak 
o 30%18.

Jeśli chodzi o liczbę zamawianych badań, liderem jest nadal FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods), z którego pochodzi 40% wszystkich wydatków na 
badania w Polsce (na rynku światowym udział ten jest o kilkanaście procent 
mniejszy). Kolejne branże to media elektroniczne, telekomunikacja, produkcja 
farmaceutyków, usługi finansowe, sektor publiczny19.

Według ESOMARU, najwięcej zleceń badań marketingowych na świecie 
pochodzi od firm lokalnych. W Polsce przeważają klienci krajowi (od 2005 roku 
ich liczba jednak spadła z 88% do 83% w 2008 roku), nadal dominują natomiast 
firmy z kapitałem zagranicznym wśród firm badawczych – ich udział w 2008 
roku wynosił 76%20.

Obecnie utrzymują się stałe proporcje pomiędzy badaniami konsumenckimi 
a innymi, niezwiązanymi z konsumentami badaniami. Badania konsumenckie 

14 A. Nierychlewski, op.cit., s. 6–8.
15 Ibidem.
16 D. Maison, Ewolucja czy rewolucja?, Katalog PTBRiO 2008, s. 37.
17 A. Nierychlewski, op.cit., s. 10.
18 J. Sielicki, Cisza przed burzą?, Katalog PTBRiO 2009, s. 18.
19 P. Wójcik, op.cit., s. 26.
20 J. Sielicki, op.cit., s. 19. 
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w Polsce w 2008 roku stanowiły (podobnie jak w latach poprzednich) 67% 
wszystkich zleceń21.

Ceny badań w ramach poszczególnych ich typów są bardzo zróżnicowane, 
co wynika między innymi z różnego poziomu ich skomplikowania, różnych kosz-
tów dotarcia do respondentów, kosztów realizacji danej techniki. W 2007 roku 
koszty jednego wywiadu face to face w domach respondentów wynosił od 14 zł 
do 319 zł, 1 CATI od 5 zł do 317 zł, in street od 2 zł do 216 zł, a mystery shopping 
od 52 zł do 3575 zł. Średni koszt zbadania jednej osoby w Polsce w 2007 roku 
(jest niższy niż rok wcześniej) to 97 zł22.

Według Raportu PTBRiO „Opinie klientów branży badawczej 2006”, 
klienci firm badawczych najczęściej (70%) zlecają badania wizerunku firmy lub 
marek, użytkowania produktów i postaw konsumentów, ponad połowa – testy 
konceptów, nowych produktów i reklam, a nieco mniej niż połowa – badania 
segmentacyjne, satysfakcji klientów, efektywności kampanii reklamowych. 
Rzadziej (40–42%) korzystano z trackingów marek i reklam oraz realizowano 
badania cenowe23.

W wyborze firmy badawczej, według wspomnianego Raportu PTBRiO, 
najważniejsze są umiejętność dostosowania się firmy do indywidualnych ocze-
kiwań klienta w zakresie rozwiązań badawczych, rozumienia specyfiki rynku, na 
którym działa klient, a także proponowane klientowi rozwiązania marketingowe 
(a nie tylko wyniki badań). Ważne dla klientów są także doświadczeni badacze 
firmy, jakość realizacji badań, w tym praca ankieterów, dobra organizacja badań 
(między innymi dotrzymywanie terminów)24.

3. Dominujące firmy i organizacje badawcze

Gwałtowny wzrost zainteresowania badaniami zarówno społecznymi, jak 
i marketingowymi miał miejsce po roku 1989. Powstawało wówczas wiele lokal-
nych agencji badawczych, głównie z polskim kapitałem (bez wsparcia finanso-
wego i metodologicznego zachodnich partnerów). Pierwszą niezależną polską 
firmą w warunkach gospodarki rynkowej był Demoskop (1989 rok). Po nim 
w 1990 roku działalność rozpoczęła SMG/KRC, a także inne firmy badawcze. 

21 Ibidem, s. 20. 
22 A. Sora, Rośniemy, Katalog PTBRiO 2008, s. 25.
23 E. Śmiłowski, op.cit., s. 33–38.
24 Ibidem, s. 36–37. 
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Pierwszą międzynarodową firmą badawczą na polskim rynku była GfK Polonia, 
działająca w Polsce od połowy 1990 roku, kolejną w 1991 roku – PENTOR, 
a w 1992 roku – AC Nielsen25. Ta ostatnia jest obecnie niekwestionowanym świa-
towym liderem w branży badawczej.

W 2008 roku wśród 10 największych działających w Polsce firm, generu-
jących 71% obrotów, 8 odnotowało wzrost, a jedynie 2 spadki26. Od 2006 roku 
nie zmieniła się kolejność pierwszej trójki. Liderem jest nadal Millward Brown 
SMG/KRC (firma ta przekroczyła obroty 100 mln zł), kolejne miejsca zajmują 
AC Nielsen i GFK Polonia. W dalszej kolejności uplasowały się (identycznie jak 
w 2006 roku) Grupa Pentor, Grupa Ipsos, TNS OBOP. Warto dodać, że wymie-
nione Millward Brown SMG/KRC, Pentor Research International, TNS OBOP 
należą obecnie do grupy WPP (Wire and Plastik Products), która w 2008 roku 
wygenerowała 30,8% obrotów całego polskiego rynku badawczego27.

Najbardziej znaną w Polsce firmą jest GFK Polonia (97%), ale badani naj-
częściej korzystają z Millward Brown SMG/KRC. Zleceniodawcy bardzo często 
korzystali jednak w tym samym okresie z usług kilku firm (średnio z czterech)28.

W Polsce działa obecnie kilka organizacji zrzeszających badaczy rynku 
i opinii. Należą do nich: Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), 
Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), Polskie Towarzystwo 
Socjologiczne, Instytut Spraw Publicznych. Organizacją o światowym zasięgu 
jest natomiast European Society for Opinion and Marketing Research ESOMAR 
(Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku). Stowarzysze-
nie to, będące pionierem w kwestiach etyki zawodowej badacza oraz standardów 
badań, zostało założone w 1948 roku i wówczas także opublikowało pierwszy 
Kodeks postępowania w badaniach marketingowych i społecznych. Po nim 
pojawiło się wiele kodeksów przygotowanych przez organizacje krajowe oraz 
Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). W 1976 roku ICC i ESOMAR uzgod-
niły, że najlepszym rozwiązaniem jest jeden wspólny międzynarodowy kodeks 
badań. Obecnie obowiązuje czwarta jego wersja. ESOMAR działa aktualnie 

25 Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, op.cit., s. 6.
26 A. Nierychlewski, op.cit., s. 6.
27 J. Sielicki, op.cit., s. 18–20.
28 Wizerunek firm badawczych, Badanie PTBRiO 2009, za: A. Wódkowski, Rynek badań 

marketingowych w Polsce – stan obecny, prognoza, w: Badania marketingowe – nowe wyzwa-
nia, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2010, s. 53.
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w 100 krajach i zrzesza 4000 osób aktywnie uczestniczących w prowadzeniu 
badań opinii, reprezentujących różne sektory gospodarki, agencje badania rynku, 
agencje reklamowe i mediowe, uniwersytety i szkoły biznesu, a także instytucje 
społeczne i rządowe. W Polsce ESOMAR zrzesza ponad 60 członków, w głównej 
mierze przedstawicieli agencji badawczych oraz osoby zajmujące się profesjo-
nalnie badaniami rynku po stronie klienta29.

4. Prognozy dotyczące branży badawczej

Światowy rynek badań marketingowych ulegał będzie coraz większej kon-
solidacji i globalizacji (obecnie 25 potentatów na rynku światowym odpowiada 
za 65% globalnych obrotów), co jest efektem globalizacji branży, jak również 
rosnących oczekiwań globalnych klientów. Te ostatnie będą nadal najprawdo-
podobniej wzrastać, skłaniając firmy badawcze do poszukiwania partnerów 
i w efekcie nasilenia globalizacyjnych tendencji. Rosnące oczekiwania klientów 
dotyczyć będą także większej kreatywności ze strony firm badawczych, większej 
znajomości biznesu i wiedzy z różnych dziedzin i źródeł. Coraz powszechniejsza 
będzie presja ze strony klientów firm badawczych, by badacz był jednocześnie 
konsultantem. Wykonawcy badań pracować więc będą w zespołach doskonale 
znających specyfikę danego rynku, badaną kategorię produktów, strategie swoich 
klientów. Coraz częściej pracować będą na miejscu u klienta, niejako „wchło-
nięci” w jego struktury30.

Jednym z ważniejszych trendów będzie poszukiwanie wykonawców usług 
badawczych poza firmą, zarówno przez zleceniodawców badań (głównie duże 
firmy o międzynarodowym zasięgu działalności), jak i przez same firmy badaw-
cze, oczekujące profesjonalnego wsparcia ze strony tańszych, mniejszych i ela-
styczniejszych firm. Będą też powstawać małe lokalne firmy, koncentrujące się 
na obsłudze kilku wybranych klientów, oraz firmy świadczące wyłącznie usługi 
ankieterskie, z których korzystają obecnie nawet globalne sieci31.

Branża badań marketingowych przechodzić będzie w najbliższej przy-
szłości intensywne zmiany związane z wdrażaniem coraz nowocześniejszych 
i doskonalszych technologii, związanych między innymi z Internetem i telefonią, 

29 Newsletter PTBRiO, nr 7 styczeń 2008.
30 J. Havermans, The future of the Client, Research Word, Amsterdam: ESOMAR, marzec 2005; 

Badania marketingowe. Od teorii do praktyki..., s. 254–258; K. Antoszewski, Klienci dysponują 
coraz większymi budżetami, Katalog PTBRiO 2007, s. 20.

31 Ibidem. 
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co będzie skutkowało wzrostem znaczenia badań typu CAWI, które mogą zdomi-
nować przyszły rynek badań. Jeśli tak się stanie, ceny badań spadną, ale wzrośnie 
ich liczba. Popularne będą nadal badania typu CATI, ale będzie się też stosować 
chipy rejestrujące na przykład przemieszczanie się respondentów, urządzenia 
w formie zegarków na rękę rejestrujące kontakt z klientem, skanery32 pozwala-
jące na realizację niektórych rodzajów badań bez marnotrawstwa czasu respon-
dentów i potrzeby ich zbytniego angażowania. Wpłynie to z kolei na uniknięcie 
niepożądanych dla badaczy tendencji w zachowaniach respondentów, przejawia-
jących  się niechęcią do udziału w badaniach i oczekiwaniem w zamian za udział 
materialnych korzyści.

Jeśli chodzi o specyfikę polskiej branży badawczej, najpopularniejsze, zda-
niem zdecydowanej większości polskich firm poddanych badaniu przez PTBRiO 
w 2009 roku (realizowane częściej niż dotychczas lub tak samo często), będą 
badania (w kolejności od najpopularniejszych): satysfakcji konsumentów i kon-
trahentów, efektywności kampanii reklamowych, pomiary wizerunku marek, desk 
research (wtórna analiza danych, raporty branżowe), badania cenowe, badania 
jakości obsługi. Rzadziej realizowane będą prawdopodobnie badania satysfakcji 
pracowników; co trzeci zleceniodawca planuje rezygnację z tych badań33.

Prawie połowa zleceniodawców (44%) szacuje, że obroty branży badawczej 
w Polsce pozostaną bez zmian, zdaniem prawie jednej trzeciej będą one większe 
(31%), 16% uważa zaś, że się zmniejszą. Natomiast najprawdopodobniej umocni 
się trend o korzystaniu przez zleceniodawców równocześnie z usług kilku firm 
badawczych34.

Typowe, szczególnie dla małych i średnich polskich firm, będzie prawdo-
podobnie rezygnowanie z usług firm badawczych na rzecz samodzielnie realizo-
wanych badań.

5. Problemy współczesnego rynku badań marketingowych

Najbardziej aktualnym i – wydaje się – najgroźniejszym dla polskiej branży 
badawczej problemem jest niska jakość realizowanych przez niektóre firmy badań. 
Dotyczy to głównie szybko powstających, małych i coraz aktywniejszych firm 
badawczych, które nie posiadają doświadczonych badaczy, sieci ankieterskiej, 

32 Badania marketingowe. Od teorii do praktyki..., s. 257.
33 Wizerunek firm badawczych…, s. 58–59.
34 Ibidem, s. 54.
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odpowiedniego do realizacji badań sprzętu, działu kontroli czy certyfikatów (na 
przykład PKJA). Firmy takie wygrywają jednak przetargi, w których – niestety 
– głównym kryterium jest cena. Oferta cenowa na cały projekt badawczy (wraz 
z analizą danych, prezentacją wyników i raportem) jest często niższa niż koszty 
ankieterskie niezbędne do przeprowadzenia takiego badania. Takie badania nie 
tylko psują wizerunek branży, ale i odbiegają od zachodnich projakościowych 
tendencji35.

Niska jakość badań, której przyczyny pojawiają się na różnych etapach ich 
przygotowania i realizacji, jest zwykle efektem niekompetencji odpowiedzial-
nych za poszczególne etapy osób i rodzi liczne konflikty etyczne, między innymi: 
w obszarze firma badawcza – klient (gdy klient nie jest świadomy niekompeten-
cji badacza i gdy firma badawcza dostarcza klientowi nierzetelnie uzyskanych 
wyników badań); w obszarze „podwykonawca” badań (firma ankieterska) – firma 
badawcza (gdy ankieterzy samowolnie modyfikują próbę lub skłaniają respon-
dentów do określonych odpowiedzi, by sprostać narzuconym przez badacza 
kryteriom; ale również wtedy, gdy ci ostatni narzucają ankieterom niemożliwe 
do uwzględnienia w danym czasie kryteria badania). Jak wynika z osobistych 
doświadczeń autorki artykułu, jako respondentki w różnego rodzaju i typu bada-
niach, niektóre badania przerażają wręcz brakiem kompetencji firmy badawczej. 
Popełniane w kwestionariuszu błędy uznać można za tak elementarne, że nawet 
poddawanie ich dyskusji ze studentami na zajęciach z badań marketingowych 
jest żenujące i wywołuje u niebędących ekspertami studentów salwy śmiechu. 
Z drugiej strony należy zdawać sobie sprawę z faktu, że część z wyników tych 
badań jest publikowana, a nieświadomi sposobu ich realizacji czytelnicy, autorzy 
kolejnych publikacji oraz studenci porównują je, analizują, wyciągają wnioski.

W jednym z takich badań skłaniano respondentkę (autorkę artykułu) do 
zaznaczenia innej niż wybrała odpowiedzi (było to pytanie dotyczące ulubio-
nego hipermarketu), argumentując, że wymieniony hipermarket wybrany już był 
przez zbyt dużo badanych osób. W innym badaniu skala do pytania o wydatki 
na gospodarstwo domowe w danym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym nie 
uwzględniała możliwości, że respondent wydaje tyle samo. A jeśli respondent tak 
właśnie stwierdzał, ankieter zaznaczał odpowiedź „trudno powiedzieć”. W jesz-
cze innym badaniu po wyborze odpowiedzi na pytanie o wiedzę na temat pewnego 
programu lojalnościowego, „tylko słyszałam, że jest taki program”, zadawana 

35 Por. J. Sielicki, op.cit., s. 17; J. Garlicki, Niedobre praktyki na rynku, czyli kilka słów o prze-
targach, Katalog PTBRiO 2009, s. 35.
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była cała seria szczegółowych pytań o warunki uczestnictwa w nim, wartość 
nagród i tym podobne. Pocieszająca w tym ostatnim badaniu była świadomość 
ankieterki, dotycząca błędów w kwestionariuszu. Po zrealizowaniu badania prze-
praszała ona respondentów za niepotrzebnie zadawane pytania i zmarnowany 
czas, wyrażała też ogromną wdzięczność za „wytrzymanie” do końca badania. 
Z podobnymi, bardziej i mnie zabawnymi czy raczej tragikomicznymi przykła-
dami badań autorka artykułu, jako osoba chętnie w nich uczestnicząca ze wzglę-
dów naukowych i dydaktycznych, spotykała się niestety znacznie częściej.

Innym problemem w branży badawczej są zmiany w stylu życia respon-
dentów, którzy zmieniają miejsca zamieszkania i pracy, telefony stacjonarne na 
mobilne, wyjeżdżają za granicę. Barierą dla ankieterów w dotarciu do responden-
tów jest też wrastająca liczba strzeżonych osiedli36. Wzrastająca rokrocznie liczba 
wywiadów z kolei utrudnia skłonienie respondentów do udziału w badaniach. 
Wiąże się to z coraz większymi wydatkami na gratyfikację za udział w badaniach.

Podsumowanie

Branża badawcza, mimo intensywnego rozwoju w ostatnich latach (słaby 
rozwój dotyczy tylko lat 2002 i 2008), nie stanowi jednak znaczącej części pol-
skiej gospodarki (roczne wydatki na badania w Polsce to równowartość obrotu 
uzyskiwanego przez Orlen w ciągu 3,5 dnia)37. Rynek ten będzie się z pewnością 
nadal rozwijał, a kierunki tego rozwoju związane będą z Internetem, determi-
nującym wzrost znaczenia CAWI jako metody badawczej, oraz z jednej strony, 
z globalizacją i konsolidacja branży, a z drugiej – z dążeniem do oszczędności 
(przede wszystkim przez małe podmioty gospodarcze) poprzez szukanie tanich 
dostawców, ale także rezygnację z usług firm badawczych i realizację badań we 
własnym zakresie. Głównym problemem, z jakim musi zmierzyć się szczegól-
nie polska branża badawcza, jest coraz bardziej cenowy charakter konkurencji 
i niska jakość badań realizowanych przede wszystkim przez nowo powstające 
małe firmy, realizujące, w odpowiedzi na wymagania klientów, tanie badania 
o proporcjonalnej do ceny jakości usług. Jednym z kroków podejmowanych 
w celu rozwiązania tego problemu są inicjatywy organizacji badawczych, jak 
na przykład inicjatywa OFBOR – stworzenie Programu Kontroli Jakości Pracy 
Ankieterów i przyznawanie certyfikatów spełniającym jakościowe wymagania 

36 I. Rudak, Katalog PTBRiO 2008, s. 5.
37 A. Nierychlewski, op.cit., s. 10.
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firmom badawczym. Jednak za działania tego typu odpowiedzialne muszą być 
nie tylko organizacje „pilnujące” standardów badań, ale także inne podmioty, 
w tym klienci firm badawczych, którzy powinni się domagać wyników badań 
zrealizowanych rzetelnie przez kompetentnych badaczy, zarządzający i pracow-
nicy firm badawczych, którym powinno zależeć na wizerunku własnym i repre-
zentowanej przez nich branży, jak również naukowo-dydaktyczni pracownicy 
uczelni kształcący przyszłych badaczy.

THE MARKET OF MARKETING RESEARCH IN POLAND –  
VALUATION, PROGNOSES, PROBLEMS

Summary

The purpose of the article is to presents valuation and prognoses of the market of 
marketing research in Poland as well as the main issues and the ways of solving them. The 
paper focus on present value and change of turnovers in research branch, the structure of 
type of orders by branch and the prognoses regarding marketing research branch in vari-
ous aspects of its function. In the article contemporary marketing research literature, the 
latest PTBRiO and ESOMAR reports, and also results of own observations of the author 
are exploited.

Translated by Joanna Sudoł-Pusz
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WYKORZYSTANIE BANERÓW REKLAMOWYCH  
W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH W INTERNECIE

Wprowadzenie

Banery reklamowe zamieszczane na stronach internetowych są wzorowane 
na drukowanych ogłoszeniach, mają jednak dodatkową funkcję pozwalającą 
na interakcję z banerem – internauta ma możliwość kliknięcia na baner, które 
powinno przekierować go na stronę reklamodawcy bądź reklamowanego przez 
baner produktu/usługi1. W sieci można zauważyć dwa główne typy banerów: sta-
tyczne i medialne. Statyczne banery są interaktywne, ale nieruchome, natomiast 
banery multimedialne, dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju animacji, dźwię-
ków i ruchu, pozwalają na większy stopień interaktywności. Banery statyczne 
są często zamieniane z czasem na banery bogate w treść w celu przyciągnięcia 
większej uwagi internautów.

1. Banery jako forma reklamy internetowej

W zależności od interaktywności reklamy i miejsca jej umieszczenia na 
stronie można wyróżnić następujące formy reklam internetowych2:

1 E. Newman, D. Stem, D. Sprott, Banner Advertisement and Web Site Congruity Effects on 
Consumer Web Site Perceptions, „Industrial Management & Data Systems” 2004, Vol. 104, No 
3, s. 273, www.emeraldinsight.com/0263–5577.htm (9.11.2010).

2 G. Mazurek, Promocja w Internecie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 
Gdańsk 2008, s. 68–69.
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− baner – najstarsza i najpopularniejsza forma reklamy, zazwyczaj mająca po-
stać podłużnego paska zamieszczanego w górnej części strony,

− baner śródtekstowy – prostokątna reklama wyświetlana najczęściej w tre-
ści tekstu, oddzielająca od siebie dwa akapity, dotycząca przeważnie treści 
artykułu,

− billboard – największy z dostępnych obecnie formatów banera, umieszcza-
ny zazwyczaj w środkowej części witryny,

− box reklamowy – najmniejszy dostępny format banera, prostokątny, umiesz-
czany w różnych częściach strony internetowej,

− formy „pływające” – wszelkie formy reklamowe, które przemieszają się 
wraz z przewijaniem przez użytkownika oglądanej strony internetowej, naj-
częściej stosowane w przypadku banerów i skyscraperów,

− formy rozwijane – wszelkie formy, których powierzchnia ulega zwiększe-
niu po najechaniu na nie kursorem myszki przez użytkownika, dotyczą za-
zwyczaj banerów, billboardów i skyscraperów,

− skyscraper – pionowa odmiana banera, zamieszczana przeważnie z boku 
strony internetowej.
Do innych form reklam można zaliczyć jeszcze reklamy typu pop-up, pop-

-under i top-layer. Od niektórych z nich zaczęto odchodzić z racji małej sku-
teczności i negatywnego postrzegania ich przez użytkowników (szczególnie 
reklamy typu pop-up były uznawane za agresywne i silnie wzbudzały niechęć 
użytkowników).

W literaturze przedmiotu można czasem spotkać się z definiowaniem 
reklamy internetowej zarówno jako banera (i podobnych mu form, na przykład 
pop-upów), jak i komercyjnych stron internetowych. Należałoby jednak zwrócić 
uwagę na pewne różnice występujące pomiędzy tymi dwiema formami3:
1. Cele – stanowią pierwszą zauważalną różnicę występującą pomiędzy 

komercyjnymi stronami internetowymi a banerami: baner reklamowy jest 
przede wszystkim próbą komunikacji perswazyjnej namawiającej poten-
cjalnego klienta do zakupu. Strona internetowa zaś ma ten sam cel, co baner 
reklamowy, ponadto często pozwala na zakup produktów (kanał dystrybu-
cji) i/albo pozwala na zbieranie informacji na temat potencjalnych klientów 

3 J. Chandon, M. Chtourou, Factors Affecting Click-Through Rate, w: Online Consumer 
Psychology – Understanding and Influencing Consumer Behavior in the Virtual World, C. Haugtvedt, 
K. Machleit, R. Yalch (red.), Lawrence Erlbaum Associates, London 2005, s. 144.
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– w takim ujęciu komercyjne strony internetowe powinny być traktowane 
bardziej jako platformy służące do bezpośrednich działań marketingowych.

2. Mechanizmy działania – są najbardziej oczywistą różnicą pomiędzy komer-
cyjną stroną internetową a banerem reklamowym. W przypadku strony inter-
netowej kontakt jest nawiązywany z inicjatywy potencjalnego klienta, zaś 
w przypadku banera jest on kontrolowany przez reklamodawcę. Jeśli chodzi 
o stronę internetową to użytkownik decyduje, kiedy i czy w ogóle odwiedzić 
daną stronę, które jej obszary są interesujące i warte odwiedzenia oraz sam 
decyduje, kirdy ją opuścić. Podczas wizyty na stronie uwaga użytkownika 
jest skupiona głównie na niej, a sam użytkownik stara się osiągnąć okre-
ślony cel, na przykład znalezienie dystrybutora w swojej okolicy czy uzy-
skanie instrukcji obsługi dla posiadanego urządzenia. W przypadku banera 
reklamowego następuje pasywna ekspozycja użytkownika na treści zawarte 
na banerze reklamowym. To reklamodawca inicjuje kontakt z użytkowni-
kiem poprzez umieszczenie banera reklamowego na wybranej przez siebie 
stronie (na przykład portalu lub w wyszukiwarce internetowej). Decyduje 
też o tym, jaki baner zostanie pokazany użytkownikowi, przez jak długi czas 
oraz jak często będzie wyświetlony przed jego usunięciem ze strony. Uwaga 
użytkownika odwiedzającego stronę, na której zamieszczono reklamę, jest 
zazwyczaj skierowana na treść strony, a zadaniem banera reklamowego 
jest tę uwagę zakłócić i zainteresować użytkownika swoją treścią. Głów-
nym zadaniem banera reklamowego jest więc zwrócenie na siebie uwagi 
użytkownika, kiedy w przypadku komercyjnej strony internetowej można 
założyć, iż uwaga odwiedzającego jest skierowana wyłącznie na nią.

3. Przestrzeń – kolejna różnica między komercyjną stroną internetową a bane-
rem wiąże się z zajmowaną przez nie powierzchnią na ekranie. W przy-
padku banera reklamowego zajmuje on tylko ograniczoną powierzchnię 
danej strony, a przez to jego odbiór może być zakłócany przez inne elementy 
strony internetowej, zazwyczaj będące poza kontrolą reklamodawcy.

4. Ostatnią różnicą pomiędzy komercyjną stroną internetową a reklamami 
banerowymi jest możliwość kontrolowania ich wykorzystania w kampanii 
reklamowej przedsiębiorstwa. W przypadku banerów reklamowych ich 
przekaz oraz samo zamieszczenie na stronach może zależeć od czynni-
ków sezonowych lub zmian w rynku (na przykład zwiększającej się liczby 
reklam zabawek przed świętami Bożego Narodzenia). Treści zawarte na 
komercyjnej stronie internetowej również mogą zostać okresowo zmienione 
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i dostosowane do potrzeb, jednak przedsiębiorstwo nie ma żadnego wpływu 
na częstość odwiedzin przez użytkowników.

2. Wykorzystywanie banerów w działalności przedsiębiorstwa

Podejmując decyzję o zamieszczeniu na stronie internetowej banera, należy 
dokładnie rozważyć wszystkie korzyści i problemy związane z tą formą reklamy 
internetowej. Pośród korzyści wynikających z umieszczenia go na stronie można 
wymienić następujące: efekt synergii wpływu banera ze stroną internetową, powią-
zania organizacyjne z marką reklamowaną na banerze, powiązania informacyjne, 
potencjalne zamieszczenie odnośników do strony przedsiębiorstwa na innych 
stronach o podobnej tematyce, będących w programie reklamowym4. Do nega-
tywnych zjawisk związanych z zamieszczeniem banera reklamowego na stronie 
można zaliczyć miedzy innymi: efekt zaśmiecenia strony treściami pobocznymi 
(na przykład za duża ilość banerów), negatywny wpływ na markę przedsiębiorstwa 
poprzez niekorzystne powiązanie z marką reklamowaną banerem, niedopasowanie 
treści reklamowej do treści prezentowanych na stronie, mniejsza powierzchnia do 
wykorzystania na stronie. Bardzo często decydującym czynnikiem wpływającym 
na zamieszczenie bądź nie danego banera na stronie jest przewidywany osiągany 
zysk wpływający na obniżenie kosztów utrzymania strony.

Przedsiębiorstwa decydujące się na wykorzystywanie banerów w swoim 
przekazie reklamowym starają się zazwyczaj osiągnąć jeden z następujących 
wyników5:
a) odwiedzający daną stronę, na której umieszczono baner, będą mieli szansę 

go zobaczyć i świadomie bądź nieświadomie zapamiętać, co może wpłynąć 
na wzmocnienie świadomości i wizerunku reklamowanej marki;

b) odwiedzający stronę klikną na baner reklamowy i zostaną skierowani do 
strony reklamodawcy, wskaźnik klikalności (ang. CTR – Clickthrough 
Rate), czyli liczba osób, które kliknęły na dany baner i odwiedziły stronę 
reklamodawcy, jest ważnym wskaźnikiem pozwalającym na mierzenie 
efektywności reklam banerowych.
Banery zazwyczaj zamieszcza się na stronach internetowych generujących 

spory ruch, takich jak portale (na przykład Onet, Wirtualna Polska, Interia). 

4 A. El-Ansary, R. Frost, e-Marketing, 3rd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River 2003, s. 373.
5 J. Rowley, Just Another Channel? Marketing Communications in e-business, „Marketing 

Intelligence & Planning” 2004, Vol. 22, No 1, s. 28, www.emeraldinsight.com/0263–4503.htm 
(10.11.2010).
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Kampania marketingowa opierająca się na banerach reklamowych najczęściej 
zakłada wykorzystanie kilku stron internetowych lub współpracę z odpowiednią 
agencją reklamową, mającą podpisane umowy z portalami chętnymi do zamiesz-
czania odpłatnych banerów. Firmy praktykują również podpisywanie umów 
o wzajemnym zamieszczaniu swoich banerów, co oprócz celów reklamowych 
zwiększa atrakcyjność stron dla wyszukiwarek internetowych (na przykład jed-
nym z elementów tworzenia hierarchii wyszukiwania przez Google jest liczba 
linków na danej stronie). Duże portale lub sprzedawcy internetowi tworzą sieci 
afiliowane w celu zwiększania ruchu na swoich stronach. Najlepszym przykła-
dem tego typu działalności jest Amazon, posiadający ponad 300 tys. afiliowanych 
partnerów zamieszczających małe banery reklamujące Amazon6.

Przy projektowaniu kampanii reklamowej z wykorzystaniem banerów 
należy zwrócić uwagę na następujące elementy wpływające na postrzeganie 
banerów przez użytkowników7:
1. Wybór odbiorców docelowych – jedną z zalet Internetu jest fakt, że 

pozwala on na bardzo precyzyjne dopasowanie przekazu do potencjalnych 
odbiorców. Oprogramowanie serwera może wybrać i wyświetlić baner jak 
najbliżej dopasowany do słowa kluczowego lub tematu wybranego przez 
użytkownika. Użytkownicy poszukujący określonych treści powinni być 
bardziej wrażliwi na treści reklamowe związane z tematem ich poszukiwań 
od przeciętnego przeglądającego strony użytkownika oraz bardziej skłonni 
do kliknięcia na dany baner reklamowy.

2. Zamieszczenie ceny na banerze – zamieszczanie ceny reklamowanego 
produktu ma zazwyczaj na celu sprowokowanie natychmiastowej reakcji 
zakupu. Znajomość ceny produktu z jednej strony, może zwiększyć akcep-
tację produktu, a z drugiej – ma na celu zachęcenie użytkowników do zazna-
jomienia się z innymi właściwościami produktu poprzez kliknięcie na baner 
reklamowy.

3. Promocja – Internet jest bardzo wydajnym medium do przeprowadza-
nia działań promocyjnych (na przykład eventów, loterii, różnego rodzaju 
quizów i gier), ponieważ pozwala użytkownikom na natychmiastową reak-
cję na tym samym kanale komunikacyjnym – nie trzeba wysyłać odpowie-
dzi pocztą czy e-mailem. Minimalne koszty udziału, zazwyczaj nie wyższe 

6 https://affiliate-program.amazon.com (10.11.2010).
7 J. Chandon, M. Chtourou, op.cit., s. 154–156.
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niż koszt kliknięcia na baner, powodują, że działania promocyjne mogą 
znacznie zwiększyć wskaźnik klikalności reklam banerowych.

4. Zamieszczenie marki – przedsiębiorstwo musi rozważyć dwa rozwiązania: 
umieszczenie lub nieumieszczenie nazwy marki na banerze. Umieszczenie 
może upewniać użytkowników o efektywności ich poszukiwań w Interne-
cie, jednak jej niezamieszczanie może prowokować ciekawość i motywo-
wać użytkowników do dalszego poszukiwania informacji (w tym przypadku 
kliknięcia na baner). Niezamieszczanie nazwy marki jest techniką stoso-
waną w tradycyjnym przekazie reklamowym zazwyczaj podczas kampanii 
wprowadzających nowe produkty.

5. Złożoność banera – wybór pomiędzy prostym banerem reklamowym a jego 
multimedialnym odpowiednikiem, kompromis między sposobem prezenta-
cji treści przez baner a jego wielkością i wymaganiami obciążającymi łącze 
internetowe po stronie użytkownika.
Problemem większości kampanii reklamowych jest niski wskaźnik klikal-

ności (bardzo rzadko przekraczający 1%) oraz zobojętnienie internautów na tre-
ści reklamowe. Ogólnie uznaje się niską skuteczność banerów i powoli powstaje 
tendencja odchodzenia od typowych reklam banerowych na rzecz reklamy kon-
tekstowej (na przykład Ad-Word, Ad-Sense).

Podsumowanie

Coraz częściej pojawia się pytanie, czy klikalność banerów jest dobrym 
miernikiem całościowego efektu wywieranego przez baner na potencjalnego 
konsumenta. Kliknięcie na baner jest reakcją krótkoterminową, porównywalną 
do wykorzystania kuponu po zobaczeniu drukowanej reklamy bądź do zakupy 
impulsywnego po zobaczeniu przez konsumenta reklamy w punkcie sprze-
daży. Prowadzono badania nad wpływem banerów na postrzeganie przekazu 
reklamowego, świadomość marki i chęć zakupu reklamowanego dobra lub 
usługi8. W przypadku, kiedy banery reklamowe są wykorzystywane jako narzę-
dzia brandingowe wpływają znacząco na świadomość marki, powiązanie danej 
marki z przekazem reklamowym, przychylność względem reklamowanej marki 
i chęć jej zakupu.

8 www.webreference.com/dev/banners/research.html (11.11.2010).
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APPLICATION OF ADVERTISING BANNERS  
IN INTERNET MARKETING

Summary

Common usage of the Internet in business allows the companies to use various new 
communication and promotional tools. Experts increasingly often express the opinion that 
usage of Internet should be integrated with whole marketing strategy, especially regard-
ing branding. Amongst numerous promotional tools available in the Internet, author has 
chosen to focus on banner advertisements and benefits to be gained from their placement 
on web sites.

Translated by Joanna Kos
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INFORMACJA PASAŻERSKA  
JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW MARKETINGU  

WSPOMAGAJĄCYCH USŁUGI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Wprowadzenie

Możliwość podróżowania za pomocą komunikacji miejskiej zalicza się do 
grupy ofert o charakterze usługowym, które – podobnie jak oferty o charakterze 
handlowym – podlegają działaniom rynku oraz zasadom na nim obowiązują-
cym. Najważniejszym elementem rynku jest klient, zaś jednym z mechanizmów 
kształtowania popytu, zarówno na dobra konsumpcyjne, jak i usługi, są narzędzia 
związane z marketingiem. Marketing jest jednym z czynników wpływających 
na postawę konsumenta, zachęcającym do korzystania z oferowanych dóbr lub 
usług.

Zawężając rodzaj czynników tylko do tych wpływających na chęć realiza-
cji potrzeb przewozowych za pomocą komunikacji miejskiej, wyróżnić można 
następujące narzędzia wykorzystywane do osiągnięcia tego celu:

− środki planistyczne,
− środki organizacji ruchu,
− środki informacyjne,
− środki taryfowo-biletowe.

Wszystkie wymienione działania mają na celu zachęcanie do korzystania 
z usług komunikacji miejskiej poprzez jednoczesny wzrost jakości usług. Możliwe 
jest to dzięki rozwojowi wiedzy z zakresu inżynierii ruchu oraz nowoczesnych 
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technologii. Obydwa elementy współgrają ze sobą na zasadzie uzupełniania. 
Możliwe jest między innymi modelowanie potoków ruchu w specjalistycznych 
programach komputerowych, a na tej podstawie odpowiadanie na potencjalny 
popyt na przewozy pasażerskie. Również w zakresie środków organizacji ruchu 
występuje wzajemne współgranie wiedzy inżynierskiej i komputerowej, na przy-
kład dzięki inteligentnym systemom sterowania ruchem drogowym i wczesnemu 
informowaniu o zakłóceniach w ruchu. Środki informacyjne oraz taryfowo-bile-
towe nie są już związane z inżynierią ruchu, lecz z rozwojem systemów kompu-
terowych. Współcześnie można wymienić tylko ten drugi czynnik – nowocze-
sne systemy elektroniczne w znacznym stopniu umożliwiły łatwe planowanie 
i odbywanie podróży. Natomiast w przypadku środków taryfowo-biletowych 
funkcjonują już systemy, w których podróżny nie musi znać taryfy, gdyż oplata 
pobierana jest automatycznie, odpowiednio do rodzaju przejazdu.

1. Formy i znaczenie środków informacyjnych w komunikacji miejskiej

Jednym z narzędzi wpływających na postawę klienta komunikacji miej-
skiej są środki informacyjne, które zyskują coraz większe znaczenie w dobie 
szybkiego rozwoju społeczeństw i związanej z nim powszechnej chęci dostępu 
do informacji. W komunikacji miejskiej wyróżnić można dwa główne rodzaje 
środków informacyjnych – związane tylko z planowaniem podróży lub tylko 
z samym jej odbywaniem. Do pierwszej grupy zaliczyć można rozkłady jazdy, 
taryfy i cenniki, natomiast w odbywaniu podróży ważne są systemy dynamicznej 
informacji pasażerskiej oraz regulaminy przewozu.

W przypadku rozkładów jazdy ważna jest jego powszechna dostępność, 
czytelność i łatwość zapamiętania. Pierwszą kwestię reguluje ustawa o transpor-
cie drogowym, która mówi o tym, że „rozkład jazdy jest podawany do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy 
przystankach lub dworcach autobusowych. Czytelność i łatwość zapamiętania 
rozkładu jazdy jest to kwestia leżąca tylko i wyłącznie po stronie przewoźnika lub 
organizatora komunikacji miejskiej. Na łatwość zapamiętania wpływają godziny 
odjazdów i z nimi związane interwały międzypojazdowe, które – ze względu na 
ten warunek – powinny być równe. Również informacja zawarta w rozkładzie 
jazdy musi być pełna – zgodnie z ustawą ma zawierać dane teleadresowe prze-
woźnika i/lub organizatora. Dodatkowym ułatwieniem jest oznaczenie kursów 
realizowanych pojazdami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Czytel-
ność rozkładu jazdy jest związana między innymi z przebiegami oraz wariantami 
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tras. Na rysunku 1 zaprezentowano przykład rozkładu jazdy, który nie jest łatwy 
do zapamiętania, zaś mnogość wariantów tras powoduje, że jest on nieczytelny. 
Oprócz trzech wariantów tras pasażer musi się zapoznać z ograniczeniami wystę-
pującymi w czasie wakacji letnich. Natomiast na rysunku 2 przedstawiono roz-
kład jazdy, który posiada w większości kursów takie same minutowe godziny 
odjazdów, a wariantowość występuje tylko w czterech kursach poza godzinami 
szczytu.

Rys. 1. Przykład nieczytelnego i trudnego do zapamiętania rozkładu jazdy (* – pojazd 
niskopodłogowy; A – kurs do Wilkowyje Baza Transportu, B – kurs do Tychy 
Dw. PKP, w – nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mzk.pl (2.11.2010).

Rys. 2. Przykład czytelnego i łatwego do zapamiętania rozkładu jazdy (czarny kwadrat 
– pojazd niskopodłogowy)

Źródło: www.kzkgop.com.pl (2.11.2010).
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W przypadku braku systemu automatycznego poboru opłat podróżny 
musi wykupić odpowiedni bilet na przejazd. Kwestia ta jest regulowana przez 
powszechnie dostępne cenniki i regulaminy. Jednak możliwe jest ułatwienie 
wyboru odpowiedniego biletu przez umieszczenie na rozkładzie jazdy właści-
wych informacji. Na rysunku 3 zaprezentowano sposób ich prezentacji – rysunek 
a przedstawia listę przystanków wraz z czasem przejazdu – taryfa czasowa, nato-
miast rysunek b listę przystanków wraz z określeniem stref – taryfa strefowa.

Rys. 3. Informacje w rozkładzie jazdy dotyczące taryfy
Źródło: opracowanie własne.

Oprócz rozkładów jazdy planowanie podróży odbywać może się z pomocą 
tak zwanych wyszukiwarek połączeń w obrębie sieci jednego przewoźnika lub 
organizatora komunikacji miejskiej. Taka możliwość od dawna funkcjonuje 
na sieci kolejowej w Polsce, jednak w przypadku komunikacji miejskiej jest 
to nowość. Na rysunku 4 zaprezentowano taką wyszukiwarkę. Podstawową 
informacją do wyszukania połączenia jest określenie miejsca początkowego 
i końcowego oraz godzin odjazdu lub przyjazdu. Dodatkowo można uwarun-
kować czas przesiadki. Wynikiem pochodzącym z wyszukiwarki są połączenia 
komunikacyjne bezpośrednie lub pośrednie z miejscem oraz czasem przesiadki 
– jeżeli występuje.

Dzięki upowszechnieniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych 
coraz częściej zastosowanie w omawianym obszarze mają systemy dynamicz-
nej informacji pasażerskiej. Przysłużył się temu Globalny System Pozycyjny 
(z ang. GPS – Global Positioning System), dzięki któremu znane są współrzędne 
lokalizacyjne pojazdu oraz System Geoinformacji Przestrzennej (z ang. GSI – 
Geographic Information System), umożliwiający na podstawie współrzędnych 
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lokalizacyjnych pojazdu nadanie mu miejsca na mapie obszaru, po którym się 
porusza. Informacje te mogą być wykorzystane zarówno przez osoby planujące 
podróż, jak i będące już na przystanku komunikacji miejskiej. Powszechny dostęp 
do Internetu spowodował, że możliwe jest śledzenie ruchu pojazdów komunika-
cji miejskiej na mapie swojego osobistego komputera.

Rys. 4. Wyszukiwarka połączeń sieci komunikacji miejskiej KZK GOP
Źródło: www.kzkgop.com.pl (2.11.2010).

Opisywana funkcja jest jedną ze składowych Rybnickiego Systemu Informa-
cji Przestrzennej RSIP. Mapa, wraz z pojazdami, została pokazana na rysunku 5.

Widoczne są na niej przebiegi tras oraz numery linii i czas ostatniej aktu-
alizacji. Taki obraz kursowania pojazdów pozwala na udanie się na przystanek 
w odpowiednim czasie, tak aby w przypadku opóźnienia nie tracić zbędnego 
czasu na oczekiwanie na pojazd.

Omówiony powyżej RSIP nie jest jedynym rozwiązaniem poprawiającym 
jakość obsługi mieszkańców aglomeracji rybnickiej, ale istnieje także system 
dynamicznej informacji pasażerskiej zainstalowany na przystankach. Rozwiąza-
nie to jest częścią systemu elektronicznej karty miejskiej (e-karty), która działa 
na sieci Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku (ZTZ w Rybniku).
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Rys. 5. Rybnicki System Informacji Przestrzennej – część dotycząca komunikacji 
miejskiej

Źródło: www.rsip.rybnik.eu (2.11.2010).

Organizator ten wprowadził system e-karty w październiku 2006 roku, 
eliminując całkowicie z użycia bilety papierowe. Dzięki temu, że jedną ze skła-
dowych systemu jest wyposażenie pojazdów w odbiorniki GPS, możliwa jest 
ich lokalizacja w czasie rzeczywistym. Pozycja zlokalizowanego pojazdu oraz 
dokładna godzina jego przebywania w tym miejscu pozwalają na porównanie 
z rozkładem jazdy i obliczenie odchylenia w stosunku do niego. Tak obliczony 
czas pozwala na przekazanie pasażerom oczekującym na przystanku informacji 
dotyczącej rzeczywistego czasu przyjazdu. Na sieci ZTZ w Rybniku zamontowa-
nych jest obecnie pięć takich tablic na przystankach: Rybnik Sąd (dwa kierunki), 
Rybnik Bazylika (dwa kierunki), Rybnik Policja (jeden kierunek). Liczba tablic 
na sieci powiększy się po rozstrzygnięciu postępowania na dostawę kolejnych 
tablic w liczbie 162 sztuk, co obejmie ponad połowę przystanków na sieci ZTZ 
w Rybniku. Jedną z takich tablic zaprezentowano na rysunku 6. Zamontowany 
model pokazuje rzeczywiste godziny odjazdów najbliższych trzech linii, kierunek 
kursu oraz odchylenie w stosunku do rozkładu jazdy. Dodatkowo umieszczana 
jest informacja na pasku dolnym, dotycząca obowiązujących utrudnień w ruchu. 
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Wspomniana dostawa nowych tablic obejmuje tablice różnej wielkości dostoso-
wanej do występującego natężenia odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej 
z danego przystanku.

Rys. 6. Elektroniczna tablica informacji pasażerskiej na sieci ZTZ w Rybniku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ztz.rybnik.pl (30.09.2008).

Rys. 7. Aplikacja Ginger dla sieci MZK Tychy
Źródło: aplikacja Ginger dla MZK Tychy.

Rozwój współczesnej telefonii pozwolił również na zaimplementowanie 
systemów informacji pasażerskiej do urządzeń mobilnych. Oprócz tradycyjnej 
formy korzystania z przeglądarek internetowych w telefonie można również 
korzystać z aplikacji zawierających rozkłady jazdy, niewymagających połączenia 
z Internetem. Jednym z takich programów jest aplikacja o nazwie Ginger, która 
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działa między innymi na sieci MZK Tychy. Pozwala ona na wybranie rozkładu 
jazdy dla dowolnej linii i dowolnego przystanku na sieci. Interfejs programu 
zaprezentowany został na rysunku 7.

Na podstawie opisanych powyżej rozwiązań można wyróżnić kilka rodza-
jów informacji dotyczących planowania i odbywania podróży, które stanowią 
stosunkowo nowe rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach. Ich kla-
syfikacja została pokazana na rysunku 8. Taka klasyfikacja pozwala analizować 
jakość usług komunikacji miejskiej już nie tylko pod kątem ogólnej informacji 
pasażerskiej, ale poszczególnych jej składowych. Nie wystarczy, zgodnie z przy-
toczoną w artykule ustawą, umieścić rozkład jazdy na tabliczce przystankowej, 
trzeba również umożliwić pasażerowi planowanie podróży i informowanie 
w czasie rzeczywistym o obsłudze. Niewątpliwie nie byłoby to możliwe bez 
rozwoju nowoczesnych systemów teleinformatycznych, takich jak sieć Internet, 
GPS oraz GIS, ale także aplikacji do łatwej prezentacji informacji.

Rys. 8. Propozycja klasyfikacji rodzajów informacji pasażerskiej w komunikacji 
miejskiej

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

We współczesnym świecie środki przekazu informacji odgrywają dużą rolę 
w funkcjonowaniu społeczeństw. Również w komunikacji miejskiej zyskują 
coraz większe znaczenie, mają bezpośredni wpływ na postrzeganie tego rodzaju 
transportu, a w konsekwencji powodują wzrost jego atrakcyjności. Opisane 
w artykule środki pozwalają na wysunięcie następujących wniosków:
1. Organizatorzy komunikacji miejskiej dysponują nowoczesnymi narzę-

dziami do kształtowania popytu na odbywanie podróży wewnątrz i na 
zewnątrz obszarów zurbanizowanych.

2. Jednym z elementów kształtowania popytu na podróże komunikacją miej-
ską są środki informacji pasażerskiej.

3. Rozwój nowoczesnych systemów teleinformatycznych znalazł szero-
kie zastosowanie w komunikacji miejskiej, między innymi w informacji 
pasażerskiej.

4. Systemy informacji pasażerskiej funkcjonują w dwóch aspektach – przy 
planowaniu podróży (na przykład rozkłady jazdy) oraz przy odbywaniu 
podróży (na przykład informacja o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej 
w czasie rzeczywistym).

THE PASSENGER INFORMATION SYSTEM AS A ONE OF ELEMENTS  
OF MARKETING SUPPORTING SERVICES IN PUBLIC TRANSPORT

Summary

The universal accessibility to cars and the development of the road network became 
the strong competitor for the public transport. Both management and carriers operating 
in the area of the public transport are staying forced to treating the passenger as the 
customer. The name passenger often loses meaning and a customer of the public transport 
is gaining the expression. Organizers of the public transport will melt before new objec-
tives – with fight by the customer. In the article one of elements facilitating performing 
the travel as part of the system for residents of cities was described of public transport 
– information means. It is possible to call marketing such action, because facilitating the 
journey is tantamount to the incentive for her to make.

Translated by Łukasz Kosobudzki 
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MARKA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Wprowadzenie

Marka odgrywa istotną rolę w tworzeniu i realizacji oferty przygotowy-
wanej na rynek przez przedsiębiorstwa i inne organizacje. Pozwala wyróżnić 
się spośród ofert konkurencji, daje możliwość identyfikacji konkretnej oferty, 
a także przypisania określonego zbioru skojarzeń do danej nazwy czy symbolu. 
Wykorzystując ten zbiór skojarzeń, ukształtowany w pamięci konsumentów, 
umożliwia odwoływanie się do ważnych dla nich wartości, takich jak przywiąza-
nie, jakość, tradycja, zaufanie, bezpieczeństwo, prestiż, i ukierunkowywanie ich 
w stronę oferty konkretnego przedsiębiorstwa. Daje również możliwość wpro-
wadzania nowych produktów lub usług wykorzystujących ukształtowany już na 
rynku wizerunek marki (strategia rozciągania marki, która, jak zauważa M. Grę-
bosz, niesie ze sobą pewne ryzyko straty zaufania konsumentów, ale jest znacznie 
tańsza od strategii wprowadzania nowej marki1), czy też wykorzystywania wize-
runków dwóch różnych, współpracujących ze sobą marek, a tak naprawdę dwóch 
współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, posługujących się swoimi markami 
handlowymi (strategia co-brandingu).

1. Rola marki w komunikacji z rynkiem

Marka jest istotnym elementem komunikacji marketingowej. Trudno 
wyobrazić sobie skuteczną komunikację z rynkiem, gdyby nie było możliwości 

1 M. Grębosz, Brand Management, Technical University of Lodz, Łódź 2008, s. 84.
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posługiwania się marką. W każdym komunikacie marketingowym (przeka-
zie marketingowym, na przykład reklamowym czy na opakowaniu produktu) 
zawarty jest określony, świadomie zaplanowany zbiór informacji. W przypadku 
komunikatów reklamowych mogą one dotyczyć kształtowania dobrego wyobra-
żenia, pozytywnych skojarzeń z nazwą lub symbolem (reklama wizerunkowa). 
Mogą też pokazywać zaspokajane przez produkt lub usługę potrzeby lub wręcz 
wzbudzać u konsumentów nieuświadomione potrzeby i tym samym doprowa-
dzać do powstania stanu pożądania, który może zostać zneutralizowany przez 
zakup danego produktu lub usługi czy też prezentacji cech produktu lub usługi, 
ich funkcjonalności (reklama informacyjna). Komunikaty mogą także zwracać 
uwagę na walory odnoszące się do korzyści ekonomicznych, jak relacja cena 
– jakość (reklama sprzedażowa). Te wszystkie komunikaty nie miałyby sensu, 
gdyby nie wiązały powstających u odbiorców stanów napięcia z konkretną 
ofertą. Nakłady na ich powstanie i emisję (szczególnie w przypadku ogólnopol-
skiej reklamy telewizyjnej czy prasowej) to znaczące kwoty w budżetach firm 
i uzasadnione jest oczekiwanie nie tylko zwrotu tych nakładów, lecz uzyskiwanie 
wartości dodanej w postaci zwiększonej akceptacji i sprzedaży reklamowanych 
produktów. Marka jest zatem niezbędna nie tylko w wyróżnianiu oferty rynkowej, 
ale także w podejmowaniu działań promocyjnych, czyli komunikacji z rynkiem.

2. Zróżnicowanie stosowania marki w komunikacji marketingowej

Stosowanie marki w komunikacji marketingowej jest zróżnicowane, 
a wynikać to może zarówno ze strategii marki, jak i strategii komunikacji 
marki. Produkt lub usługa mogą być oznakowane nie tylko jedną marką, ale też 
dwiema lub większą liczbą marek. Mogą też nie być wcale oznakowane marką, 
ale ta sytuacja jest coraz rzadziej spotykana. Będzie to wynikało ze stosowanej 
przez przedsiębiorstwo strategii marki. Na przykład stosowanie marki rodzin-
nej w czystej formie implikuje funkcjonowanie jednej marki i oznaczenie nią 
wszystkich produktów/usług firmy. Modyfikacja tej strategii będzie skutkowała 
funkcjonowaniem jednej głównej marki oraz marek oznaczających poszczególne 
linie produktowe. To będzie prowadziło do powstania architektury marek, a więc 
kombinacji więcej niż jednej marki na oznaczenie produktu/usługi. Stosowanie 
z kolei strategii marki indywidualnej spowoduje funkcjonowanie w przedsiębior-
stwie wielu niezależnych marek oznaczających poszczególne linie produktowe. 
Modyfikacja tej strategii i udzielenie wsparcia tym markom przez markę firmy 
spowoduje znowu powstanie architektury marek.
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Zatem produkt oznakowany dwiema markami, czyli marką linii produkto-
wej i marką firmową – co będzie wynikało ze strategii marki – również w komu-
nikacie marketingowym będzie opatrzony tymi dwiema markami, na przykład 
Sony Vaio, Panasonic Viera. Jednak w komunikacie marketingowym oprócz 
tych dwóch marek może pojawić się jeszcze trzecia marka, łącznie więc będą 
występowały trzy marki – to również będzie wynikało ze strategii komunikacji 
marki. Na przykład architektura marek cyfrowego aparatu fotograficznego firmy 
Sony: „Sony Alfa 55”, gdzie Sony oznacza markę firmową, Alfa oznacza markę 
linii produktowej, a 55 oznaczenie modelu, będzie wynikała ze strategii marki 
firmy Sony. W komunikacie marketingowym (dokładniej w spocie reklamowym 
w reklamie telewizyjnej) pojawia się jeszcze jedna marka: Martyna Wojciechow-
ska, prezenterka, dziennikarka, podróżniczka i pisarka, której twarz i nazwisko są 
znane publicznie. Osoby znane publicznie mogą skutecznie podnieść siłę oddzia-
ływania na konsumentów komunikatu reklamowego. Zastosowanie dodatkowej 
marki do architektury marek Sony Alfa 55 oznaczającej dany produkt będzie 
wynikało ze strategii komunikacji marki. Źródłem takich dodatkowych marek 
mogą być osoby, ale także instytucje, wydarzenia, miejsca, nagrody.

3. Zmiany w otoczeniu rynkowym a strategie komunikacji marki

Współczesny rynek poddawany jest ciągłym zmianom. P.R. Smith i J. Taylor 
twierdzą, że rynki są nieustannie poddawane siłom, pozostającym poza kontrolą 
organizacji. Zmiany prawa i innych regulacji, wahania cykli koniunkturalnych, 
zmiany demograficzne, społeczne i kulturowe, dynamiczne zmiany technolo-
giczne oraz obrotni konkurenci są tymi kluczowymi czynnikami, które nieustan-
nie wytrącają rynki ze stanu równowagi2. Do najważniejszych i w istotny sposób 
wpływających na rynek należy zaliczyć zmiany technologiczne. Koniec XX 
wieku i początek XXI to czasy, które można określić rewolucją informacyjną lub 
cyfrową. Przyniosła ona ze sobą takie nowe rozwiązania, jak Internet, cyfrowa 
telefonia mobilna, cyfrowa telewizja, satelitarne systemy nawigacji. Dzięki nim 
powstały nowatorskie platformy wymiany informacji, takie jak portale interne-
towe, wyszukiwarki internetowe, platformy telewizji cyfrowej, systemy nawiga-
cji, zasadniczo zmieniające zachowania i sposoby postępowania ludzi. To prze-
nosi się na zmiany zachowań, postaw i preferencji konsumentów. Rodzą się nowe 
biznesy, których skala może mieć charakter globalny. Wystarczy wymienić takie 

2 P.R. Smith, J. Taylor, Marketing Communication. An Integrated Approach, Kogan Page, London 
& Sterling, VA 2004, s. 216.
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marki, jak Google, Apple, Amazon, YouTube, Facebook, Twitter, które często już 
zaledwie po kilku latach działalności zaliczają się do największych firm, a zara-
zem do najwartościowszych marek świata. Na polskim rynku także można podać 
przykłady biznesów opartych na nowych technologiach, a marki takie jak Onet, 
Wirtualna Polska, Cyfrowy Polsat, Telewizja n, Nasza-Klasa, Play, Allegro i tak 
dalej zaliczają się do najbardziej rozpoznawalnych i wartościowych. Nowe moż-
liwości, które dają te nowinki technologiczne, zmieniają sposoby zachowań kon-
sumentów, co implikuje także zmiany zachowań przedsiębiorstw. Na przykład 
z każdym rokiem dynamicznie rośnie sprzedaż drogą internetową, co wymusza 
zasadnicze zmiany w kanałach dystrybucji w takich branżach, jak sprzęt radiowo-
-telewizyjny, sprzęt AGD, rynek księgarski, rynek nagrań muzycznych, rynek 
turystyczny.

Nowe technologie ułatwiają też wymianę informacji. Staje się ona coraz 
bardziej i szybciej dostępna, coraz tańsza, a fizyczna odległość przestaje mieć 
znaczenie. Pokonywanie tej fizycznej odległości odbywa się drogą cyfrową, stąd 
osoby znajdujące się po dwóch różnych stronach globu i oddalone od siebie o kil-
kanaście tysięcy kilometrów, a mające dostęp do urządzeń nowych technologii, 
mogą wymieniać się informacjami w ciągu kilku sekund. Sto, sto pięćdziesiąt 
czy dwieście lat temu taka wymiana informacji zabrałaby kilka miesięcy. Ten 
ogromny postęp w dziedzinie wymiany informacji niesie ze sobą różne konse-
kwencje. Jedną z ważniejszych jest pojawienie się i dalszy rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Ludzie, mając bezpośredni, szybki i tani dostęp do informacji, 
cechują się coraz większą wiedzą. I ta wiedza, choć najczęściej pobieżna i płytka, 
jest charakterystyczna dla coraz większej części społeczeństwa. Jednocześnie 
rządy krajów, kształtując międzynarodową przewagę konkurencyjną swoich 
gospodarek, promują działania proedukacyjne, czego konsekwencją jest coraz 
wyższe wykształcenie społeczeństw. W efekcie mamy do czynienia z kształ-
towaniem się konsumentów o większej wiedzy ogólnej, wyższych aspiracjach 
i szerokich możliwościach (związanych ze wzrostem i rozwojem gospodarczym 
i bogaceniem się społeczeństw). Dla zaspokojenia potrzeb i wymagań współcze-
snych konsumentów przygotowywane są coraz nowsze i doskonalsze produkty 
oraz usługi, co powoduje, że liczba produktów i usług dostępnych na rynku stale 
powiększa się.

Istotne dla współczesnego rynku są także zmiany wynikające z takich mega-
trendów, jak integracja regionalna i globalizacja. W różnych częściach świata 
powstają zintegrowane regiony gospodarcze, w których dzięki zmniejszeniu lub 



65Marka w komunikacji marketingowej

wyeliminowaniu barier handlowych wzrastają przepływy towarów, usług, kapi-
tału, inwestycji i ludzi. Najważniejsze z nich to Unia Europejska (EU3), Północno-
-Amerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA4), Wspólny Rynek 
Południa (MERCOSUR5), Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej 
Azji (ASEAN6). Jeśli brać pod uwagę poziom zintegrowania, to najbardziej 
zaawansowanym regionem jest Unia Europejska. Nowe warunki determinowane 
przez wspólny rynek określają też w nowy sposób zachowanie konsumentów 
i przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na podjęcie wysiłku inter-
nacjonalizacji, na rynkach krajowych pojawiają się produkty i usługi z innych 
rynków ugrupowania. Wiele wzorów konsumpcji ulega ujednoliceniu. W wyniku 
tego zjawiska pojawia się na przykład marka Made in EU, podkreślająca jednoli-
tość wspólnego rynku europejskiego i pochodzenie z obszaru Unii Europejskiej. 
Jednocześnie ma miejsce proces odwrotny, gdzie wartości rynkowej zaczyna 
nabierać zróżnicowanie geograficzne na obszarze Unii Europejskiej, a miejsce 
pochodzenia produktów ma znaczenie marketingowe. W ten sposób pojawiła się 
na jednolitym rynku europejskim marka Chronione Oznaczenie Geograficzne, 
która podkreśla pochodzenie geograficzne i promuje produkty pochodzące z róż-
nych regionów Europy. Szczególnie dotyczy to produktów spożywczych, a przy-
kładami mogą być szynka szwarcwaldzka z regionu Szwarcwaldu czy ocet winny 
balsamiczny z regionu Modeny. Zmiany te wpływają na komunikację marketin-
gową, w tym reklamę czy przekaz formułowany na opakowaniach produktów, 
które z jednej strony, zachowują lokalny, regionalny czy krajowy charakter, 
z drugiej zaś, nabierają europejskiego wymiaru.

Globalizacja z kolei powoduje rozprzestrzenianie się podobnego stylu życia, 
ujednolicanie wzorów konsumpcji, a poprzez stosowanie przez transnarodowe 
korporacje strategii globalnych – jednolitych produktów i usług. One także w nowy 
sposób wpływają na współczesną komunikację marketingową, która wykorzystu-
jąc oprócz tradycyjnych kanałów przekazu także nowe media elektroniczne, jak 
pocztę elektroniczną, reklamę internetową, cyfrową telefonię mobilną, telewizję 
satelitarną, dostosowuje także treści przekazów marketingowych (komunikatów 
marketingowych) do nowych, globalnie ukształtowanych warunków.

3 European Union.
4 North American Free Trade Agreement.
5 Mercado Comun del Sur.
6 Association of South-East Asian Nations.
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W wyniku globalizacji powstają globalne marki produktów i usług, roz-
poznawalne na wszystkich rynkach świata. Poza tym konsumenci z różnych 
krajów zaczynają rozpoznawać te same gwiazdy filmu, sportu, muzyki, których 
wartość rynkowa (wizerunkowa) nabiera globalnego wymiaru. Stąd wspieranie 
marek produktów i usług przez na przykład Rogera Federera (sport), Evę Lon-
gorię (aktorka), Christinę Aguillerę (muzyka) – rozpoznawalne na całym świecie 
osoby publiczne – przynosi wymierne efekty w postaci skuteczności oddziały-
wania reklam na nabywców w różnych krajach świata, a nie tylko w Szwajca-
rii czy Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzą wymienione gwiazdy. Twórcy 
i nadawcy komunikatów marketingowych starają się zawrzeć w nich oraz uwy-
puklić te treści, które odnoszą się do wartości ważnych dla danej grupy docelowej 
– a ponieważ w wyniku globalizacji i rewolucji informacyjnej powstają znane, 
rozpoznawalne, cenione i lubiane marki, nie tylko produktów, usług czy firm, ale 
także osób czy instytucji (na przykład UNICEF, Greenpeace), które w reklamie 
można z powodzeniem wykorzystać, chętnie budują komunikat marketingowy 
wsparty taką dodatkową marką.

W taki sposób powstaje komunikat oparty na strategii komunikacji marki, 
którą można określić jako strategię marki/marek z elementem/elementami wspar-
cia. Tymi elementami wsparcia są właśnie marki, wizerunki znanych osób, sza-
nowanych instytucji, podmiotów organizujących konkursy w określonych bran-
żach, miejsca pochodzenia. Na przykład K.L. Keller podaje, że w budowaniu 
marki mogą także uczestniczyć drugorzędne skojarzenia (elementy wsparcia), do 
których można zaliczyć: firmy, kraje i inne geograficzne miejsca pochodzenia, 
kanały dystrybucji, co-branding, licencje, wsparcie gwiazd i innych znanych 
osób, wspieranie (sponsorowanie) wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych 
tego typu oraz udział w takich imprezach, jak konkursy, przeglądy7. Skojarzenia 
z tych wspierających marek są transferowane na właściwą markę8. Dzięki zasto-
sowaniu w przekazie reklamowym (lub szerzej marketingowym) elementów 
wsparcia, skuteczność oddziaływania takiego komunikatu może być wyższa.

Integracja regionalna i globalizacja tworzą także warunki do intensyfikacji 
takich procesów, jak zawieranie między przedsiębiorstwami aliansów strategicz-
nych, połączenia firm, fuzje czy przejęcia. Te procesy wzmagają działania zwią-
zane ze współpracą marek. Na rynku pojawiają się komunikaty zawierające dwie 

7 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand Management. A European Perspective, 
Prentice Hall Pearson Education Limited, Essex 2008, s. 287.

8 Ibidem, s. 287.
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(lub więcej) marki współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Ta współpraca 
może mieć charakter strukturalny, w zakresie produkcji wyrobów, marketin-
gowy albo tylko promocyjny, polegający na wzajemnym wspieraniu się marek, 
na przykład Volkswagen i Castrol, Skoda i Castrol, Ryanair i Hertz. Tę strategię 
komunikacji marki można określić jako strategię współpracy marek.

Czasami komunikaty marketingowe nie zawierają marki. Na ogół ma 
to miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca jest mały lub bardzo mały, zwraca uwagę 
odbiorów przede wszystkim na charakter oferowanych przez siebie produktów 
lub usług, i nie ma ugruntowanej pozycji rynkowej oraz – co się z tym wiąże 
– marki, którą mógłby posługiwać się w kontaktach z rynkiem. Inny taki przypa-
dek to zamierzone działanie nadawcy, którego intencją jest wzbudzenie zainte-
resowania odbiorców nieoznaczoną ofertą i możliwością wyjaśnienia tej zagadki 
w drugim etapie kampanii reklamowej. Taką strategię komunikacji marki należy 
określić jako strategię bez marki.

Rozwój rynku wiąże się z innowacjami produktowymi i technologicz-
nymi. W ich wyniku liczba produktów i usług ciągle wzrasta. Wraz z nimi 
powstają też nowe marki, co wpływa na ogólne zwiększenie liczby marek na 
rynku. Jak zauważają K.L. Keller, T. Aperia i M. Georgson, są trzy podstawowe 
sposoby na oznaczenie nowego produktu: stworzenie nowej marki, adaptacja 
lub modyfikacja istniejącej marki lub kombinacja istniejącej i nowo stworzonej 
marki9. Stworzenie nowej marki i posługiwanie się nią na rynku niesie ze sobą 
pewne problemy – marka jest nieznana konsumentom, trzeba dopiero ich z nią 
zapoznać i przekonać do niej, a to kosztuje i to całkiem sporo. Zatem w wielu 
sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest związanie nowej marki, odróżniającej 
nowość od poprzednich produktów lub usług, z już istniejącą. Dla oznaczenia 
danej linii produktowej funkcjonują wtedy razem dwie marki lub więcej, stara 
i nowa. Konsumenci znają już starą markę, wiedzą, czym ona jest i czego mogą 
się po niej spodziewać. Nowa marka mówi im, że to jest nowość, ale nowość 
od dobrze znanego producenta lub dostawcy, nowość związana z czymś, co już 
dobrze znają. W ten sposób akcentuje się nowość, pozostawiając konsumentom 
możliwość przypisania jej pozytywnych skojarzeń związanych z posiadaną przez 
nich wiedzą o znanej marce. Takie postępowania w zakresie oznaczania markami 
nowych produktów i usług prowadzi do strategii komunikacji marki, którą można 
określić strategią architektury marek. Architektura marek oznacza, że w użyciu 

9 Ibidem, s. 298.
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jest więcej niż jedna marka i marki te są własnością oraz są zarządzane przez 
dane przedsiębiorstwo. Do tworzenia architektury marek przyczyniają się także 
wspomniane wcześniej procesy łączenia i przejmowania przedsiębiorstw, które 
powodują powiększanie się portfeli marek w przedsiębiorstwach.

4. Badanie komunikatów marketingowych pod kątem udziału marki lub 
marek

Zgodnie z zainteresowaniem strategiami komunikacji marki i na potrzeby 
weryfikacji prowadzonych rozważań zostały przeprowadzone pilotażowe ba- 
dania empiryczne komunikatów reklamowych. Do badań wybrano reklamy 
prasowe i telewizyjne. Dobór próby do badań reklam prasowych został oparty 
na analizach instytucji specjalizujących się w badaniach polskiego rynku pra-
sowego, między innymi PBC, SMG/KRC, a do badań reklam telewizyjnych na 
monitoringu ogólnopolskich stacji telewizyjnych.

W przypadku reklam prasowych badano pierwsze numery wybranych tytu-
łów prasy ogólnopolskiej10 metodą analizy treści reklam prasowych pod kątem 
zawartości marki/marek w komunikacie reklamowym. Badania11 pokazały zróż-
nicowanie komunikatów marketingowych ze względu na zawartość marki. Ana-
liza wykazała, że można wyodrębnić pięć podstawowych strategii komunikacji 
marki: samodzielnej marki, architektury marek, współpracy marek, marki/marek 
z elementami wsparcia oraz bez marki, których częstości występowania oraz 
rankingi kolejności podane są w tabeli 1. Zdecydowanie najczęściej pojawiła 
się samodzielna marka, która wystąpiła w ponad połowie reklam, a najrzadziej 
wystąpiła strategia komunikacji bez marki.

W przypadku reklam telewizyjnych do badania wybrano stację TVP 1, 
w której analizowano reklamy, które ukazały się w paśmie przedpołudniowym 
i wieczornym wybranego dnia w lutym 2010 roku12. W analizowanym czasie 
wyemitowano 25 bloków reklamowych i 6 bloków sponsorskich, w których uka-
zało się łącznie 213 reklam.

10 „Fakt”, „Gazeta Wyborcza”, „Tele Tydzień”, „Życie na Gorąco”, „Chwila Dla Ciebie”, 
„Newsweek”, „Przyjaciółka”, „Viva”, „Z Życia Wzięte”, „Twój Styl”, „Claudia”.

11 Badania reklam prasowych pod kątem zawartości marki/marek w komunikacie marketin-
gowym przeprowadzone przez autora w październiku 2009 roku na próbie 11 tytułów prasowych 
charakteryzujących się najwyższym poziomem czytelnictwa w Polsce.

12 Badanie reklam telewizyjnych przeprowadzone przez autora na próbie 213 reklam, które 
ukazały się w TVP 1 w dniu 10 lutego 2010 roku w paśmie przedpołudniowym między godziną 8.25 
a 12.25 oraz w paśmie popołudniowo-wieczornym między godziną 17.55 a 20.25. 
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Wynik analizy reklam prasowych i telewizyjnych pod kątem występowania 
marki/marek lub ich kombinacji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Strategie komunikacji marki w ogólnopolskich reklamach pasowych i telewizyjnych

Strategia 
komunikacji marki Bez marki Samodzielna 

marka
Architektura 

marek
Współpraca 

marek

Marka/marki 
z elementami 

wsparcia
Komunikat 
marketingowy  
w reklamie  
prasowej

3,4%
(10)

50,1%
(148)

20,3%
(59)

14,8%
(43)

10,7%
(31)

[ranking] [5] [1] [2] [3] [4]
Komunikat 
marketingowy  
w reklamie 
telewizyjnej

0,0%
(0)

42,2%
(90)

26,3%
(56)

17,4%
(37)

14,1%
(30)

[ranking] [5] [1] [2] [3] [4]

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych reklam prasowych 
i telewizyjnych.

Najczęściej, w obu przypadkach, wystąpiła strategia samodzielnej marki, 
która uzyskała pierwszą pozycję rankingową. Można też zauważyć, że choć 
częstości występowania poszczególnych strategii komunikacji marki są różne 
(różnice nie są duże, zaledwie kilkuprocentowe), to pozycje rankingowe w obu 
przypadkach są identyczne.

Podsumowanie

Można stwierdzić, że stałym elementem komunikatów marketingowych jest 
marka, która identyfikuje produkt/usługę i kieruje docelową grupę odbiorców do 
konkretnej oferty. Badania pilotażowe pokazują, że można wyróżnić pięć stra-
tegii, w jakich marka występuje w komunikatach marketingowych, a częstość 
występowania tych strategii jest niezależna od formy reklamy. Badania poka-
zują również, że zarówno w przypadku reklam prasowych, jak i telewizyjnych 
dominuje strategia samodzielnej marki. Jednak strategie, w których występuje 
więcej niż jedna marka, a więc strategie architektury marek, współpracy marek 
oraz marki z elementami wsparcia, występują podobnie często (nieco rzadziej 
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w przypadku reklam prasowych – 45,8% wobec 50,1%, a częściej w przypadku 
reklam telewizyjnych – 57,8% wobec 42,2%). Sporadycznie występuje strategia 
bez marki (w reklamach telewizyjnych w ogóle).

A BRAND IN MARKETING COMMUNICATION

Summary

Looking at products’ or services’s brands by their participation in marketing com-
munication, you should see a differentiation of ways of brand’s communication in market. 
Although complication of this process, on the base of field research, the author affirms 
that you can mention a few basic brand’s communication strategies: independent brand 
strategy, brands’architecture strategy, brands’ cooperation strategy, brand’s/brands’ and 
brand’s assistance elements strategy and also no brand strategy. Two brands’ communica-
tion strategies: brand’s cooperation strategy and brand’s assistance elements strategy need 
a participation of outside institutions or persons which allow them to use their brands and 
image in promotional activities.

Translated by J.A. Kowalski

Jarosław A. Kowalski
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ROLA I FUNKCJE MARKETINGU  
W REALIZACJI PROGRAMÓW TEN-T

Wprowadzenie

Programy TEN-T odgrywają olbrzymią rolę w procesie kształtowania infra-
struktury na terenie Unii Europejskiej. Ich realizacja oznacza wydawanie dużych 
sum pieniędzy, przejściowe problemy komunikacyjne (kiedy w trakcie pro-
cesu modernizacji jakiegoś połączenia służby drogowe odgradzają i wyłączają 
z użytkowania jeden z pasów drogowych lub też znacznie obniżają handlową 
prędkość kolejową w danym obszarze), ale w konsekwencji znaczne polepszenie 
warunków podróży i jazdy, możliwości transportowe i wynikające z nich nowe 
możliwości na rynku pracy. Zadaniem stojącym przed realizatorami poszczegól-
nych prac programu TEN-T jest między innymi przedstawienie przyczyn decyzji 
o kolejności wykonywania prac, planów realizacji etapów, a także wynikających 
z nich korzyści oraz mogących się pojawić przejściowych trudnościach, które 
mogą dotknąć mieszkańców danego obszaru. Powinni oni naświetlać potrzeby 
transportowe i sposób ich zaspokajania. Niniejszy artykuł jest próbą zanalizowa-
nia sposobu prezentacji wspomnianych informacji, a także przyczyn, dla których 
są one prezentowane w określonej sekwencji, innymi słowy, próbą przyjrzenia 
się roli marketingu w realizacji programów TEN-T.
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1. TEN-T – zarys programu

TEN-T to skrót pochodzący od nazwy programu Trans-European Network 
– Transport (Sieć Transeuropejska – Transport). Nazwa podzielona jest na dwie 
części ze względu na fakt, że sama idea sieci transeuropejskich zajmuje się nie 
tylko transportem. Jak podaje Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, „idea 
sieci transeuropejskich (TEN) powstała we Wspólnocie Europejskiej w latach 
80., wraz z projektem stworzenia jednolitego rynku. (…) Projekt TEN obejmuje 
infrastrukturę transportową, telekomunikacyjną oraz energetyczną”1.

Sieci transeuropejskie to część Paneuropejskiej Sieci Transportowej – idei, 
która została stworzona podczas trzech Paneuropejskich Konferencji Transporto-
wych (w Pradze w 1991 roku, na Krecie w 1994 roku oraz w Helsinkach w 1997 
roku). Jej podstawę prawną stanowi Tytuł XV Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE)2. Według archiwalnych stron Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej3, 
zgodnie z zapisami artykułu 154 TUE, celem istnienia sieci transeuropejskich 
jest dążenie do płynnego działania oraz do rozwoju rynku wewnętrznego Unii, 
jak również do zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Tym samym celem Unii powinno być wspieranie wzajemnych połączeń. Zgodnie 
z tymi celami, Wspólnota ustanawia na mocy artykułu 155 TUE zbiór wytycz-
nych obejmujących cele, priorytety i ogólne kierunki działań, które wskazują 
projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania realizowane przez 
państwa członkowskie. Projekty te zostały określone w wytycznych wspólno-
towych (decyzja nr 1692/96) na temat rozwoju transeuropejskiej sieci transpor-
towej. Obowiązuje ona do dziś w brzmieniu zmienionym decyzją nr 1346/2001 
oraz decyzją nr 884/2004. Zgodnie z tą decyzją, TEN tworzona jest etapami, 
integrowana jest infrastruktura sieci transportu drogowego, kolejowego, por-
tów żeglugi morskiej i śródlądowej, autostrad morskich, transportu lotniczego 
oraz połączeń między sieciami we Wspólnocie Europejskiej. Wytyczne, odno-
szące się do sieci, podlegają przeglądowi co 5 lat w celu dostosowania do 
zmian zachodzących w rozwoju gospodarczym i technologicznym w sektorze  
transportu.

1 www.archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/.../782f3a4858c8d510c125733900445df2 (24.10.2010).
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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Zgodnie z podsumowaniem UKIE4, TEN-T to:
− program pomocowy Unii Europejskiej w dziedzinie transportu wykorzystu-

jący między innymi środki z Funduszu Spójności,
− program skierowany do wszystkich państw członkowskich UE,
− program, o którego finansowanie mogą ubiegać się podmioty państwowe 

oraz prywatne działające w sferze usług publicznych, a także projekty Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego.
Można zatem stwierdzić, że program TEN-T jest swoistym podsumowaniem 

trwających od Traktatu Rzymskiego, ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą (EWG), wysiłków, których celem jest wspomaganie utworzenia 
nowoczesnej, wydajnej infrastruktury na terenie Unii Europejskiej umożliwia-
jącej jak najbardziej komfortowy kontakt nie tylko w ramach członkowskiego 
kraju, ale przede wszystkim w całej wspólnocie. Działanie takie jest nie do 
przecenienia, jako że umożliwia stały wzrost poziomu usług, które powiązane 
są z infrastrukturą transportową, oraz pozwala, poprzez likwidację „wąskich 
gardeł” i „białych plam”, na zwiększenie mobilności mieszkańców Unii Europej-
skiej i to zarówno w celach pozasłużbowych, jak i na rynku pracy (dzięki rozbu-
dowanej infrastrukturze pojęcie „lokalny rynek pracy” może ulec rozszerzeniu, 
a tym samym praca może zostać ofiarowana osobom, dla których pozostawała 
poza zasięgiem właśnie ze względu na brak możliwości dotarcia we wskazane 
miejsce). Dzięki programowi TEN-T idea wspólnego rynku europejskiego staje 
się znacznie bardziej rzeczywista.

2. Wykorzystywanie marketingu w ujęciu funkcjonalnym w realizacji 
programu TEN-T

Aby przyjrzeć się roli marketingu w realizacji programu TEN-T, należy 
dokonać wyboru definicji tego pojęcia. Zgodnie z Encyklopedią zarządzania5, 
marketing to, „mówiąc najprościej (…), sposób działania i zarządzania w fir-
mie”. Wedle tego samego źródła6, możliwe są co najmniej dwie interpretacje tego 
terminu: tradycyjna oraz współczesna. Zgodnie z tradycyjnym podejściem, jak 
podaje Encyklopedia, marketing utożsamiany jest z czynnościami wspierającymi 

4 Ibidem.
5 http://mfiles.pl/pl/index.php/Definicja_marketingu (23.10.2010).
6 Ibidem.
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sprzedaż wyrobów i usług, wykonywanymi różnymi metodami i technikami 
oddziaływania na nabywcę.

Interpretacja współczesna zaś przyjmuje, że główną zasadą postępowania 
marketingowego jest dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany. Ozna-
cza to przyjęcie orientacji na odbiorcę w miejsce orientacji na produkt, nacisk 
na istotę wymiany, która jest podstawową formą zaspakajania potrzeb, ale też 
skupianie się nie tyle na potrzebach, ile na źródłach satysfakcji klienta.

Takie podejście potwierdza definicja Amerykańskiego Stowarzyszenia Mar-
ketingu, która określa marketing jako proces planowania i realizacji pomysłów 
urzeczywistniania koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów 
i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw7.

Wojciech Paprocki z kolei pisze, że „marketing stanowi sposób myślenia 
i system działania, w których nabywcę i rynek stawia się w centrum procesów 
produkcyjnych i handlowych, a za źródło sukcesów przedsiębiorstwa na rynku 
uznaje się zapewnienie nabywcom satysfakcji z kupowanych produktów”8. 
Wyróżnia on także koncepcję „marketing mix”, która „obejmuje wewnętrznie 
zintegrowaną strukturę działań na rynku i (…) następujące instrumenty oddzia-
ływania na rynek9:

− produkt,
− cenę produktu i warunki transakcji,
− kanały dystrybucji służące do bezpośredniego doprowadzania produktów 

do nabywców,
− promocję produktów i pozyskiwanie akceptacji dla przedsiębiorstwa”.

Z kolei według Słownika finansowego Fin Dict10, marketing jest procesem 
społecznym i zarządczym, który ma za zadanie rozpoznawać, pobudzać i zaspoka-
jać potrzeby klientów. Przyjmuje się, że to dzięki marketingowi klienci otrzymują 
to, czego potrzebują. Dzieje się tak poprzez tworzenie i wymianę produktów. Jest 
to koncepcja dostarczania właściwych towarów odpowiednim osobom, we wła-
ściwym miejscu i czasie, po odpowiedniej cenie oraz przy użyciu prawidłowego 

7 Ibidem.
8 W. Paprocki, Marketing usług kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 

1996, s. 12.
9 J. Otto, Marketing bezpośredni czyli jak zaprzyjaźnić się z klientem, Business Press LTD., 

Warszawa 1994, za: ibidem, s. 13.
10 www.findict.pl/slownik/marketing (23.10.2010).
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zestawu środków promocji, takich jak na przykład reklama, promocja sprzedaży 
czy sprzedaż osobista.

Ważne jest, by przyjrzeć się pojęciu ‘marketing’ z perspektywy funkcjonal-
nej. Jak podaje Słownik finansowy11, Marketing w ujęciu funkcjonalnym odnosi 
się do działań, jakie realizowane są w przedsiębiorstwie, mających na celu osią-
gnięcie opisanych powyżej celów. Główne działania to:
a) analiza otoczenia, czyli badanie zewnętrznych czynników, które mogą 

być przyczyną zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń przedsiębiorstwa na 
rynku, na przykład poprzez przeprowadzanie badań marketingowych;

b) analiza konsumentów, a dokładniej poszukiwanie, badanie preferencji 
i ocena konsumentów oraz dokonywanych przez nich decyzji zakupowych 
w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań;

c) planowanie produktu, czyli dążenie do rozwoju produktów, ich pozycji 
rynkowej, marki, opakowania i tym podobnych, tak aby w jak największym 
stopniu wychodziły naprzeciw oczekiwaniom klientów, a nawet wyprze-
dzały ich oczekiwania, tworząc nowe potrzeby, których klienci nie odczu-
wali, dopóki dany produkt nie został stworzony;

d) planowanie i egzekucja dystrybucji, czyli wybór kanałów dystrybucji 
odpowiednich dla danych grup konsumentów, a także zarządzanie hurto-
wym i detalicznym rozmieszczeniem produktów;

e) planowanie i egzekucja promocji, czyli prawidłowy wybór i połączenie 
używanych instrumentów, takich jak: reklama, sprzedaż osobista, publicity 
czy public relations;

f) planowanie cen, ich struktury i poziomu oraz techniki tworzenia i regu-
lowania, aby dostosować je odpowiednio do zmieniających się warunków 
otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo;

g) społeczna odpowiedzialność, czyli włączanie w działalność firmy świado-
mości wpływu, jaki wywiera ona na otoczenie oraz świadome branie odpo-
wiedzialności za ten wpływ, na przykład oferowanie bezpiecznych i uży-
tecznych dla społeczeństwa produktów i usług, działanie z poszanowaniem 
środowiska, pracowników, prawa i tak dalej.
Można zatem przyjąć, że wszelkie działania programu transeuropejskich 

sieci transportowych spełniają założenia definicji marketingu według Wojciecha 

11 Ibidem.
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Paprockiego12, jako że nabywcę, w tym wypadku mieszkańca państwa, będącego 
członkiem Unii Europejskich, a także rynek transportowy Wspólnoty, stawia się 
w centrum procesów koordynujących TEN-T, a źródłem sukcesów tego programu 
staje się zapewnienie użytkownikom satysfakcji z korzystania z elementów sieci 
transeuropejskiej.

Podobnie można stwierdzić, że zgodnie z definicją Encyklopedii zarzą-
dzania13, nadrzędnym celem programu jest dążenie do usatysfakcjonowania 
użytkownika TENT-T. Podkreślenie, że marketing jest procesem społecznym 
i zarządczym, jak podawał Słownik finansowy Fin Dict14, jest w tym przypadku 
szczególnie istotne, ponieważ to dzięki realizacji programu TEN-T użytkownicy-
-klienci zaspokajają potrzebę transportową, zarówno w celach prywatnych, jak 
i służbowych, w coraz to bardziej płynny i wygodny sposób. Podnosi się jakość 
i liczba połączeń, łatwiejszy staje się przepływ towarów i usług. Warto w takim 
razie przyjrzeć się, jakie elementy marketingu są wykorzystywane w ujęciu funk-
cjonalnym w ramach programu TEN-T i w jaki sposób.

Jak podawał Słownik finansowy Fin Dict15, marketing w takim ujęciu odnosi 
się do działań, które mają na celu osiągnięcie satysfakcji klienta-użytkownika. 
Wśród wymienionych działań na pierwszym miejscu wymieniona została ana-
liza otoczenia. W przypadku tworzenia transeuropejskiej sieci transportowej, 
taka analiza przeprowadzana jest regularnie. Według Urzędu Komitetu Integracji 
Europejskiej16, działania w obrębie TEN-T, a także wytyczne odnoszące się do 
sieci, przeglądane są cyklicznie co pięć lat, tak aby móc dostosować je do zmian 
zachodzących w tym czasie w rozwoju gospodarczym i technologicznym w sek-
torze transportu.

Drugim z działań17, podawanych przez Słownik finansowy Fin Dict, jest 
analiza konsumentów. W przypadku sieci transeuropejskich można przyjąć, że 
skoro to przedstawiciele krajów członkowskich ustalają poszczególne etapy 
wykonania programu oraz monitorują wytyczne, analiza użytkowników doko-
nywana jest pośrednio. Podobnie za analizę oczekiwań użytkowników można 

12 W. Paprocki, op.cit., s. 12.
13 http://mfiles.pl/pl/index.php/Definicja_marketingu (23.10.2010).
14 www.findict.pl/slownik/marketing (23.10.2010).
15 Ibidem.
16 www.archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/.../782f3a4858c8d510c125733900445df2 (24.10.2010).
17 www.findict.pl/slownik/marketing (23.10.2010).
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uznać cykliczne badania, przeprowadzane przez kraje członkowskie, dotyczące 
pasażerokilometrów, czyli sumy prac przewozowych wykonanych przy przewo-
zie pasażerów z biletami jednorazowymi, miesięcznymi i innymi wieloprzejaz-
dowymi oraz przy przewozach pracowniczych (szkolnych) na podstawie umów 
z zakładami pracy (gminami) i przewozach pozostałych (na przykład wyciecz-
kowych)18. Dane takie dla Polski można znaleźć na stronach Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Kolejne działanie to planowanie produktu. Jeżeli chodzi o transeuropej-
skie sieci transportowe, to przykładem planowania, i to bardzo dokładnego, są 
zarówno wspomniane wcześniej trzy paneuropejskie konferencje transportowe, 
na których idea ta została zainicjowana i dopracowana, jak również cykliczne, 
opisane powyżej monitorowanie wytycznych odnoszących się do sieci. Wszyst-
kie te działania mają na celu zarówno dostosowanie wybieranych rozwiązań do 
oczekiwań klientów-użytkowników, jak i wyprzedzenie ich oczekiwań poprzez 
wprowadzanie rozwiązań technicznych, które nie są znane wszystkim z przy-
szłych użytkowników danego obszaru, a tym samym mogą przynieść komfort 
stosowania nieznany jeszcze odbiorcom. Przykładem takiego podejścia może 
być zastosowanie kolei szybkich na tych obszarach, które wciąż borykają się 
z bardzo niskimi średnimi prędkościami handlowymi, jak trasa łącząca Gdańsk, 
Warszawę i Kraków. Można przyjąć, że znacznie skrócony czas podróży pomię-
dzy tymi miastami otworzy nowe możliwości dla mieszkańców – na przykład 
poszerzy potencjalny obszar poszukiwania pracy.

Czwartym działaniem wskazywanym przez Słownik finansowy19 jest pla-
nowanie i egzekucja dystrybucji. W przypadku TEN-T kanałami są odpowied-
nie elementy infrastruktury, niepodlegające szybkim zmianom. Można jednak 
zauważyć, że w przypadku ewentualnej zmiany położenia elementów infrastruk-
tury, spowodowanej na przykład zniszczeniem fragmentu drogi lub torowiska, 
głosy bezpośrednich użytkowników brane są pod uwagę zwłaszcza gdy nowa 
droga lub torowisko nie mogą z określonych względów znaleźć się bezpośred-
nio w tym samym co poprzednio miejscu. Wydaje się jednak, że jest to funkcja, 
której spełnienia najtrudniej doszukać się w przypadku transeuropejskiej sieci 
transportowej.

18 www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-597.htm (30.10.2010).
19 Ibidem.
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Następną cechą jest planowanie i egzekucja promocji. Organy odpo-
wiedzialne za TEN-T od samego początku istnienia tego programu informują 
o podejmowanych przez siebie decyzjach. Wszystkie konferencje paneuropejskie 
zostały zrelacjonowane przez prasę; obecnie każdy etap jest opisywany przez 
prasę w formie krótkich artykułów albo też w formie notatek prasowych wyda-
wanych przez Komisję Europejską oraz przez jej regionalne biura20.

Kolejnym z działań21 jest planowanie cen. Autorka nie znalazła jednej, wła-
ściwej wszystkim państwom połączonym TEN-T wykładni dotyczącej regulacji 
i wysokości cen za przejazd. Z zasady kwestia ta pozostawiona jest państwu, 
przez które dana trasa biegnie, a dokładnie przewoźnikowi, który ją obsługuje.

Ostatnim z działań22 realizowanych, by osiągnąć cel w postaci zaspokojenia 
potrzeb klienta-użytkownika jest społeczna odpowiedzialność. Działanie to – jak 
się wydaje – również nie ma w pełni skoordynowanej formy, identycznej dla każ-
dego elementu programu TEN-T. Każde z państw włączonych w projekt realizuje 
elementy społecznej odpowiedzialności na własną rękę. Jednakże trzeba zwrócić 
uwagę, iż pewne elementy społecznej odpowiedzialności powstają już na etapie 
samego tworzenia koncepcji programu: ochrona środowiska wliczona jest jako 
jeden z priorytetów TEN-T, podobnie jak poszanowanie prawa. W tym drugim 
elemencie zawiera się także poszanowanie pracowników. Tak więc można powie-
dzieć, że elementy omawianego działania są wspólne dla każdego z realizatorów 
projektu TEN-T, a jednocześnie pewne jego elementy, jak chociażby poszanowa-
nie prawa obowiązującego na danym terenie, pozostawione są poszczególnym 
wykonawcom idei.

Jak widać po powyższym opisie, marketing, w szczególności w podejściu 
funkcjonalnym, widoczny jest w wielu aspektach projektu transeuropejskiej sieci 
transportowej. Jeżeli potraktujemy projekt TEN-T jak przedsiębiorstwo, którego 
działalność przewidywana jest na lata, zauważymy, że marketingowe podejście 
do etapów realizacji projektu jest tu równie ważne, co w przypadku rekinów 
biznesu.

20 http://sophico.blog.onet.pl/Komisja-Europejska-Transeurope,2,ID23958666,n (30.10.2010).
21 www.findict.pl/slownik/marketing (23.10.2010).
22 Ibidem.
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3. Rola prezentowania informacji dotyczących TEN-T

Jeżeli chodzi o sposób i celowość stosowania działań marketingowych, 
pozostaje jeszcze jedna nierozstrzygnięta kwestia, a mianowicie jaka jest rola, 
w stosunku do różnych nadawców, prezentowania informacji o TEN-T. Można 
podzielić odpowiedź na to pytanie na kilka aspektów, w zależności od perspektywy.

Warto przyjrzeć się roli, jaką przedstawianie informacji odgrywa w przy-
padku, kiedy informującym jest komisja działająca przy Wspólnocie Europej-
skiej. Informowanie odbiorców-użytkowników o zamiarach oraz etapach dzia-
łania i stopniu ich realizacji wpisuje się w szerszą politykę informacyjną Unii 
Europejskiej. Pokazuje, jak wydawane są środki pochodzące z budżetów państw 
członkowskich oraz na jakie cele, w swoisty sposób przekazując kontrolę nad 
projektem jego beneficjentom.

W przypadku poszczególnych państw członkowskich rola ta wydaje się 
bardziej skomplikowana. Z jednej strony rząd, informując mieszkańców swoich 
terenów o mających ruszyć lub też już działających inwestycjach, buduje swój 
obraz świetnie działającego przedstawiciela narodu, o sporych umiejętnościach 
zarządczych, sprawnie uzyskującego unijne recepty na miejscowe bolączki trans-
portowe. Z drugiej strony, poprzez wykazywanie, jak efektywne mogą być dzia-
łania pod patronatem Unii Europejskiej, rząd danego państwa może wzmocnić 
pozytywną ocenę całej Wspólnoty w oczach mieszkańców, co może mieć szcze-
gólne znaczenie w krajach, w których ocena Unii jest bardzo niejednoznaczna 
i w konsekwencji – zmniejszyć lub zniwelować sprzeciw w przypadku bardziej 
kontrowersyjnych kwestii.

Z perspektywy mieszkańców rzetelnie wykonane działania marketingowe 
mogą pokazać, „gdzie idą pieniądze z podatków”, czyli w jaki sposób wydawane 
są środki własne mieszkańców, oczywiście wzmocnione zasobami unijnymi. 
Takie działanie pozwala również albo zminimalizować, albo wyeliminować 
ewentualne protesty mieszkańców w przypadku, kiedy potencjalna korzyść 
z infrastruktury transportowej przysłonięta jest koniecznością własnego poświę-
cenia – oddania części ziem lub przywilejów z tą ziemią związanych, jak na przy-
kład ograniczenie ingerencji ludzkiej w obszar chroniony czy też zmniejszenie 
areału uprawnego. Poza tym świadomość, że finansowy wkład Unii Europejskiej 
w program pochodzi również z podatków może budzić poczucie solidarności – 
skoro w danym rejonie ruszyły prace poprawiające byt finansowane z innych niż 
krajowe źródeł, to może ten kraj nie będzie protestował, kiedy środki od niego 
pochodzące zostaną wykorzystane na obszarze innego państwa.
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Wreszcie, co wydaje się równie istotne, działania unijne i krajowe, o któ-
rych informowani są użytkownicy-klienci w sposób bieżący, stają się bardziej 
przejrzyste. Monitorowane są z reguły przez ekspertów zewnętrznych, wyrażają-
cych swoje zdanie w prasie, a to wyzwala swoisty krąg poprawiający rzetelność 
wykonania i unikania sytuacji prawnie niejasnych.

Podsumowanie

Podsumowując powyższą analizę zawartości elementów definicji marke-
tingu w odniesieniu do projektu transeuropejskiej sieci transportowej, można 
zauważyć, jak istotną rolę one odgrywają. Założone podejście każe traktować 
projekt TEN-T jak olbrzymie przedsiębiorstwo, borykające się, oprócz standar-
dowych biznesowych trudności, z różnicami wynikającymi z tego, że zarówno 
wykonawcy, jak i beneficjenci projektu wywodzą się z wielu nacji. Jak można 
zobaczyć po szczegółowym odniesieniu do poszczególnych działań, które mają 
przybliżyć do osiągnięcia najważniejszych celów przedsiębiorstwa według zasto-
sowanych definicji marketingu, projekt TEN-T jest przygotowany i prowadzony 
tak, by osiągać zadowolenie klientów-użytkowników nie tylko po zakończeniu 
projektu, ale przede wszystkim w trakcie każdego z jego etapów. Podkreśla 
to znaczącą rolę marketingu w realizacji projektu TEN-T.

THE MARKETING ROLES AND FUNCTIONS WITHIN THE TEN-T 
REALIZATION PROCESS

Summary

The article tries to define the role and the functions marketing play within the reali-
zation process of the TEN-T programs. There were described the definitions of marketing 
upon which the analysis was based; there was also shortly described the idea of Trans-
European Network- Transport. In the main part of the article there were compared the 
methods in which the elements of the marketing definitions have been implemented. It 
was noted how important such actions are for the successful realization of TEN-T both in 
the meaning of the program as a whole and in its stages.

Tranlated by Karolina Lubieniecka-Kocoń
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Wprowadzenie

Usługa bankowa to usługa świadczona przez banki lub inne instytucje 
finansowe klientom indywidualnym lub podmiotom gospodarczym, realizo-
wana w sposób tradycyjny przy wykorzystaniu oddziału bankowego lub elek-
troniczny poprzez nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych, takie jak 
Internet, telefon czy kioski multimedialne1. W usługach bankowych, gdzie nie 
ma konieczności bezpośredniego kontaktu z firmą, na znaczeniu zyskuje obecnie 
Internet jako kanał dystrybucji usług. Kilka lat temu bankowość elektroniczna 
w Polsce dopiero się pojawiła (pierwszy bank zaoferował możliwość obsługi 
konta przez Internet w 1998 roku)2. Obecnie jest kilka banków działających 
wyłącznie w Internecie, a oprócz tego większość banków stwarza możliwość 
obsługi standardowego konta przez ten nowoczesny kanał dystrybucji.

* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 112-390840.
1 Z. Miklewicz, P. Pluskota, B. Świecka, Usługi bankowe, w: Współczesna ekonomika usług, 

S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Warszawa 2005, s. 329.
2 14 października 1998 roku to moment uruchomienia przez Powszechny Bank Gospodarczy 

w Łodzi pierwszego w Polsce rachunku z dostępem przez Internet, za: www.eurobankier.pl/edu/
multiarticle.html?article_id=817689 (3.12.2010).
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Usługi bankowości elektronicznej oferowane za pośrednictwem Internetu 
można podzielić na3:
a) świadczone przez banki działające w sieci i posiadające swoje oddziały sta-

cjonarne, czyli wykorzystujące Internet jako alternatywny kanał dystrybucji 
usług bankowych (dostęp do konta przez Internet, ale także w placówkach 
banku);

b) świadczone przez banki działające wyłącznie w sieci – tzw. banki wirtualne, 
wykorzystujące Internet jako główny kanał dystrybucji usług bankowych, 
nieposiadające tradycyjnych oddziałów bankowych.
W artykule zostanie przestawiony przykład mBanku, który jest czę-

ścią BRE Banku SA (Bankowość Detaliczna BRE Banku SA), ale działa pod 
osobną marką. Jako taki prowadzi działalność wyłącznie w sieci, czyli można 
go uznać za przykład banku wirtualnego. Powstał on jako pierwszy w Polsce 
internetowy bank (rok powstania 2000), świadczy usługi przez Internet, telefon 
i punkty naziemne. Liczba klientów tego banku sięgnęła w Polsce 2,511 mln, 
a liczba rachunków wyniosła 1,887 mln na koniec III kwartału 2010 roku. Na 
koniec września depozyty mBanku wynosiły 13,8 mld zł, a portfel kredytowy  
13,1 mld zł. Od końca 2007 roku mBank rozwija także swoją działalność w Cze-
chach i na Słowacji4. W ciągu 10 lat mBank przyniósł 762 mln zł zysku brutto, 
z kolei jego udział w zysku brutto Grupy BRE Banku SA w trzech pierwszych 
kwartałach 2010 roku wyniósł 199 mln zł, czyli 32%5. Po 10 latach obecności 
na polskim rynku mBank jest nie tylko największym bankiem wirtualnym, ale 
również trzecim największym bankiem obsługującym klientów detalicznych 
(indywidualnych) w Polsce. Zrewolucjonizował rynek usług finansowych na 
polskim rynku i udowodnił, że niskokosztowa bankowość dla klientów może 
być też dochodowym biznesem. W artykule przeanalizowane zostaną przy-
czyny tego sukcesu z punktu widzenia prowadzonej przez firmę działalności 
marketingowej.

3 Z. Miklewicz, P. Pluskota, B. Świecka, op.cit., s. 337.
4 www.bankier.pl/wiadomosc/mBank-chce-miec-277-tys-nowych-klientow-w-2011-r-2258658.

html (16.12.2010).
5 http://media.mbank.pl/pr/175635/mbank-po-10-latach-najwiekszym-bankiem-internetowym-

w-polsce (14.12.2010).
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1. Charakterystyka specyfiki usług bankowych

Usługi bankowe obarczone są dużym ryzykiem z punktu widzenia klienta, 
stąd bardzo duża rola wiarygodności i zaufania w stosunku do marki w budo-
waniu długoterminowych relacji. Dla klienta banku ważne jest bezpieczeństwo 
przejawiające się na przykład pewnością odzyskania powierzonych środków pie-
niężnych czy właściwym sposobem ich inwestowania.

Inne specyficzne cechy usług bankowych6:
− są to usługi profesjonalne, konieczne jest posiadanie formalnych uprawnień 

i określonych zabezpieczeń do prowadzenia działalności bankowej7,
− świadczone na ogół w sposób ciągły (prowadzenie rachunku ROR) – z tego 

powodu usługodawca może nawiązać głębsze relacje z klientami,
− zauważalne ograniczenia w podaży (maksymalna liczba klientów w pla-

cówce banku w jednym momencie), które w dużej mierze znosi dostarcza-
nie usług przez kanał internetowy,

− charakteryzują się rozłożoną w czasie konsumpcją oraz współkreowaniem 
przez klienta ich ostatecznego kształtu (na przykład kredyt hipoteczny),

− nowe produkty bankowe są postrzegane przez ogół społeczeństwa jako 
skomplikowane, stąd trudności we wprowadzaniu sprzedaży krzyżowej,

− duża rola personelu i sposobu obsługi klienta – ważne umiejętności, sposób 
obsługi, wiedza, zdolności interpersonalne, konieczność objaśniania i dora-
dzania klientom przy wyborze produktów finansowych; w przypadku ban-
ków wirtualnych istotne są przede wszystkim kompetencje pracowników 
zatrudnionych w zdalnym centrum obsługi,

− niemożność opatentowania usługi i zabezpieczenia opracowanych produk-
tów przed kopiowaniem przez konkurencję,

− powszechne wprowadzanie przez banki wielokanałowej strategii dystrybu-
cji usług bankowych – możliwość skorzystania z usług przez Internet, tele-
fon, wypłatę/wpłatę środków za pomocą automatów samoobsługowych,

6 Na podstawie Z. Miklewicz, P. Pluskota, B. Świecka, op.cit., s. 329; M. Pluta-Olearnik, 
Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999, s. 20–23.

7 W ustawodawstwie polskim bank definiowany jest jako osoba prawna utworzona zgodnie 
z przepisami ustawowymi, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania 
czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrot-
nym (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami Prawo bankowe, DzU 1997, nr 
140, poz. 939).
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− zauważalne bariery zmiany dostawcy – konieczność pisemnego rozwiąza-
nia umowy połączonego z wizytą w placówce banku, utrudnienia dla klienta 
związane ze zmianą numerów konta, przeniesieniem ewentualnych zleceń 
stałych do innego banku.
Z powyższych powodów zmiana banku jest postrzegana przez klientów 

jako proces uciążliwy i wiążący się z dużym ryzykiem. Można zaobserwować, 
że wielu klientów korzysta „na próbę” z bankowości internetowej, posiadając 
jednocześnie konto w banku tradycyjnym. Z czasem przenoszą więcej usług do 
banku internetowego, a w ostatnim etapie zamykają konto tradycyjne.

2. Kreowanie produktu bankowego

Klienci coraz częściej oczekują, że wszystkie swoje potrzeby w danym 
obszarze, zaspokoją u jednego usługodawcy. Dlatego firmy, chcąc utrzymać 
klientów, starają się zapewnić kompleksową obsługę, a wszystkie te działania 
są prowadzone zazwyczaj w ścisłym związku z podstawowym profilem działal-
ności. Firmy usługowe oferują coraz częściej pakiety usługowe, które obejmują 
rozwiązania uwzględniające zróżnicowanie potrzeb klientów. Z tego powodu 
usługi świadczone przez mBank to także (oprócz prowadzenia rachunków dla 
klientów indywidualnych i dla firm, wydawania kart płatniczych, udzielania 
kredytów i zakładania lokat terminowych) udostępnianie rachunków makler-
skich (prowadzonych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku SA), pośrednictwo 
w sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych za pomocą Supermarketu Fun-
duszy Inwestycyjnych oraz pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń na życie, 
mieszkaniowych i komunikacyjnych, a od pewnego czasu także świadczenie 
usług telekomunikacyjnych (sieć komórkowa mMobile). Dla wielu współcze-
snych klientów bardzo ważna jest wygoda, czyli możliwość załatwienia kilku 
spraw w jak najkrótszym czasie, najlepiej w jednym miejscu. Główną korzyścią 
dla banku jest izolowanie klienta od działań konkurencji oraz rozwijanie wachla-
rza kupowanych przez klienta produktów, a więc tym samym zwiększanie szans 
na zyski.

Produkt usługowy powinien posiadać poszukiwane przez nabywców cechy, 
a także unikatowe wartości odróżniające od produktów konkurencyjnych. Przy 
dużej konkurencji na rynku usługowym zauważyć można potrzebę ciągłego 
doskonalenia produktu usługowego, czyli dostosowywania do zmieniających 
się wymagań i oczekiwań nabywców. By jednak firmy wiedziały jak zmieniać 
ofertę, konieczne jest prowadzenie badań marketingowych, które dostarczą 
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wiedzy o zmieniającej się sytuacji rynkowej. W mBanku w tym celu uruchomiona 
została grupa dyskusyjna, na której klienci wymieniają się uwagami o świadczo-
nych przez bank usługach i swoich pomysłach na ich ulepszenie. Nie jest to, jak 
można by się spodziewać, dyskusja tylko o wydźwięku pozytywnym, ale często 
wręcz przeciwnie. Dzięki temu rozczarowani klienci mogą odreagować swoje 
niezadowolenie, a firma ma możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się uwagi 
(naprawienie błędu i uspokojenie klienta).

Jest to wyjątkowo innowacyjne źródło wielu pomysłów, jak usprawnić dzia-
łanie banku, by był bardziej przyjazny dla klientów. W dyskusji czynny udział 
bierze moderator (pracownik firmy), który uściśla wiadomości, rozwiązuje pro-
blemy i na bieżąco wyjaśnia wątpliwości. Każda niedogodność wytykana przez 
internautów jest szybko ulepszana, najczęściej według ich sugestii, dzięki czemu 
oferta firmy jest coraz lepsza, bo bardziej dopasowana do potrzeb nabywców, 
a dodatkowo internauci mogą czuć się wysłuchani, potrzebni i ważni dla firmy. 
Jest to niewątpliwie sposób na generowanie silnej więzi klientów z firmą. Z dru-
giej strony nie wszyscy klienci banku mają czas i ochotę dzielić się swoimi uwa-
gami, a wszyscy korzystają z powstających usprawnień.

Firma, udrażniając kanały komunikacyjne z klientami, zyskuje dostęp 
do istotnej wiedzy o oczekiwaniach nabywców. Powstające w wyniku takiej 
współpracy z użytkownikami nowe produkty, mają większą szansę na rynkowy 
sukces niż wymyślone przez osoby z wewnątrz firmy. Dotychczasowi klienci 
z dużym prawdopodobieństwem kupią nowy produkt, jeśli jest on odpowiedzią 
na ich potrzeby. Dzięki ścisłej współpracy z gronem zaufanych klientów, można 
zastąpić szeroko zakrojone badania rynku dokładnym wsłuchiwaniem się w ich 
opinie. Może być to sposób tańszy, a zarazem bardziej efektywny8. Dzięki temu 
można poznać rzeczywiste potrzeby rzeczywistych klientów, a nie anonimowych 
konsumentów. Z drugiej strony zazwyczaj klienci mogą być źródłem dogłębnej 
wiedzy o rynku. Poznanie potrzeb segmentów docelowych pozwala skompono-
wać optymalną ofertę sprzedaży produktów, zgodną z pojawiającymi się potrze-
bami i oczekiwaniami strategicznych grup klientów. Jeżeli firma będzie w stanie 
ich w pełni usatysfakcjonować, to bardzo prawdopodobne jest, że również nowi 
nabywcy o podobnym profilu będą zadowoleni.

8 F. Newell, Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu inter-
netowego, IFC Press, Kraków 2002, s. 33.
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3. Dystrybucja usług bankowych

Coraz większą popularnością cieszą się usługi bankowe dostępne przez 
Internet. Dla młodych, aktywnych i wykształconych klientów jest to dogodny 
kanał dystrybucji usług. O ile osoby starsze często odczuwają obawy przed taką 
nowoczesnością, wynikające między innymi z obaw natury technologicznej 
(umiejętność obsługi strony usługodawcy) i obaw o bezpieczeństwo (na przykład 
atak hakerów na konto, przejęcie kontroli nad kontem), o tyle osoby młodsze są 
bardziej otwarte na nowe technologie oraz mają większe zaufanie do usługodaw-
ców (wierzą w skuteczność zabezpieczeń witryny internetowej). Część klientów 
nawet woli samoobsługę, gdyż dzięki temu może zaoszczędzić czas i pieniądze, 
na przykład robiąc przelew przez Internet, nie muszą poszukiwać najbliższej 
placówki i stać w kolejce w banku. Dodatkowo dla klienta usługi świadczone 
przez Internet są tańsze niż te świadczone w placówce banku. Młodzi nabywcy 
doceniają wygodę i z tego powodu szybko przekonują się do usług bankowych 
świadczonych wirtualnie. Stąd popularność i rozwój usług bankowych przez ten 
alternatywny kanał dystrybucji.

W mBanku nie występują klasyczne oddziały bankowe, a jedynie centra 
finansowe oraz mKioski, w których można dokonać formalności związanych na 
przykład z kredytem. Klienci mBanku mogą zarządzać swoim kontem przez:

− serwis internetowy (logowanie, połączenie szyfrowane),
− telefon (samoobsługa lub obsługa operatora),
− SMS-y.

Dostępność usług jest obiektywnym czynnikiem, umożliwiającym zaspoka-
janie potrzeby klienta przez określonego usługodawcę. W przypadku usług ban-
kowych istotnym elementem zwiększającym dostępność usług jest możliwość 
zapłacenia w wielu punktach handlowych kartą płatniczą, a także bezprowizyjne 
wypłacanie gotówki z bankomatów9. Dla banków istotne jest obecnie posiadanie 
rozbudowanej sieci własnych bankomatów lub podpisanie umowy partnerskiej 
z innym bankiem, tak aby klienci mogli bezpłatnie wypłacić środki z rachunku 
w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. W mBanku wypłat bez prowizji można 
dokonać w 3800 bankomatach w Polsce (sieć bankomatów własnych oraz ban-
komaty partnerów) i przez bankomaty tak zwane obce, ale wówczas istnieje 
konieczność uiszczenia prowizji. Dla banków wirtualnych, które nie posiadają 

9 Bankomaty pełnią rolę elektronicznych kasjerów – umożliwiają wypłacenie gotówki, często 
także sprawdzenie stanu konta, czasem nawet zdeponowanie gotówki.



87Innowacje w kreowaniu instrumentów marketingu mix…

placówek, bardzo ważna jest również sieć wpłatomatów, które umożliwiają zasi-
lenie konta poprzez wpłatę posiadanej gotówki na konto. W mBanku klienci mogą 
skorzystać z sieci wpłatomatów (bez prowizji, jest ich w Polsce obecnie 222), 
ostatnio także w sklepach sieci Żabka i Freshmarket (2000 sklepów w Polsce, 
tu usługa jest jednak odpłatna) lub przez inną instytucję finansową10. Dostępność 
usług, jaką oferuje kanał internetowy, jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu 
dla klienta, daje bowiem możliwość skorzystania z usługi w dogodnym dla niego 
miejscu i czasie.

4. Polityka cenowa w banku

Podstawowe rodzaje cen usług bankowych to opłaty i prowizje za czynno-
ści bankowe, wysokość oprocentowania depozytów i wysokość oprocentowania 
kredytów. W usługach bankowych zwłaszcza młodzi nabywcy są przyzwycza-
jeni do bezpłatnego prowadzenia konta. Większość banków w celu zachęcenia 
młodzieży do założenia pierwszego konta oferuje usługę jego prowadzenia bez-
płatnie. Jednakże jest to oferta ograniczona czasowo, w większości przypadków 
do ukończenia przez klienta 25. roku życia. Banki poprzez czasową rezygnację 
z opłat mają nadzieję, że młody człowiek pozostanie wierny danej marce. Tym-
czasem młody klient, który jest przyzwyczajony do usług bezpłatnych, w momen-
cie wprowadzenia opłaty przez usługodawcę poszukuje innego dostawcy. Jest 
to dodatkowo wzmacniane przez działania banków konkurencyjnych, zwłaszcza 
wirtualnych, które za prowadzenie konta nie pobierają opłat. Tę sytuację mBank 
stara się wykorzystać, zachęcając bardzo korzystną dla klientów polityką cenową 
i oferując między innymi:

− bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
− brak wymaganej minimalnej i regularnej wpłaty miesięcznej na konto,
− bezpłatną kartę debetową z możliwością ubezpieczenia (ale to już usługa 

płatna),
− brak opłat za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne przez Internet (od 

11.02.2008 r.)11.
Młodzi ludzie są na tyle elastyczni i otwarci na nowości, że nawiązanie współ-
pracy z innym bankiem nie stanowi dla nich problemu. Również bariery zwią-
zane z przeniesieniem konta nie są przez młodych klientów tak silnie odczuwane. 

10 www.mbank.pl/blog/kategoria,17,wplatomaty.html (14.12.2010).
11 http://media.mBank.pl/pr/93027/r-ewolucja-w-mBanku-bezplatne-przelewy (15.12.2010).
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Nie korzystają oni jeszcze z innych usług wiążących z danym bankiem (takich 
jak spłata kredytu hipotecznego, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, lokaty).

Klientami mBanku nie są głównie młodzież i studenci, jak się często uważa. 
Potwierdza to sam mBank, pisząc: „aż 78 proc. naszych Klientów ma więcej niż 
26 lat, co oznacza, że są to osoby dorosłe, osiągające wynagrodzenie, a więc 
inwestujące i korzystające z kredytów”12, mBank nie prowadzi działalności cha-
rytatywnej i zarabia na wielu rodzajach usług, bezpłatne konto jest bowiem obu-
dowane wieloma już płatnymi usługami. Przykładowo można wykupić usługę 
zapewniającą bezpłatne wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów w Polsce. 
Opłata za taką usługę wynosi 5 zł, co jest równowartością jednorazowej prowizji 
pobieranej przy wypłacie z bankomatu obcego. Wielu klientów wykupi taką swo-
istą polisę dla swojej wygody. Oznacza to jednak konieczność opłacenia stałej 
opłaty miesięcznej. Podobnie usługi, które wykonuje się samodzielnie w serwi-
sie internetowym są bezpłatne. Ale te same usługi wykonywane przez operatora 
w serwisie telefonicznym już kosztują kilka złotych.

Banki tradycyjne powinny zweryfikować prowadzoną politykę cenową. 
Mogą na przykład dać klientom możliwość korzystania z darmowego konta 
dostępnego przez Internet lub zwolnienia z opłat za prowadzenie konta pod 
warunkiem utrzymywania określonego poziomu środków na koncie lub korzy-
stania z dodatkowych usług. W przeciwnym razie banki muszą liczyć się z moż-
liwością zerwania relacji z bankiem właśnie z powodu wysokich cen.

5. Wykorzystywanie nowoczesnych metod promocji mBanku

Sporo pieniędzy mBank wydaje na klasyczne działania promocyjne (zauwa-
żyć można reklamy w telewizji, prasie, na billboardach i na stronach interne-
towych). Zbyt intensywna komunikacja, zwłaszcza bezpośrednio z klientem, 
poprzez różne kanały (e-mail, telefon, listy) może spowodować rozdrażnienie 
klienta i chęć uwolnienia się od natrętnego podmiotu. Świadome tego firmy, 
wdrażające nowoczesny marketing, ograniczają częstotliwość komunikatów, 
integrują różne kanały, a często uzgadniają z klientami częstotliwość, zawartość 
i terminy przekazywania ofert. Dzięki temu promocja przestaje być zbiorem 
niechcianych przekazów i działań, które docierają do konsumentów w najmniej 
pożądanym czasie, często przeszkadzając i zakłócając wykonywanie innych 
czynności. Zamiast wielu niepotrzebnych informacji, rozpraszających uwagę, 

12 http://media.mbank.pl/pr/175635/mbank-po-10-latach-najwiekszym-bankiem-internetowym-
w-polsce (16.12.2010).
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klient otrzymuje zindywidualizowany przekaz, który dostarcza mu istotnych 
informacji, ułatwiających podejmowanie decyzji nabywczych.

W czasach, gdy reklama staje się coraz mniej wiarygodna, coraz większą 
rolę w pozyskiwaniu nowych klientów odgrywać zaczynają rekomendacje kon-
sumenckie. O znaczeniu rekomendacji dla firm świadczyć mogą badania przepro-
wadzone przez A. Dąbrowską i M. Janoś-Kresło. Jak pokazują wyniki badania, 
dla 94,5% badanych głównym źródłem informacji o firmach usługowych (ofer-
cie, jakości świadczonych usług) są informacje przekazywane przez osoby, które 
z nich korzystały13. Dzięki referencjom grono klientów firmy może poszerzać się 
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Użytkownik doskonale wie, 
jakie są zalety oferty i jej wady, dzięki czemu potrafi zachować dystans do firmy 
i obiektywizm. Najczęściej również dobrze zna potrzeby i motywacje, rozumie 
obawy i ograniczenia potencjalnych klientów. Potrafi ich przekonać do danej 
marki dużo skuteczniej niż reklamy czy sprzedawcy. Główną przyczyną udzie-
lania rekomendacji jest chęć pomocy w wyborze14 i ustrzeżenia bliskiej osoby 
przed pomyłką. W mBanku za polecenie usług innym klientom można otrzymać 
atrakcyjne nagrody (w grudniu 2010 roku jest to 50 zł za każdego pozyskanego 
klienta, można zdobyć nawet 1200 zł)15. Warto podkreślić, że techniki member 
to member, „poleć przyjacielowi”, „reklama szeptana” są skuteczne, jeśli ich 
mechanizm w naturalny sposób wzmacnia chęć polecenia firmy przez klienta.

6. Wirtualna obsługa klienta mBanku

W ostatnich latach wzrasta w Polsce wykorzystanie telefonicznych centrów 
obsługi klienta (ang. call center). Szczególnie firmy o zasięgu ogólnokrajowym, 
takie jak mBank, nieposiadające placówek, żeby stworzyć wrażenie bycia blisko 
klienta, wykorzystują to narzędzie. Podczas świadczenia usługi w banku trady-
cyjnym występuje wiele okazji do nawiązania z usługobiorcą bliższych relacji, 
mogą powstać silne więzi emocjonalne, które prowadzą do lojalności wobec 
dostawcy. Banki wirtualne, z powodu braku kontaktu „twarzą w twarz” są w gor-
szej sytuacji. Jednakże także w komunikacji z klientem z użyciem urządzeń (tele-
fon, e-mail, czat) personel, poprzez odpowiednie standardy obsługi, może okazać 
klientowi, że jest on ważny dla firmy. Nowoczesne centrum obsługi pozwala 

13 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Znaczenie informacji dla kształtowania więzi z klientami 
w firmach usługowych, „Marketing i Rynek” 2006, nr 9, s. 23.

14 P. Antkowiak, Oblicza lojalności, „Impact” 2001, nr 4, s. 35–36.
15 www.polecambank.pl (5.12.2010).



90 Izabela Ostrowska

spełniać najważniejsze potrzeby dzisiejszego konsumenta: szybkiego i łatwego 
połączenia z kompetentnym pracownikiem, spersonalizowanej obsługi, dającej 
klientowi poczucie bycia ważnym i integralności wszystkich kanałów komu-
nikacji. Klienci, dzwoniąc do firmy, oczekują szybkiego połączenia z osobą, 
która odpowie na ich pytania16. Dzięki centrum obsługi niezależnie od kanału, 
jaki klient wybiera (telefon, e-mail, sms, list), jest on łączony z pracownikami 
odpowiedzialnymi za obsługę klienta. Operatorzy mają dostęp do firmowej bazy 
danych, a więc do informacji o poszczególnych klientach, jak również do syste-
mów zarządzania wiedzą. Pomagają one znaleźć rozwiązania typowych proble-
mów związanych z obsługą konta, założeniem lokaty czy dostępem do usług, jak 
również dostarczają szczegółowych informacji o ofercie firmy. Każda interakcja 
z systemem jest odnotowywana w historii klienta, a przekazywane przez niego 
uwagi dotyczące oferty są zapisywane w raportach i mogą być analizowane przez 
menedżerów. Dzięki temu firma dowiaduje się od usługobiorców, co może popra-
wić w swoim funkcjonowaniu, by jeszcze lepiej ich obsługiwać17.

Klienci, mając problem, oczekują, że konsultant go rozwiąże bądź wskaże 
miejsce, gdzie użytkownik może udać się po pomoc. Badania polskich konsu-
mentów wskazują, że sprawnie działające telefoniczne centrum obsługi aż dla 
78% badanych odgrywa znaczącą rolę w postrzeganiu marki. Dodatkowo 55% 
konsumentów zadeklarowało, że przestałoby korzystać z oferty firmy, jeśli mia-
łoby negatywne wrażenia z kontaktu przez ten kanał komunikacji. Z drugiej 
strony, aż 95% badanych stwierdziło, że pozytywne doświadczenie z firmowym 
centrum telefonicznym skłoni ich do ponownego zakupu produktów danego 
przedsiębiorstwa18.

Podsumowanie

Szczególnie istotne elementy oferty banku zwiększające konkurencyjność 
na rynku to:
1. Dbanie o bezpieczeństwo klienta – zwłaszcza w bankowości internetowej. 

Klient musi mieć pewność, że jego pieniądze w banku on-line są równie bez-
pieczne i realne, jak w banku tradycyjnym. Konieczne jest zabezpieczenie 

16 M. Cyganek, Lojalny, bo dobrze obsłużony, „Marketing w Praktyce” 2004, nr 7, s. 50.
17 W. Węgorkiewicz, Raport – Customer Relationship Management cz. I, „Marketing w Praktyce” 

2001, nr 12, s. 38–39.
18 Zob. J. Jurkojć, Lojalność wspomagana systemem komputerowym, „Manager” 2004, nr 10, 

s. 45.
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strony przed atakami hakerów, jak również odpowiedni instruktaż dla klien-
tów, by nie udostępniali swoich haseł do konta internetowego.

2. Usprawnienie dostępu do usług (na przykład niezawodność strony i brak 
przestojów utrudniających korzystanie z usług, intuicyjna obsługa konta).

3. Przemyślana polityka cenowa (usługi bezpłatne obudowane usługami 
płatnymi).

4. Możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym z pracownikami firmy 
(czat, e-mail).

5. Wspieranie klienta poprzez porady, sugestie, pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów związanych z produktami firmy (przez telefon, e-mail, czat).

6. Wykorzystanie walorów Internetu w prezentacji oferty firmy (aktualne 
ceny, możliwość powiększania zdjęć, animacje, schematy zastosowania, 
dodatkowe opisy produktów).

7. Dostarczanie aktualnych informacji o ofercie i działaniach firmy (e-mail, 
strona WWW).

8. Słuchanie klientów: możliwość wyrażenia opinii użytkownika (grupa dys-
kusyjna, e-mail).

9. Dostarczanie wartości cennych dla klienta – udostępnienie zasobów wiedzy, 
pomoc w rozwiązywaniu problemów, możliwość rozrywki, możliwość spo-
tkania się z ludźmi (forum dyskusyjne).
Czynnikiem przyspieszającym rozwój bankowości elektronicznej w Polsce 

jest brak czasu klientów, cenienie przez nich wygody (możliwość skorzystania 
z usług banku w domu lub pracy) oraz dużo niższe ceny usług świadczonych 
zdalnie. Dalszy rozwój tego rodzaju usług zależy od tempa wzrostu wyposażenia 
gospodarstw domowych w komputery z dostępem do sieci, a przede wszystkim 
od zmiany mentalności klientów oraz przełamania nieufności użytkowników 
poprzez wzmacnianie przez usługodawców bezpieczeństwa usług internetowych.
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INNOVATIONS IN CREATING MODERN INSTRUMENTS  
OF MARKETING MIX BY ONLINE BANK (ON mBANK EXAMPLE)

Summary

The aim of the article was to show the possibilities offered by composing modern 
marketing mix instruments by the institution providing the banking services via the Inter-
net. The paper presents aspects of the services assessment by the customer, the importance 
of distribution, appropriate pricing policy, possible methods of custom brand promotion. 
Considerations were also supplemented with customer service issues.

Translated by Izabela Ostrowska
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MOŻLIWOŚCI SOCIAL MEDIA –  
ZNAJOMOŚĆ POJĘĆ A UŻYTKOWANIE

Wprowadzenie

Podstawowym narzędziem komunikacji marketingowej XXI wieku stał się 
Internet. Strony WWW tworzone są przez różnego rodzaju firmy, podmioty indy-
widualne i organizacje non profit. Istnieje niepisane przekonanie, że „jeśli nie ma 
cię w Internecie, to nie istniejesz”. Celem autorek jest ukazanie różnorodności 
pojęciowej określającej możliwości komunikacyjne społeczności internetowej 
w XXI wieku.

W ciągu ostatnich kilku lat dużą popularnością cieszą się różnorodne portale 
społecznościowe, jak: Nasza-klasa, Blip, Facebook, Twitter. Są to przykładowe 
kanały komunikacyjne, które umożliwiają interakcję pomiędzy internautami 
poprzez takie technologie, jak blogi, grupy dyskusyjne, podcasty, e-maile, komu-
nikatory, wiki. Pozwalają one na wymianę opinii, dzielenie się muzyką, zdjęciami 
czy linkami do ciekawych stron1. O ich możliwościach przekonujemy się najczę-
ściej dopiero, gdy przypadkowo na nie trafimy, a ich samodzielne zdefiniowanie 
często mija się z rzeczywistym przeznaczeniem.

1 D. Pacha, Social Media, http://socialmedia.pl/social-media-lekcja-1/ (15.06.2010). 
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1. Podstawowe kanały komunikacji społeczności internetowej – 
zdefiniowanie pojęć

Mówiąc o kanałach interakcji społeczności internetowej, mamy najczęściej 
na myśli blogi. Stanowią one rodzaj serwisu internetowego. Charakteryzują się 
chronologicznie ułożonym układem wpisów, rozpoczynając od najnowszego, na 
którym to autor zamieszcza swoje poglądy bądź wyraża swoją osobowość. Ich 
popularność opiera się na łatwości dostępu, prostocie obsługi i możliwości szyb-
kiego publikowania swoich treści2.

Założenie bloga nie wymaga znajomości programowania ani innych 
umiejętności technicznych. Tematyka blogów jest bardzo różnorodna, obecnie 
możemy wyróżnić ich 5 typów3:
1. Blog tradycyjny, zawierający wyłącznie wpisy tekstowe. Przykłady tego 

typu można znaleźć na Technorati.com lub w polskim katalogu blogfrog.pl.
2. Blog wideo – zamieszane są na nim wyłącznie wpisy w postaci nagranych 

wypowiedzi autora lub innego rodzaju materiału filmowego. Przykład: 
googlevideo.blogspot.com.

3. Fotoblog – wpisy zawierają wyłącznie fotografie lub innego typu ilustracje.
4. Blog mobilny – prowadzony za pomocą urządzeń mobilnych, zwykle dosto-

sowany do odczytywania na ekranach telefonów komórkowych. Charakte-
ryzuje się krótszym i bardziej zwięzłym wpisem.

5. Mikroblog – charakteryzuje się bardzo krótkimi wpisami, co wynika z ogra-
niczonej liczby znaków na treść. Prowadzenie mikrobloga umożliwia ser-
wis, taki jak Twitter.com czy Blip.com.
Formy te w praktyce są łączone. Najpopularniejszymi blogami na świecie są 

m.in. Engadget.com, TechCrunch.com, HuffingtonPost.com, BoingBoing.com, 
Gizmodo.com, Lifehacker.com, ArsTechnika.com, Mashable.com.

Kolejnym popularnym kanałem komunikacji internautów są grupy i listy 
dyskusyjne.

Są to usługi internetowe umożliwiające, podobnie jak poczta elektroniczna, 
przesyłanie informacji pomiędzy internautami w postaci e-maili (listy dysku-
syjne) bądź przez korzystanie z tak zwanego news serwera (czyli komputera), 

2 D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 97.
3 Ibidem, s. 98.
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a także wymianę opinii na poruszane wątki toczącej się na danym serwerze 
dyskusji4.

Grupy dyskusyjne są ogólnie bardziej dostępną formą, aniżeli listy dys-
kusyjne, stąd też cieszą się one większą popularnością. Dzięki poszczególnym 
grupom dyskusyjnym każdy zainteresowany danym tematem może wysłać swoją 
opinię na publiczne forum. W ten sposób przyłącza się do dyskusji bądź rozpo-
czyna nowy wątek.

Poszczególne grupy różnią się między sobą nie tylko tematyką, ale rów-
nież ograniczeniami w dostępie czy sposobem zarządzania. Niektóre z nich mają 
swoich moderatorów – osobę (lub osoby) odpowiedzialną za właściwy przebieg 
dyskusji i posiadającą większe uprawienia do administrowania grupy5.

Innym typem kanałów komunikacyjnych są Wiki. Słowo często utoż-
samiane tylko i wyłącznie z Wikipedią – największą światową encyklopedią 
internetową. Jest to jednak tylko jeden ze sposobów wykorzystywania tego typu 
narzędzia. Wiki to serwisy, które grupują bazy wiedzy i zarządzają nimi. Poza 
encyklopediami mogą to być również słowniki czy systemy pomocy. Ten typ 
serwisu różni się znacznie od pozostałych swoim przeznaczeniem. O ile blogi 
czy grupy dyskusyjne są indywidualnymi narzędziami wyrażania opinii, o tyle 
Wiki są wykorzystywane w celu budowania społecznych baz wiedzy. Są two-
rzone, korygowane i aktualizowane często przez tysiące osób. Wykorzystują one 
zjawisko zwane „mądrością tłumu” i stają w opozycji do wiedzy eksperckiej6.

Kolejny typ to komunikatory internetowe, które są jednymi z najbardziej 
popularnych form komunikacji między osobami, na co dzień utrzymującymi ze 
sobą kontakt lub razem pracującymi. Ich celem jest przede wszystkim przesyła-
nia krótkich wiadomości, zastępują również pogawędki telefoniczne. Informują 
także, czy dana osoba od razu odbierze wiadomość, ponieważ komunikator 
wyświetla informacje o tym, czy konkretna osoba przebywa przy komputerze 
czy też nie. Jest to o wiele szybsza droga komunikacji niż chociażby e-maile, 
gdyż rozmowa prowadzona jest bezpośrednio w czasie rzeczywistym. Coraz 
częściej z tej formy komunikacji internetowej korzystają firmy, które chcą w ten 
sposób mieć lepszy kontakt na przykład z potencjalnym klientem. Używane są 
również przez niektóre instytucje publiczne, choć w większości administratorzy 

4 Komunikowanie się w marketingu, H. Mruk (red.), PWE, Warszawa 2004, s. 224.
5 Marketing w Internecie, A. Małachowski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 

Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 16–18.
6 D. Kaznowski, op.cit., s. 109.
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sieci blokują te formy rozmowy, tak by pracownicy poświęcali więcej czasu na 
pracę7. Z biegiem lat zakres możliwości, jaki dawały komunikatory, znacznie 
się powiększył – istnieje na przykład możliwość transferów plików, zdjęć czy 
wideokonferencji.

Sewisy społecznościowe (social networking), w odróżnieniu od blogów 
czy Wiki, nie są odpowiedzialne za budowanie treści, lecz za tworzenie plat-
formy komunikacji pomiędzy użytkownikami. Najważniejszą cechą jest kreowa-
nie sieci kontaktów i relacji8. Najbardziej popularnymi serwisami w obecnych 
czasach stały się między innymi Facebook, Nasza-klasa czy MySpace.

Rozkwit serwisów społecznościowych rozpoczął się już pod koniec lat 90. 
XX wieku. Pierwsze tego typu serwisy pojawiły się w Stanach Zjednoczonych 
i miały za zadanie zjednoczyć absolwentów poszczególnych szkół. Specyfikę 
i historię funkcjonowania najpopularniejszego serwisu internetowego pokazuje 
nakręcony film pod jednoznacznym tytułem The Social Network. Później, to jest 
na początku XXI wieku, pojawiły się serwisy społecznościowe w Wielkiej Bry-
tanii. Tam zaś popularność zyskał serwis jednoczący dawnych i obecnych przyja-
ciół. Nie zyskał on jednak aż tak ogromnego zainteresowania i upadł. Kolejnym 
portalem, który zyskał ogromną popularność, był MySpace, który chwilowo 
prześcignął nawet najsłynniejszą przeglądarkę internetową, ale jednak tylko na 
chwilę. W Polsce portale społecznościowe cieszą się popularnością dopiero od 
około 5 lat, kiedy to dostęp do Internetu w naszych domach stał się bardziej 
powszechny, choć statystyki pokazują, że dostępność do Internetu w naszym 
kraju na tle innych państw jest nadal słaba9. Początkowo największe zaintereso-
wanie wzbudził serwis Nasza-klasa, a następnie spora część internautów zaczęła 
się przekonywać do międzynarodowego serwisu Facebook, który nadal zwiększa 
grono zainteresowanych.

Jak widać z przedstawionych powyżej zagadnień opisujących social media, 
ich różnorodność jest bardzo bogata, a granica pomiędzy zastosowaniem i moż-
liwościami bardzo niewielka w początkowym spotkaniu się z pojęciami. Dają 
one ogrom możliwości komunikacyjnych pomiędzy użytkownikami sieci, a ich 
grono zwolenników z dnia na dzień, z godziny na godzinę, a nawet z minuty na 
minutę rośnie.

7 Serwisy społecznościowe, www.efnetica.pl/artykuly/serwisy_spolecznosciowe/82/artykul/217 
(1.12.2010).

8 D. Kaznowski, op.cit., s. 201.
9 Serwisy społecznościowe...
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2. Social media – pojęcie a częstotliwość użytkowania na podstawie 
wyników badań

Wszystkie wyżej wymienione pojęcia, bez zapoznania się z nimi i ich 
definicją, mogą być dla przeciętnego użytkownika Internetu niełatwe do jedno-
znacznego zidentyfikowania, podobnie jak samo pojęcie social media. Pokazują 
to liczne badania przeprowadzone między innymi wśród studentów Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego10.

Na pytanie, czy student spotkał się z pojęciem social media, 57% ankieto-
wanych odpowiedziało, że nie spotkało się z tym pojęciem, 21% – spotkało się, 
ale nie wie, co ono oznacza, 2% – nie ma zdania (co może wynikać z obawy złej 
interpretacji pojęcia). Stanowi to grupę 80% badanych, którzy nie są w stanie 
zinterpretować pojęcia social media. Grupa 20% osób zadeklarowała, że potrafi 
wyjaśnić, czym są social media (rys. 1).

 

Rys. 1. Pojęcie social media
Źródło: badania własne.

10 Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2010 na grupie 324 osób. Do analizy zostało 
dopuszczonych 318 prawidłowo wypełnionych ankiet. Badanie zostało przeprowadzone w spo-
sób losowy, grupa stanowi reprezentatywną część stacjonarnych studentów Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Chcąc przekonać się, jak bardzo popularne są portale społecznościowe, 
pomimo problemu z ich interpretacją pojęciową, zapytano ankietowanych, czy 
korzystają z opinii znajdujących się na forach internetowych (9 portalach spo-
łecznościowych). Co ciekawe, 78% badanych zadeklarowało, że często (25%) 
bądź sporadycznie (53%) korzysta z opinii społeczności internetowej. Grupa 
22% nie korzysta bądź nie ma zdania – co może być również spowodowane pro-
blemem znajomości pojęcia społeczności internetowej (rys. 2).

   
Rys. 2. Opinie na forach internetowych
Źródło: badania własne.

Wyniki te wskazują na odwrotną relację pomiędzy znajomością pojęcia 
a użytkowaniem internetowych kanałów komunikacyjnych.

Podobne pytanie zostało postawione w badaniu przeprowadzonym przez 
Ewelinę Golbę – wyniki zostały opublikowane na stronie Social Media – punkt 
socjalny – blog11.

11 Szerzej zob. E. Golba, Wyniki ankiety na temat social media; www.punktsocialny.pl/wyniki 
-ankiety-na-temat-social-media/ (30.11.2010). 
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Rys. 3. Wpływ opinii internetowych na wybór firmy lub usługi
Źródło: www.punktsocialny.pl/wyniki-ankiety-na-temat-social-media (30.11.2010).

Aż 90% ankietowanych odpowiedziało, że korzysta z opinii (69%) bądź 
korzysta, ale tylko wtedy gdy zna daną osobę (21%).

Nie ulega wątpliwości, że social media wywierają ogromny wpływ i cieszą 
się dużą popularnością. Media społecznościowe stworzyły całkiem nowe możli-
wości zapewniające innowacyjne podejście do komunikacji na linii konsument 
– media – marka12. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo popularności występuje 
duży problem z jednoznacznym zdefiniowaniem pojęcia social media.

Pojęcie social media obejmuje ogromny zakres komunikacji. Można 
je określić jako zbiór relacji, zachowań, uczuć, empirii oraz interakcji pomiędzy 
konsumentami, markami, w których to dochodzi do wielokierunkowej komuni-
kacji, wymiany doświadczeń przy pomocy zaawansowanych narzędzi komunika-
cji. Są to media pozwalające wspierać i realizować komunikacyjne i poznawcze 
potrzeby człowieka, mające ogromny wpływ na otaczający świat, jak i aktywne 
współtworzenie informacji dystrybuowanych przez media i firmy13.

Social media wciąż sie rozwijają, tworzą nowe serwisy, które wynikają 
z kształtowania się u konsumentów chęci zaspokojenia nowo powstałych potrzeb.

12 Czym są Social Media – Era Social Media, www.launching.blox.pl/2009/12/Czym-sa-Social-
Media-Era-Social-Media.html (12.06.2010).

13 Ibidem.
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Rys. 4. Conversions
Źródło: www.networkmagazyn.pl/popularnosc-social-media (1.12.2010).

Według raportu sporządzonego przez Power to the People – Wave 4 na 
podstawie badań w 38 krajach (w tym Polski), przygotowanego przez Universal 
McCann, na świecie jest obecnie 625 mln aktywnych użytkowników Internetu, 
czyli co trzynasty człowiek oraz co trzeci internauta na świecie, z czego14:
a) 63% wszystkich internautów na świecie korzysta z co najmniej jednego por-

talu społecznościowego – stanowi to 2/3 wszystkich aktywnych internautów;
b) ponad 64% aktywnych użytkowników Internetu spędza czas, zarządzając 

swoim profilem w serwisach społecznościowych;
c) 71,1% aktywnych internautów odwiedza profile znajomych w serwisach 

społecznościowych;
d) 83% aktywnych internautów ogląda materiały wideo, a 33% dodaje własne 

materiały;
e) 76% aktywnych internautów zamieszcza zdjęcia w obrębie swoich profili 

w portalach społecznościowych;

14 Ibidem.
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f) 29,1% osób pisze blogi, które przybierają formę multimedialną;
g) w serwisie Facebook.com jest zarejestrowanych 350 mln użytkowników.

Social media zajmują również bardzo silną pozycję w Polsce. Większość 
polskich internautów jest przekonana o pozytywnym oddziaływaniu Internetu 
na świat, z czego 82% spośród nich uważa, że dzięki Internetowi ich życie 
zmieniło się na lepsze. Do najważniejszych wniosków należą:
1. Co piąty internauta wolałby zrezygnować z seksu niźli z Internetu.
2. Internet dla internautów jest głównym źródłem informacji, ważniejszym od 

telewizji, prasy i radia.
3. 43% internautów uznało portal Onet.pl za najlepsze zastępstwo prasy 

drukowanej.
4. 3 miliony Polaków w wieku od 15 lat czyta regularnie blogi, a 0,5 mln 

Polaków korzysta z serwisów mikroblogowych.
5. 81% Polaków zna serwis Nasza-klasa.pl, a prawie 12 mln aktywnie z niego 

korzysta.
6. 3% Polaków korzysta z serwisu Facebook.com, jest to prawie 1,5 mln 

wszystkich internautów (obecnie jest to najszybciej rosnąca społeczność 
w Polsce notująca wzrost na poziome 363%).

7. 37% internautów w Polsce tworzy własne treści w Internecie – dodaje zdję-
cia, komentarze, udziela się na forach, pisze bloga, dodaje materiały wideo.

Podsumowanie

Jak widać popularność social mediów jest bardzo duża. Żyjemy w czasach 
społeczności internetowej, co objawia się między innymi tym, że zwłaszcza 
młode pokolenie nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Początkowo pojawiały 
się opinie, że Internet może doprowadzić do zmniejszenia komunikatywności 
ludzi poprzez brak bezpośredniego kontaktu. Jednak to, jak bogaty jest wachlarz 
możliwości komunikacyjnych oferowany przez to medium pokazuje, że obawy 
mogą być w znacznym stopniu zminimalizowane. Social media dają możliwości 
nie tylko pozyskiwania wiedzy, komunikowania się z najbliższymi, gdy kontakt 
bezpośredni jest uniemożliwiony, ale również pozwalają na poznawanie tysięcy, 
a nawet milionów ludzi, których w kontakcie bezpośrednim nie bylibyśmy w sta-
nie poznać. Social media pozwalają również na przejęcie części odpowiedzialno-
ści za kształtowanie jakości produktów, jakie są oferowane przez firmy i instytu-
cje społeczne. Powstaje bowiem większa kontrola nad tym, co otrzymujemy od 
podmiotów rynkowych.
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POSSIBILITIES OF SOCIAL MEDIA –  
KNOWLEDGE AND USAGE

Summary

The authors of the article present meaning of different forms of internet community 
communication based on created social media. They point to the disparity that exists 
among the knowledge of Internet users communication forms, and their use. In the article 
defined are basic channels of Internet community communication as a systematization of 
concepts.

Translated by Kamila Peszko, Urszula Chrąchol

Kamila Peszko, Urszula Chrąchol
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CZYNNIKI DECYDUJĄCE O SILE MARKI  
NA PODSTAWIE RANKINGU MAREK POLSKICH

Wprowadzenie

Podstawowe znaczenie dla zapewnienia satysfakcji nabywcom mają 
badania marketingowe dla ustalenia ich potrzeb i oczekiwań oraz konstrukcja 
marketingu mix. Zadowolenie nabywcy jest stanem psychicznym odczuwalnym 
przez nabywcę w czasie konsumowania i użytkowania nabytego produktu czy 
korzystania z usługi. Wynika ze stopnia zgodności oczekiwań dotyczących cech 
i walorów – ogólnie korzyści produktu – z faktycznymi jego wartościami1. Jest 
to więc stan odczuwalny przez nabywcę związany z porównaniem postrzega-
nych cech produktu i oczekiwań jego zdolności do zaspokajania odczuwalnej 
potrzeby. Najwyższy stopień zadowolenia wywołują zakupy przekraczające 
oczekiwania, co jest główną podstawą wytwarzania się lojalności nabywcy 
wobec produktów i firmy. Zapewnienie klientowi zadowolenia z kupna, kon-
sumowania i użytkowania produktów jest stałym celem działalności marketin-
gowej przedsiębiorstwa i jego pracowników2. Duże znaczenie w tym procesie 
odgrywa marka.

1 Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 281, 342.
2 Por. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994; Encyklopedia marketingu, 

op.cit., s. 281.
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Marka to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych ele-
mentów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) 
oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów3.

Image (wizerunek) marki odnosi się do jej odbiorcy (nabywcy), do spo-
sobu, w jaki postrzega markę otoczenie, zaś tożsamość marki odnosi się do jej 
właściciela, do relacji wewnętrznych. Podmiot kształtuje więc tożsamość marki, 
której zadaniem jest: określenie znaczenia, zamiaru i powołania marki. Wizeru-
nek jest tworzony jako synteza wszystkich sygnałów emitowanych przez markę 
(nazwa marki, znaki graficzne, produkty, reklama, sponsoring i tym podobne). 
Jest rezultatem wydobywania przez konsumenta znaczenia tych sygnałów i ich 
interpretacji. Wizerunek opisuje sposób, w jaki określeni odbiorcy wyobrażają 
sobie markę.

Istota tożsamości marki wynika z odpowiedzi na następujące pytania: na 
czym polega indywidualność marki, jakie są długofalowe plany i ambicje marki, 
co stanowi o jej spójności, jakie są wartości tworzące markę, jakie są jej znaki 
rozpoznawcze. Marka jest więc wyznacznikiem wartości produktu, wpływa na 
wielkość sprzedaży i rynku konsumentów. W artykule poddano analizie jedną 
z kategorii charakteryzujących markę – siłę marki.

Celem rozważań jest analiza przeobrażeń rynku polskich marek, ocena 
przyczyn zmian na tym rynku oraz analiza czynników decydujących o sile marek 
polskich i sposobów powstawania rankingów. Wyniki analizowanych badań 
pochodzą z Rankingu najcenniejszych polskich marek4. Podstawowym kryterium 
doboru marek do rankingu jest miejsce ich narodzin – polskość.

Analiza siły marki

Siłę marki można określić na podstawie porównania jej pozycji z markami 
konkurencyjnymi, wykorzystując do tego celu badania marketingowe. W cyto-
wanym rankingu „Rzeczpospolitej” badanie zostało przeprowadzone metodą 
bezpośrednich indywidualnych wywiadów w październiku 2010 roku na próbie 
losowej 1200 respondentów powyżej 15. roku życia z miast powyżej 20 tys. 

3 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Prentice Hall International, London 
1989, s. 248.

4 Ranking najcenniejszych polskich marek, „Rzeczpospolita”, dodatek „Marki polskie”, 2 grudnia 
2010.
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mieszkańców. Pytania kierowane do respondentów obejmowały: znajomość 
marek, zakup i polecanie marek, ocenę marek w różnych wymiarach5.

Na podstawie wyników badań dokonano oceny pozycji marek w nastę-
pujących obszarach: pozycji rynkowej, zachowania klientów wobec marki, jej 
postrzegania oraz rodzaju rynku, na którym marka działa6.

Pozycja na rynku wskazuje, jak mocno na rynku usadowiona jest marka. 
Świadczą o niej trzy czynniki: wskaźnik preferencji konsumentów (udziały ryn-
kowe), znajomość nazwy marki i priorytet w świadomości (marka pamiętana 
jako pierwsza).

Relacje z klientami pokazują sposób, w jaki klienci zachowują się wobec 
marki, jak bardzo są lojalni – powtarzając zakup lub polecając markę jako dobry 
zakup rodzinie i znajomym.

Postrzeganie marki odzwierciedla, jak klienci widzą jedną markę w porów-
naniu z innymi. Natomiast rodzaj rynku jest istotnym czynnikiem określającym 
siłę marki. Marki mają większe znaczenie i większą siłę oddziaływania w takich 
kategoriach, jak dobra luksusowe czy konsumpcyjne, znacznie mniejsze w przy-
padku dóbr zaopatrzeniowych. Już sama przynależność do określonej kategorii 
produktu w istotny sposób wpływa na siłę marki.

Tabela 1

Czynniki decydujące o sile marki

Czynniki siły marki Waga Wskaźniki Wagi wskaźników

Pozycja rynkowa 21
Preferencje konsumentów 0–15
Świadomość marki 0–3
Priorytet w świadomości 0–3

Relacje z klientami 24
Lojalność klientów 0–16
Stopa referencji 0–8

Postrzeganie marki 45
Prestiż 0–20
Postrzegana jakość 0–20
Postrzegana wartość 0–5

Rynek 10 Rodzaj rynku 0–10
Suma 100 Suma 0–100

Źródło: G. Urbanek, op.cit., s. 27.

5 G. Urbanek, Obliczyć siłę marki, Ranking najcenniejszych polskich marek, „Rzeczpospolita”, 
dodatek „Marki polskie”, 2 grudnia 2010, s. 27.

6 Ibidem.
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Wskaźnik preferencji konsumentów7 daje pogląd o pozycji firmy 
w branży wśród marek krajowych. Wskaźnik ten uzyskany na bazie preferencji 
zakupowych konsumentów umożliwia w przybliżeniu określenie relatywnego 
udziału w rynku. Jest on liczony oddzielnie dla każdej kategorii produktu.

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

Priorytet w świadomości oznacza, że marka jest wymieniana jako pierw-
sza przez respondenta w teście na pamięć marki. Jest to źródło silnej przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Wskaźnik lojalności pokazuje, w jakim stopniu użytkownicy będą brali 
ją pod uwagę przy okazji następnego zakupu produktu z danej kategorii.

Lojalność wobec marki można mierzyć:
1. Miarami behawioralnymi (rejestrują faktyczne zachowania nabywcy):

a) wskaźnik powtarzalności zakupu,
b) udział procentowy marki w zakupach produktu (ile opakowań spośród 

ostatnio kupionych 10 proszków do prania – stanowił ten X?),
c) liczba kupowanych marek (na przykład, jaki odsetek kupuje tylko 

tę jedną markę, jaki dwie marki, jaki trzy?).
2. Pomiarem satysfakcji klienta (a raczej jego niezadowolenia) – bada się, jaki 

jest poziom lojalności nabywców na podstawie pytań: jakie problemy mają 
klienci, co ich irytuje, dlaczego niektórzy rezygnują z naszej marki. Prowa-
dzi się systematyczne, reprezentatywne i „wrażliwe” badania konsumentów.

3. Pomiarem „lubienia” marki, który określa:
a) gotowość zapłacenia za nią dodatkowej opłaty,
b) odczucia „lubienia”, „szacunku”, przyjaźni, zaufania.

4. Analizą oddania/poświęcenia marce za pomocą wskaźników: liczby interak-
cji i liczby komunikacji (czy jest częstym tematem rozmów ze znajomymi, 
czy mówią, dlaczego należy ją kupić).
Lojalność klientów jest jednym z głównych wyznaczników przewagi kon-

kurencyjnej marki.
Stopa referencji – wskaźnik referencji określa odsetek gotowości klientów-

-użytkowników marki do polecenia jej innym. Którą z danych marek poleciliby 

7 Interpretację wskaźników opracowano na podstawie: G. Urbanek, op.cit., s. 27–30.
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swoim znajomym lub bliskim? Klienci referencyjni dokonują zakupu pod wpły-
wem sugestii rodziny, znajomych i tym podobnych. Rozwój Internetu znacznie 
wpłynął na stosowanie referencji.

Prestiż – wskaźnik ten pokazuje relatywne oceny użytkowników prestiżu 
marek w danej kategorii. Oceniają oni, jakim prestiżem cieszy się dana marka na 
tle innych marek tego typu, dostępnych na rynku.

Postrzegana jakość – wskaźnik ten pokazuje relatywne oceny użytkow-
ników postrzeganej jakości marek, która jest osądem konsumentów na temat 
ogólnej doskonałości i wyższości marki. Nie zawsze jest to ocena obiektywna, 
zależy od osobistych odczuć konsumenta. Często różni się od jakości rzeczywi-
stej. Klienci oceniają produkt na podstawie subiektywnych odczuć, sygnałów, 
symboli. W przypadku, kiedy jakość trudno jest ocenić z braku odpowiednich 
kryteriów, głównym sygnałem jakości może być cena dobra.

Postrzegana wartość – została skonstruowana jako iloraz postrzeganej 
jakości marki i postrzeganej ceny. Jest to ogólna ocena przez konsumenta uży-
teczności produktu. Zawiera w sobie wybór pomiędzy „dostawać” i „dawać” 
(pieniądze, stracony czas w zamian za korzyści, cechy). Im wyższa wartość 
wskaźnika, tym wyższa ocena przez konsumentów wartości, której dostarcza 
marka, w stosunku do ceny.

W tabeli 2 przedstawiono ranking najsilniejszych marek w Polsce.

Tabela 2

Najsilniejsze marki 2010

Pozycja Marka Siła marki Zmiana w stosunku do 2009
1. Wedel 81 1
2. Winiary 78 3
3. Lubella 75 0
4. TVN 75 0
5. Pudliszki 75 0
6. Apart 73 3
7. Żywiec  Zdrój 72 -1
8. Tymbark 72 3
9. Sokołów 71 -2
10. Saga 70 0
11. Olej Kujawski 70 0
12. Hortex (soki) 70 0
13. Koral (lody) 69 -2
14. Hortex (mrożonki) 69 -4
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Pozycja Marka Siła marki Zmiana w stosunku do 2009
15. Biedronka 69 1
16. Łowicz (żywność) 69 -1
17. Kamis 69 0
18. RMF FM 69 0
19. Bakoma 68 -2
20. Ludwik 68 0
21. Zielona Budka 67 1
22. Allegro.pl 67 1
23. Neptun 67 -3
24. Polsat 67 -1
25. Bobovita 67 -4
26. PWN 67 -2
27. CCC 67 -1
28. Morliny 67 -1
29. Orlen 66 1
30. W. Kruk 66 -1
31. Łaciate 66 -4
32. Bebiko 65 -2
33. Bella 65 -4
34. Zemler 65 -1
35. Lajkonik 65 2
36. Tyskie 65 -1
37. Łosoś 65 -2
38. Onet.pl 64 0
39. Sphinx 64 -5
40. Żywiec 64 0
41. Superfish 64 -4
42. Dębica 63 -4
43. PZU 63 -1
44. Kucharek 63 1
45. Kubuś 63 -1
46. Empik 63 1
47. RTV Euro AGD 63 1
48. Ruch 63 -2
49. Szymanowska 63 2
50. Amica 63 -1

Źródło: G. Urbanek, op.cit., s. 26.

Po raz kolejny w rankingu siły marek zwyciężył Wedel, którego siła została 
oceniona na 81 pkt. Niewielka grupa najsilniejszych marek utrzymała wysoką 
ocenę u konsumentów, natomiast percepcja większości marek uległa istotnemu 
pogorszeniu. Prawidłowość tę można odnieść do reguły Pareto, w której około 



109Czynniki decydujące o sile marki na podstawie rankingu marek…

20% najlepszych marek zyskało w 2010 roku, a aż 80% straciło w oczach 
nabywców. W tabeli 3 przedstawiono główne marki w różnych kategoriach  
produktów.

Tabela 3

Wiodące marki (liderzy) w poszczególnych kategoriach produktów

Lp. Nazwa marki
Moc 
marki 
2010

Moc 
marki 
2009

Siła 
marki 

(0–100)

Postrzegana 
wartość 
(0–100)

Prestiż
(0–100)

Postrzegana 
jakość 

(0–100)

Świadomość 
marki

(0–100)
1. Wedel 855 846 81 62 94 93 88
2. Pudliszki 683 682 75 62 87 87 84
3. Tyskie 624 630 65 67 83 81 82
4. Żywiec Zdrój 726 728 72 63 88 87 84
5. Reserved 546 574 60 54 77 77 40
6. Luksja 557 562 57 73 72 74 54
7. Allegro.pl 508 504 67 95 87 84 81
8. Nasza-Klasa.pl 468 – 61 84 80 76 82
9. PKO BP 514 524 57 57 77 71 80

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ranking najcenniejszych polskich marek, 
op.cit.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki w różnych kategoriach, należy zauwa-
żyć, że liderem pozostaje Wedel, dominujący w większości analizowanych 
czynników. Ponieważ ujęte produkty w swoich kategoriach są liderami, można 
dostrzec, na jakim poziomie mocy, siły, postrzeganej wartości, jakości, prestiżu 
i świadomości kształtują się ich wyniki, co daje porównanie pomiędzy rynkami, 
na jakich występują dane dobra.

Do najczęściej wybieranych marek należą: Biedronka, TVN, Wedel, 
Winiary, Orlen.

Największą lojalnością klientów cieszą się: TVN, Wedel, Winiary, 
Pudliszki, Lubella.

Najwyższą stopę referencji osiągnęły: J.W. Construction, Benefis, Toya, 
Dom Development, Apart.

Największy prestiż osiągnęły: Wedel, Apart, Kler, Gerda, Hortex, 
PWN, W. Kruk, Empik.
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Najwyższą postrzeganą jakość osiągnęły: Wedel, Apart, Kler, Gerda, 
Winiary, TVN, Lubella.

Największą świadomość marki odnotowały: Orlen, Biedronka, Polsat, 
TVN, TVN 1,TVN 2.

Najwyższy priorytet w świadomości osiągnęły: Biedronka, Orlen, Bebiko, 
Dębica, PZU, Wedel, PWN.

Najwyższą postrzeganą wartość osiągnęły: TVN, Biedronka, Allegro.pl, 
RMF FM, Onet.pl.

Podsumowanie

Siła marki jest wyznacznikiem pozycji produktu wobec konkurentów, 
wpływa na wielkość sprzedaży i rynku konsumentów. Na siłę marki wpływa 
wiele czynników, które można pogrupować na: tworzące pozycję rynkową, 
relacje z klientami, postrzeganie marki i rodzaj rynku. Przeprowadzona analiza 
wykazała, że liderami na polskim rynku są głównie marki z tradycją, marki, które 
dbają o stałe kształtowanie wizerunku, przywiązują wagę do działań promocyj-
nych. Do najsilniejszych polskich marek należą: Wedel, Winiary, Lubella, TVN, 
Pudliszki, Apart. Najsilniejszą jednak marką pozostaje Wedel, choć oceny w nie-
których czynnikach wskazują na konieczność poprawy działań.

FACTORS DETERMINING THE STRENGTH OF THE BRAND  
BASED ON THE RANKING OF POLISH BRANDS

Summary

The article analyzes the selected categories connected with the strength of the brand. 
The aim of the paper is an analysis of the market transformation of Polish brands, the 
analysis of rankings in various categories, evaluating the causes of changes in the market. 
The results of the studies come from the ranking of the most valuable Polish brands.

Translated by Joanna Rosa
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Wprowadzenie

Komunikacja marketingowa firm w Polsce wymaga zaawansowanych form 
docierania do odbiorcy z uwagi na liczbę informacji przekazywanych potencjal-
nym klientom i całemu otoczeniu rynkowemu. Wśród tych form jest sponsoring1, 
który pozwala na bardziej subtelne komunikowanie odbiorcom wiadomości o ist-
nieniu firmy, marki i tym podobnych. Celem artykułu jest wskazanie dynamiki 
i obszarów rozwoju sponsoringu sportowego, który jest eksponowany w telewizji 
w Polsce.

1. Widownia telewizyjna i nakłady na sponsoring sportowy eksponowany 
w telewizji w Polsce

Sponsoring jest najczęściej traktowany jako składnik public relations, rza-
dziej jako oddzielny instrument komunikacji marketingowej2. Najpopularniejszą 

1 „Sponsoring polega na finansowym lub rzeczowym wspieraniu różnych dziedzin życia w celu 
osiągnięcia własnych celów marketingowych czy komunikacyjnych”, Komunikowanie się w mar-
ketingu, H. Mruk (red.), PWE, Warszawa 2004, s. 140. 

2 Jako element public relations wymieniają go na przykład Philip Kotler w: Ph. Kotler, Marketing, 
Rebis, Poznań 2005, i Maciej Rydel w: Komunikacja marketingowa, M. Rydel (red.), ODDK, Gdańsk 
2001, s. 22.
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dziedziną sponsoringu jest sport, który w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-
nych generuje ponad 75% wydatków na sponsoring.

Szczególne znaczenie dla skuteczności działań sponsoringowych ma 
widownia programów, w których marki są eksponowane (rys. 1).

 
Rys. 1. Struktura wiekowa widowni głównych programów telewizyjnych w Polsce 

w 2009 roku
Źródło: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku, 

KRRiT, Warszawa 2010, s. 127.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że młoda widownia wśród dużych 
nadawców wybiera programy nadawców koncesjonowanych, a zwłaszcza Polsat 
i TVN.

W Polsce na sponsoring w sporcie zwracają uwagę zwłaszcza te firmy, 
które mają problemy z przekazem informacji na rynku reklamowym (na przykład 
nadają już dużo reklam, reklamy ich są ograniczone przepisami prawnymi, nie 
mogą się przebić do odbiorcy w natłoku innych reklam), oraz te, które poszu-
kują alternatywnych form komunikacji. Chcą one przekazać szerokiemu gronu 
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potencjalnych odbiorów informację o swoim istnieniu i oddziaływać na budowę 
pozytywnego wizerunku firmy. Rynek sponsoringu sportowego prezentowanego 
w telewizji3 osiąga wartość niemal 1,75 mld zł, mierzoną czasem ekspozycji 
marek i przeliczaną na wartość analogicznego czasu reklamowego przy tej samej 
oglądalności programów (rys. 2).
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 Rys. 2. Wartość sponsoringu sportowego na rynku telewizyjnym w Polsce w latach 
2000–2009

Źródło: Sponsoring sportowy 2009, www.pentagon-research.com/userfiles/file/
newsleter_roczny2009.pdf, s. 1.

Należy podkreślić, że w okresie 10 lat wartość sponsoringu sportowego eks-
ponowanego w telewizji wzrosła ponad dziewięciokrotnie.

2. Marki eksponowane w telewizji w Polsce w ramach sponsoringu 
sportowego

Najczęściej eksponowane w telewizji marki w sponsoringu sportowym 
w latach 2007–2009 przedstawiono na rysunkach 3–5.

3 „Badanie opiera się na monitoringu wystąpień poszczególnych marek w następujących stacjach 
tv: TVP 1, TVP 2, TVP 3 pasmo wspólne, TV Polonia, TVN, TVN 24, TVN TURBO, Polsat, Polsat 
Sport,TV 4. Monitorowane są programy sportowe (w tym wiadomości), w których pokazywane 
są imprezy polskie bądź z udziałem polskich sportowców. Notowane są marki eksponowane na 
polskich zawodnikach i polskie marki eksponowane na zagranicznych zawodnikach. Bez wyjątków 
monitorowani są główni sponsorzy imprez organizowanych w Polsce”, Sponsoring sportowy 2009, 
op.cit., s. 7.
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Rys. 3. Najczęściej eksponowane marki w 2007 roku
Źródło: na podstawie danych Raport sponsorzy sportu – podsumowanie 2007 roku, 

www.pentagon-research.com/userfiles/file/newsleter_roczny2007.pdf, s. 2.
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Rys. 4. Najczęściej eksponowane marki w 2008 roku
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy w 2008 roku, www.pentagon-

research.com/userfiles/file/newsleter_roczny2008.pdf, s. 2.
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Rys. 5. Najczęściej eksponowane marki w 2009 roku
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy 2009, op.cit., s. 4.

Liderami na rynku sponsoringu sportowego eksponowanego w telewizji są 
przede wszystkim takie marki, jak: Plus GSM, Adidas i Lotos, które utrzymy-
wały się w czołówce marek w trzyletnim okresie pomiędzy 2007 a 2009 rokiem.

3. Kanały telewizyjne wykorzystywane w sponsoringu sportowym w Polsce

Obecność audycji w programach telewizyjnych z udziałem ekspozycji 
marek sponsorów sportu w latach 2007–2009 przedstawiono na rysunku 6.

Audycje z ekspozycją marek sponsorów sportu dominują w kanałach tema-
tycznych o profilu sportowym, jednak ich wartość mediowa4 jest znacznie mniej-
sza od ekspozycji marek w programach ogólnopolskich (rys. 7).

4 „Wartość mediowa wyliczana jest w oparciu o średnie cpt dla monitorowanych stacji oraz 
średnią oglądalność programów tv, podczas których eksponowane były marki. Zliczane są tzw. 
ekspozycje efektywne, a więc takie, które są dobrze widoczne (wyraźne), trwają co najmniej  
1 sekundę i nie są fragmentaryczne (min. 80% widoczności). Liczba kontaktów jest sumą iloczynów 
wystąpień danej marki ze średnią liczbą oglądających program będący przedmiotem monitoringu. 
Wartość mediowa pokazuje szacunkowy koszt, jaki należałoby ponieść, chcąc uzyskać podobne GRP 
z wykorzystaniem konwencjonalnej reklamy”, Sponsoring sportowy 2009, op.cit., s. 7.
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Rys. 6. Liczba ekspozycji sponsorów sportu w latach 2007–2009
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy 2009, op.cit., s. 5.
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Rys. 7. Wartość ekspozycji sponsorów sportu w latach 2007–2009 w mln zł
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy 2009, op.cit., s. 5.

Liderami wartości ekspozycji sponsorów sportu są kanały o największej 
oglądalności (nadawane drogą naziemną), na które wydano koncesje ogólnopol-
skie (TVP 1, Polsat, TVP 2). Wyjątkiem jest kanał Polsat Sport dostępny drogą 
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satelitarną i kablową. Przewagę mają kanały telewizji publicznej (TVP 1, TVP 2, 
TVP INFO, TVP Sport, TV Polonia) nad nadawcami komercyjnymi Grupy Polsat 
Cyfrowy (programy zawierające w nazwie Polsat), czy ITI (programy zawiera-
jące w nazwie TVN).

4. Dyscypliny sportowe wykorzystywane w sponsoringu

Strukturę udziału najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącznej war-
tości mediowej na rynku sponsoringowym w latach 2007–2009 przedstawiono 
na rysunkach 8–10.

Rys. 8. Udział najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącznej wartości mediowej 
na rynku sponsoringowym w 2007 roku

Źródło: na podstawie danych Raport sponsorzy sportu – podsumowanie 2007 roku, 
op.cit., s. 5.

Większy udział w rynku mają:
− gry zespołowe, które na całym świecie cieszą się dużym zainteresowaniem 

widzów,
− dyscypliny indywidualne, w których Polacy odnoszą sukcesy na skale świa-

tową bądź europejską.
Największy udział wśród najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącz-

nej wartości mediowej na rynku sponsoringowym ma piłka nożna. Jest to jeden 
z wyjątków wśród dyscyplin zaprezentowanych na rysunkach 8–10, ponieważ 
polska reprezentacja i drużyny klubowe w tej dyscyplinie sportu od wielu lat 
nie odnoszą sukcesów na arenie międzynarodowej. Pozycja piłki nożnej wynika 
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głównie z jej popularności w Polsce niż z wyników drużyn oraz z masowości 
widowni telewizyjnej oglądającej mecze.

Rys. 9. Udział najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącznej wartości mediowej 
na rynku sponsoringowym w 2008 roku

Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy w 2008 roku, op.cit., s. 6.

Rys. 10. Udział najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącznej wartości mediowej 
na rynku sponsoringowym w 2009 roku

Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy 2009, op.cit., s. 5.

Drugą dyscypliną obecną w rankingu, a słabo związaną z sukcesami polskich 
zawodników w badanym okresie, jest kolarstwo szosowe. Jego pozycja na rynku 
sponsoringowym wynika przede wszystkim z organizacji ważnej dla tej dyscy-
pliny imprezy, jaką jest wyścig Tour de Pologne. Jest to impreza relacjonowana 



119Sponsoring w polskim sporcie prezentowany w telewizji…

w ogólnopolskich programach telewizyjnych, o szerokim nagłośnieniu, co spra-
wia, że ma wysoką oglądalność i przyciąga wielu sponsorów.

Podsumowanie

Najbardziej wartościowe z punktu widzenia sponsoringu są duże imprezy 
sportowe oraz wydarzenia z udziałem polskich zawodników odnoszących suk-
cesy na arenach międzynarodowych. Jednocześnie wpływ na wartość ekspozycji 
marek sponsorów ma miejsce emisji telewizyjnej. Emisja w programach ogól-
nopolskich, powszechnie dostępnych, daje szansę dotarcia do szerszego grona 
odbiorców niż w kanałach tematycznych, dostępnych odpłatnie oraz drogą sateli-
tarną lub kablową. Jest to zgodne z tendencją oglądalności programów telewizyj-
nych, nie tylko z okazji wydarzeń sportowych, ale także jako mediów informa-
cyjno-rozrywkowych. Widownia programów niedostępnych drogą naziemną nie 
przekracza 1% (oprócz TVN 24, który w 2009 roku miał udział w rynku 2,7%). 
Problemem przyszłości jest rozwój naziemnej telewizji cyfrowej i wprowadze-
nie kanałów tematycznych typowo sportowych do oferty telewizji naziemnej. 
Może to spowodować zmiany w wartości sponsoringu eksponowanego obecnie 
w kanałach niszowych.

SPONSORSHIP IN POLISH SPORTS PRESENTED ON TELEVISION 
INCLUDING THE STRUCTURE OF THE AUDIENCE

Summary

The article presents the development of sport sponsorship market in Poland in 
a view of its exposure on television. It presents the structure of the audience of the most 
popular television channels, investment in sports sponsorship, the structure of the spon-
soring brands’ exposure, most frequently used for sports sponsorship TV channels and 
sports, which are mostly used in the sponsorship.

Translated by Joanna Rosa
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KSZTAŁTOWANIE PRODUKTU ORAZ OFERTY USŁUG 
REKLAMOWYCH JAKO SPOSÓB DOTARCIA I ZASPOKOJENIA 

POTRZEB NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Według klasyfikacji zaprezentowanej w literaturze przedmiotu usługi 
reklamowe należą do grupy usług profesjonalnych, co w istotny sposób deter-
minuje między innymi sposób kształtowania produktu usługowego oraz oferty 
usług reklamowych. Jedna z definicji usług profesjonalnych, w którą wpisują się 
usługi reklamowe brzmi „usługi profesjonalne są świadczeniem wykonywanym 
na rzecz zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw przy wykorzystaniu 
specjalistycznej wiedzy, których celem jest rozwiązanie problemu postawionego 
przez usługobiorcę jako podstawy procesu świadczenia”1. Dodatkowo należy 
nadmienić, że usługi reklamowe przynależą do podgrupy usług o charakterze 
innowacyjnym o wysokiej zawartości pierwiastka twórczego w zrealizowanym 
dziele. Usługa reklamowa konstytuuje się dopiero przy udziale nabywcy usług, 
czyli usługodawca, konstruując produkt, wyposaża go w określone atrybuty 
będące odwzorowaniem potrzeb oraz oczekiwań usługobiorcy.

Jak wynika z powyższego wprowadzenia usługa reklamowa jest w swej 
naturze dość skomplikowana, a jej złożoność wpływa zarówno na usługo-
dawcę i sposób realizowania usługi, jak i na usługobiorcę jako nabywcę usługi 

1 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
1993, s. 81.
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reklamowej. Zajęcie się tematem usługowego produktu reklamowego w niniej-
szym artykule ma na celu:

− zaprezentowanie jednego z wielu obszarów usługowych jako przestrzeni 
wykorzystania wybranej wiedzy marketingowej do właściwego kształtowa-
nia produktu i oferty handlowej,

− przybliżenie specyfiki produktu usługowego i sposobów jego kształtowania,
− zaprezentowanie praktycznego odniesienia wypracowanej teorii z zakresu 

kształtowania produktu i oferty do określonej grupy przedsiębiorstw.
W związku z powyższym artykuł jest również próbą pokazania dlaczego 

we współczesnym świecie przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu warto 
stosować przemyślane metody i narzędzia marketingowe, przyczyniając się tym 
samym do rozwoju zarówno popytowej, jak i podażowej strony rynku usług 
reklamowych.

1. Usługa reklamowa jako kompletny produkt usługowy

Konstruowanie usługowego produktu powinno odbywać się na podstawie 
rozpoznanych potrzeb nabywcy usług znajdujących swoje odzwierciedlenie 
w specjalnie przygotowanej ofercie usługowej. W literaturze przedmiotu dotyczą-
cej marketingu usług można odnaleźć różne koncepcje sposobów budowy usłu-
gowego produktu. Jedną z nich prezentuje w swoich pracach A. Payne. Według 
tego autora, graficzną ilustracją oferty może być struktura atomu, z jądrem czy 
rdzeniem w centrum, otoczonym warstwami materialnych i niematerialnych ele-
mentów, atrybutów i korzyści, które układają się koncentrycznie wokół podstawo-
wego produktu. W obrębie przedstawionych warstw mieszczą się między innymi: 
reklama, finansowanie, dostępność, doradztwo, gwarancja, solidność. W tym 
kontekście rdzeń produktu usługowego obrazuje stopień zaspokojenia potrzeb 
usługobiorcy, a pozostałe warstwy obudowy rdzenia wskazują na możliwości 
konkurowania oraz zajęcia oczekiwanej przez usługodawcę pozycji rynkowej.

Podobne podejście do budowy usługowego produktu można odnaleźć 
w koncepcji marketingu relacyjnego. K. Rogoziński dzieli produkty usługowe 
według stopnia ich złożoności na monadę, molekułę i sekwencję2.

Monada jest to usługowy produkt, który posiada rdzeń i zewnętrzną nie-
przenikalna orbitę. Usługi przybierające postać monady to przede wszystkim 
usługi kupowane pod przymusem lub pod wymogiem obligatoryjności.

2 Ibidem, s. 57.



123Kształtowanie produktu oraz oferty usług reklamowych…

Molekuła jest to w pełni ukształtowany i dojrzały produkt. Stwierdzenie, 
że usługa profesjonalna jest molekułą oznacza, że jest wyposażona w rdzeń, obu-
dowę i komplementarną otoczkę. Usługowy rdzeń jest elementem konstytuują-
cym daną usługę profesjonalną. Obudowa rdzenia to wszelkie czynności, które 
w oczywisty sposób związane są z rdzeniem i dopełniają jego treść. Komple-
mentarna otoczka utworzona zostaje również przez pracę, czynności, urządzenia 
pozostające jednak z rdzeniem w luźnym, chociaż komplementarnym związku. 
Orbity w strukturze molekuły są stanowione przez cenę, jakość, formę sprzedaży.

Sekwencja powstaje wówczas, gdy jeden z elementów obudowujących 
rdzeń jednego produktu przekształca się w rdzeń nowego produktu. Umiejętność 
rozbudowy i możliwości rozciągania sekwencji oznacza dla firm świadczących 
usługi profesjonalne możliwość świadczenia usług w wymiarze kompleksowym. 
Zgodnie z powyższą koncepcją budowy usługowego produktu, dobrze wyprofi-
lowany rdzeń to podstawa funkcjonowania firmy usługowej, a właściwie dobrane 
elementy obudowy i otoczki komplementarnej ograniczają działania konkurencji.

Wykorzystując przedstawioną sekwencyjną budowę usługowego produktu 
dla potrzeb zobrazowania usługi reklamowej, należy zwrócić uwagę na następu-
jące istotne elementy konstytuujące omawianą usługę:
1. Rdzeń usługi reklamowej utworzony jest przez ideę, pomysł na reali-

zację kampanii reklamowej lub innego działania w zakresie promocji 
marketingowej.

2. Obudowę rdzenia usługi reklamowej stanowią czynności i procedury 
związane z realizacją potrzeby ujawnionej pod postacią rdzenia usługi 
reklamowej. Będzie to dobór odpowiednich form przekazu reklamowego, 
kanałów komunikacji, gwarancja jakości realizacji świadczenia, sposób 
ustalania cen.

3. Otoczkę komplementarną będą stanowiły między innymi usługi doradcze, 
ujawniające się pod postacią doboru dodatkowych narzędzi promocji wspie-
rających podstawowe działania lub też poprawiające istniejący wizerunek 
usługobiorcy. Odmiennym elementem otoczki komplementarnej może być 
urządzenie do druku cyfrowego przeznaczone do realizacji nisko nakłado-
wych materiałów reklamowych.
Zarówno usługi doradcze, jak i urządzenie do druku cyfrowego stanowiące 

element otoczki komplementarnej, zgodnie z przesłaniem sekwencyjnej budowy, 
mogą stać się podstawą budowy rdzenia nowego produktu usługowego i w ten 
sposób przyczynić się do rozbudowy oferty usług reklamowych.
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Przedstawiony powyżej model sekwencyjnej budowy usługowego produktu 
umożliwia rozbudowę oferty usługowej. W tym sensie oferta usług profesjonal-
nych jest zaprezentowaniem odpowiednio dobranych i ukształtowanych poten-
cjalnych zdolności wytwórczych danej firmy usługowej3. Oznacza to, że podej-
mowane w różnych punktach i w różnym czasie działania przez usługodawcę 
kumulują się właśnie w ofercie. Stopień jej trafności oraz akceptowalności może 
być uznawany za jedno z ważniejszych kryteriów konkurowania na rynku usług 
profesjonalnych. Projektowanie oferty usługowej obejmuje następujące obszary: 
asortyment usług, formę oferty oraz zakres oferowanych usług.

Asortyment usług ułatwia uporządkowanie oferty i uzyskanie jednorodno-
ści produktowej w danej grupie. O zakwalifikowaniu określonej usługi do danego 
asortymentu przesądzają następujące kryteria4:

− wspólne cechy, atrybuty oferowanych usług,
− podobieństwo zaspokajanych potrzeb usługobiorców,
− podatność na adaptację do zmiennych warunków zewnętrznych.

Z uporządkowaniem asortymentowym związany jest zakres oferowanych 
usług. Pojęcie zakresu opisuje liczbę dostępnych asortymentów usług, a tym 
samym charakteryzuje możliwości wyboru – im szerszy zakres wykonywanych 
usług, tym szerszy margines swobodnego wyboru. Pojęcie zakresu odniesione 
do konkretnego asortymentu oznaczać może szerokość i głębokość. Biorąc pod 
uwagę zakres oferowanych usług profesjonalnych, można wyróżnić:

− pojedynczy produkt,
− jeden asortyment,
− dwa lub więcej asortymentów,
− kompleksową obsługę.

Forma oferty dotyczy konkretyzacji możliwości wytwórczych w wiązkę 
korzyści dostarczaną do nabywców usług profesjonalnych. Kształt oferty uzależ-
niony jest od następujących czynników:

− współudziału nabywcy w powstawaniu usługi,
− stopnia materialności świadectw realizacji usługi,
− procesu świadczenia usługi.

3 K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2001, s. 68.

4 D. Cowell, The Marketing of Services, Oxford 1994, s. 124.
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W zależności od siły oddziaływania wskazanych czynników forma oferty 
usługowej może przybierać charakter bardziej lub mniej ustandaryzowany lub 
też być dziełem dostosowywanym do potrzeb pojedynczego usługobiorcy.

Dokonując na tej podstawie analizy ofert usług reklamowych, można 
zauważyć, że występuje podobieństwo między ofertami poszczególnych agen-
cji ze względu na uporządkowanie i zakres oferowanych usług, a w przypadku 
formy istnieją zauważalne różnice pomiędzy usługodawcami.

Asortyment usług reklamowych można podzielić na usługi ATL5 (reklama 
w mediach – above-the-line) i BTL6 (reklama skierowana do detalistów i konsu-
mentów indywidualnych – below-the-line).

Zakres usług reklamowych realizowanych przez agencje reklamowe został 
określony jako kompleksowa obsługa, która polega na planowaniu, produkcji 
i kontroli, w tym w szczególności na:

− określeniu wraz z usługodawcą celu działań promocyjnych,
− wyborze sposobów realizacji założonych celów, miedzy innymi rodzaju na-

rzędzi promocji oraz możliwych form przekazu,
− określeniu sposobów pomiaru efektywności i skuteczności realizowanych 

przez usługodawcę działań reklamowych.
Zróżnicowanie formy zależy od: rodzaju agencji reklamowej, zgromadzo-

nej wiedzy oraz doświadczenia, odczytywanych przez usługobiorców wyróżni-
ków wizerunku oraz jakości procesu obsługi klienta. Wszystko to ma wpływ na 
formę oferowanych usług reklamowych, a tym samym na pozycję konkurencyjną 
agencji reklamowej na rynku usług reklamowych.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, można spróbować zdefiniować 
usługę reklamową jako kompozycję odpowiednio dobranych elementów skła-
dowych poszczególnych warstw produktu usługowego, którego sekwencyjna 
budowa umożliwia opracowanie oferty dopasowanej do indywidualnych 
potrzeb nabywcy usług reklamowych. W związku z tym usługa reklamowa 
tworzona jest na podstawie następujących etapów:
1. Identyfikacja i zrozumienie potrzeb nabywców usług reklamowych.

5 Za raportem „Media Marketing”: ATL – obsługa w zakresie above-the-line, czyli kreacji, strate-
gii, konsultingu, planowania i zakupu mediów, oraz za: W. Budzyński, Techniki skutecznej reklamy, 
Poltext, Warszawa 1999, s. 72.

6 Za raportem „Media Marketing”: BTL – obsługa w zakresie below-the-line, czyli produkcji 
i planowania do celów promocji sprzedaży, oraz za: W. Budzyński, op.cit., s. 72.
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2. Wybór elementów składowych usługi reklamowej i sformułowanie na tej 
podstawie konkretnej oferty dla usługobiorcy.

3. Realizacja właściwego procesu świadczenia usługi reklamowej jako ele-
mentu zamykającego pełny cykl tworzenia usługi.
Tak zaprojektowana usługa reklamowa umożliwia realizację przyjętych 

założeń i tym samym staje się bardziej dopasowana do zróżnicowanych potrzeb 
usługobiorców.

2. Przykładowy sposób kształtowania produktu i oferty usług 
reklamowych skierowany do wybranej grupy przedsiębiorstw

Jak wynika z podanej powyżej definicji usług reklamowych, istotne z punktu 
widzenia usługodawcy jest zidentyfikowanie właściwej grupy odbiorców usług 
reklamowych oraz sprecyzowanie ich potrzeb i oczekiwań. W tym sensie nie-
zbędne staje się wyszukanie i wydzielenie segmentu rynku, w obrębie którego 
agencja reklamowa jako usługodawca będzie mogła realizować swoją podsta-
wową działalność związaną bezpośrednio z kreowaniem reklamowego produktu 
usługowego. Na potrzeby artykułu do zobrazowania problemu kształtowania 
usługowego produktu reklamowego został wybrany jeden segment7 odbiorców 
zobrazowany poniższą charakterystyką:

− największy udział w tym segmencie mają przedsiębiorstwa działające w ob-
szarze „do 20 konkurentów”, dostarczające produkty/usługi do „odbiorców 
instytucjonalnych” oraz przynależne do grupy „średnich przedsiębiorstw”,

− we współpracy z agencja reklamową nabywały one przede wszystkim usłu-
gi związane z realizacją: ulotek i broszur reklamowych, upominków rekla-
mowych oraz stron internetowych,

− w znacznej większości przedstawiciele omawianego segmentu nabywców 
byli zadowoleni ze sposobu świadczenia usługi reklamowej rozumianej 
jako obsługę klienta i wpisany w nią kontakt usługowy,

− najczęściej wskazane przedsiębiorstwa korzystały z usług agencji ogólno-
polskich i częściej współpraca ta miała charakter działań kompleksowych 
związanych z obsługą całego budżetu promocyjnego,

− niezadowolenie ze współpracy z agencją reklamową w tej grupie nabywców 
związane było przede wszystkim z ofertą usług, a niezadowolenie wyrażane 

7 Opisany segment został wytypowany na podstawie przeprowadzonych badań sektora MSP 
i jest on jednym z kilku segmentów rynku, które zostały wyznaczone po stronie podażowej rynku 
usług reklamowych.
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było przez następujące opinie: „propozycje działań nie są dopasowane do 
etapu rozwoju firmy”, jak również, że „oferta agencji reklamowych skiero-
wana jest do dużych firm”.
Przedsiębiorstwa przynależne do omawianego segmentu nabywców usług 

reklamowych za swoich głównych odbiorców wskazały inne przedsiębiorstwa, 
w związku z czym specyfika działań marketingowych, a w konsekwencji i pro-
mocyjnych, powinna zostać dopasowana do charakteru odbiorcy tych działań. 
Ważne z punktu widzenia wyboru właściwych wyróżników w obszarze oferty 
jest zrozumienie:

− zakresu wykorzystywanych narzędzi promocji marketingowej przez wskaza-
ne przedsiębiorstwa, do którego jest adresowana oferta agencji reklamowej,

− umiejętne dopasowanie wybranych narzędzi do potrzeb wyrażanych przez 
nabywców należących do omawianego segmentu.
W założeniach promocja wykorzystywana na rynku usług, gdzie nadaw-

cami i odbiorcami działań promocyjnych są przedsiębiorstwa, wykazuje pewne 
cechy specyficzne:

− jest ograniczona przez liczbę odbiorców i zasięg oddziaływania,
− znaczenia nabierają narzędzia promocji ukierunkowane na osobiste formy 

kontaktu, czyli przede wszystkim sprzedaż osobista,
− reklama jest narzędziem wspierającym i pełni głównie funkcję informacyj-

ną oraz wizerunkową,
− znaczenia nabiera zasada tworzenia zintegrowanego programu promo-

cji i wykorzystanie każdego z narzędzi tam, gdzie jest ono najbardziej 
potrzebne.
Sama reklama jako narzędzie promocji nie może być wykorzystywana do 

budowania preferencji odnośnie do produktów/usług na rynku przedsiębiorstw. 
Wymagana jest często demonstracja, pokaz próby działania, co umożliwia sprze-
daż osobista lub inne formy promocji, takie jak targi, wystawy lub pokazy han-
dlowe. Zakres wykorzystywanych narzędzi promocji jest uzależniony od pozycji 
przedsiębiorstwa na rynku, a przede wszystkim przyjętej strategii działania. W tym 
kontekście zakres kompetencji agencji reklamowej powinien dotyczyć:

− umiejętnego komponowania narzędzi promocji, tak aby wspierały one przede 
wszystkim sprzedaż osobistą realizowaną przez dane przedsiębiorstwo,

− właściwego doboru form przekazu reklamowego dopasowanego do stop-
nia znajomości, świadomości produktu/usługi wśród nabywców, do których 
kierowany jest przekaz,
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− pozostawania w gotowości do realizacji działań wykraczających poza typo-
wą formę promocji oferowaną przez pozostałe agencje reklamowe, a będą-
cych wsparciem dla prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań marke-
tingowych, na przykład współtworzenia nowych kanałów dystrybucji.
Powyższa charakterystyka wybranego segmentu wskazuje, że w zakresie 

oferowanych usług reklamowych niezbędne staje się właściwe zaprojektowanie 
rdzenia usługi reklamowej. W rdzeń omawianej usługi reklamowej powinna 
zostać wpisana przede wszystkim umiejętność tworzenia skutecznej i zintegro-
wanej kompozycji narzędzi promocji. Czyli rdzeń usługi reklamowej zostanie 
w tym przypadku wypełniony z jednej strony, wiedzą i umiejętnościami z zakresu 
budowania strategii promocji w obszarze rynku przedsiębiorstw, a z drugiej 
strony – będzie emanował przekonaniem o właściwym wykorzystaniu tych zaso-
bów. W tym kontekście kreacja, która została wpisana z założenia w istotę usługi 
reklamowej, przejawia się w umiejętności tworzenia unikalnych dla nabywcy 
założeń kompozycji narzędzi promocji. W ten sposób ukonstytuowany rdzeń 
usługi reklamowej wymaga odpowiedniego doboru pozostałych warstw budowy 
produktu usługowego. Bezpośrednio przylegającą do rdzenia usługi jest warstwa 
określana jako „obudowa”, w omawianym przypadku przynależeć do niej będą 
następujące elementy:

− właściwie zaprojektowany proces świadczenia usługi ze szczególnym 
wskazaniem na sposoby realizacji kontaktu usługowego przez pracowni-
ków agencji,

− dostęp do źródeł informacji na temat rynku przedsiębiorstw oraz procedu-
ry ich przetwarzania (na przykład na podstawie stałej współpracy z instytu-
cjami badawczymi dostarczającymi raporty na temat sytuacji w poszczegól-
nych branżach),

− procedury współpracy i dostęp do rynku mediów ze szczególnym 
uwzględnieniem mediów specjalistycznych (między innymi dostęp do plat-
form informacyjnych współtworzonych przez domy mediowe),

− dostęp do wiedzy na temat technik tworzenia skutecznej kompozycji 
narzędzi promocji marketingowej skierowanej do rynku przedsiębiorstw 
(między innymi udział w organizowanych konferencjach, szkoleniach oraz 
stowarzyszeniach branżowych),

− materialne dowody na istnienie usługi oferowanej przez wskazane 
agencje reklamowe, czyli: portfolio projektów, propozycji działań pro-
mocyjnych dla nabywcy usług, sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, 
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specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do realizacji zarówno prac pro-
jektowych, jak i do gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych do 
tworzenia zintegrowanych programów promocyjnych.
Właściwy dobór elementów „obudowy” umożliwia realizację potrzeb oraz 

wpływa na poziom odczuwanej satysfakcji przez nabywców usług reklamowych. 
Kolejną warstwą produktu usługowego jest „otoczka komplementarna”, zazwy-
czaj luźno związana z rdzeniem produktu, która jest w szczególności nośnikiem 
informacji dotyczących dodatkowych korzyści oferowanych przez usługo-
dawcę. W omawianym przypadku elementy, które będą wypełniały warstwę 
„otoczki komplementarnej”, będą związane z realizacją przez agencję reklamową 
działań wykraczających poza opracowywanie strategii promocji, ze współpracą 
agencji reklamowej przy na przykład współtworzeniu z nabywcą usług nowych 
możliwości, kanałów sprzedaży produktów. Połączenie specjalistycznej wiedzy 
na temat rynku przedsiębiorstw oraz technik kreatywnego myślenia z kompe-
tencjami oraz wiedzą nabywcy usług mogą w konsekwencji doprowadzić do 
opracowania koncepcji poszukiwanej przez usługobiorcę. W tym sensie agen-
cja reklamowa pełni funkcję nie tylko doradcy do spraw promocji, ale również 
partnera, który współuczestniczy w tworzeniu koncepcji działania w innych 
obszarach marketingu. Uzyskanie takiej pozycji może stać się nie tylko powo-
dem do budowania trwałych relacji z klientem, ale również do rozwoju nowych 
elementów oferty.

Oferta usług reklamowych skonstruowana w oparciu na zaplanowanym pro-
dukcie usługowym powinna emanować przede wszystkim formą. Uporządkowa-
nie oraz zakres oferowanych usług nie ma tak dużego znaczenia, jak forma będąca 
kombinacją zarówno elementów materialnych, jak i niematerialnych oferowa-
nych usług. Biorąc pod uwagę charakterystykę opisanego segmentu, forma oferty 
powinna podkreślać przygotowanie agencji reklamowej do obsługi poprzez pre-
zentację możliwości oraz umiejętności pracowników agencji. Materialne dowody 
pod postacią wydrukowanych materiałów reklamowych powinny eksponować 
możliwość dostosowania się do potrzeb potencjalnych nabywców oraz elementy 
wskazujące na specjalizację w obszarach działania usługobiorcy. Wskazane 
byłyby referencje przygotowane zarówno przez byłych lub istniejących klientów, 
jak i przez stowarzyszenia, organizacje działające w obszarze wskazanego seg-
mentu rynku. Każdy materialny przejaw oferty powinien stanowić dowód na pro-
fesjonalne przygotowanie agencji reklamowej do obsługi przedsiębiorstw nale-
żących do omawianego segmentu rynku. Zakres oferowanych narzędzi promocji 
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w obszarze ATL i BTL powinien zostać dopasowany do strategii marketingowej 
realizowanej przez wskazane przedsiębiorstwa. Doskonalenie w tym obszarze 
powinno odbywać się w kierunku rozwoju narzędzi związanych z marketingiem 
relacyjnym. Specjalizacja, doskonalenie narzędzi marketingu relacyjnego oraz 
dopasowanie działań promocyjnych do potrzeb usługobiorcy powinny stano-
wić podstawę oferty agencji reklamowej, zdecydowanej na obsługę wybranego 
segmentu.

Zmiana w obszarze usługowego produktu reklamowego zaprezentowana 
powyżej wymusza na agencji reklamowej wybierającej powyższy segment rynku 
jako docelowy odpowiednie przygotowanie organizacyjne. Oznacza to zmiany 
dostosowawcze w strukturze organizacji oraz liczbie i rodzaju zatrudnionych 
specjalistów w poszczególnych działach agencji. Zmiany dotyczące struktury 
organizacji powinny podążać w kierunku uformowania płaskiej, pozbawionej 
nadmiernej hierarchizacji struktury. Nadrzędną rolę w koordynowaniu prac 
powinni spełniać pracownicy pozostający w bezpośrednim kontakcie z usługo-
biorcą i pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie propozycji ofert współ-
pracy. Wskazane powiązanie istotne jest z punktu widzenia konstrukcji samego 
produktu usługowego, którego budowa opiera się na specjalistycznej wiedzy 
z zakresu marketingu przemysłowego, jak również doskonałej znajomości branży 
usługobiorcy. Pozostali pracownicy agencji reklamowej jako organizacji usługo-
wej będą stanowili wsparcie, ale materiały i prace przez nich przygotowywane 
będą podlegały weryfikacji przez wskazanych wyżej specjalistów. Dla spraw-
nego funkcjonowania tego rodzaju organizacji usługowej istotne jest zwrócenie 
uwagi na:

− opracowanie sposobu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi 
działami oraz pracownikami,

− przyjęcie określonych standardów komunikacji zarówno z potencjalnym, 
jak i istniejącym nabywcą usług reklamowych,

− określenia zasad oraz procedur współpracy z podwykonawcami,
− wytyczenie kierunków rozwoju pracowników i ustalenie ścieżki kariery dla 

poszczególnych stanowisk.

Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było między innymi pokazanie, jak praktycz-
nie wykorzystać wiedzę z zakresu usług profesjonalnych, marketingu relacyj-
nego oraz marketingu usług, aby wskazać możliwość rozwoju przedsiębiorstw 
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usługowych w kontekście ujawnionych potrzeb na rynku usługobiorców. Jak 
wynika z opisanego przykładu, właściwe dopasowanie usługowego produktu do 
potrzeb wybranej grupy przedsiębiorstw umożliwia po stronie usługodawcy:

− skonkretyzowanie obszarów działania usługobiorcy, co w sposób istotny 
wpływa z jednej strony, na wizerunek przedsiębiorstwa, a z drugiej – na 
sytuację finansową (na przykład ograniczenie zbędnych, przypadkowych 
kosztów),

− wpasowanie usługodawcy w grupę przedsiębiorstw gotowych pod wzglę-
dem ofertowym do obsługi opisanego segmentu umożliwia szybsze dotarcie 
do potencjalnych klientów, jak również skraca proces podejmowania decy-
zji przez usługobiorcę,

− rozbudowę oferty na podstawie pojawiających się możliwości będących 
wynikiem sekwencyjnej budowy produktu, co oznacza, że istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo zapotrzebowania na wskazany element ofert,

− kontrolowany rozwój usługodawcy i wdrażanie nowoczesnych (często 
kosztownych) rozwiązań adekwatnie do zapotrzebowania obsługiwanego 
rynku,

− zajęcie kluczowej pozycji w wybranym (rozwojowym) segmencie, co daje 
znacznie większe możliwości niż ciągła walka na rynku w przypadku mniej-
szych przedsiębiorstw reklamowych.
Istotne korzyści z zastosowania powyższego sposobu kształtowania pro-

duktu i oferty usługowej są również po stronie usługobiorcy, należą do nich:
− zwiększenie możliwości konkurowania na rynku przez fakt właściwie do-

branych narzędzi promocji adekwatnych pod względem kosztów i celów 
marketingowych,

− ograniczenie kosztów pracowniczych jeżeli współpraca z agencją miałaby 
charakter ciągły i objęłaby również aspekt doradztwa marketingowego,

− większa gwarancja dostępu do nowoczesnych metod i narzędzi promocyj-
nych, jak również informacji na temat rynku, a w szczególności działań 
marketingowych konkurencji.
Doprowadzenie do opisanej powyżej współpracy może również w sposób 

istotny wpłynąć na rozwój rynku usług reklamowych, jeśli chodzi o szybszą 
akceptację i wdrażanie nowoczesnych narzędzi będących wyrazem współcze-
snego rozwoju rynku usług w Polsce.
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THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCT AND ADVERTISING SERVICES 
OFFER AS A WAY OF REACHING AND SATISFYING THE NEEDS OF THE 

ENTERPRISE MARKET

Summary

The above-mentioned article is an attempt to present the product development 
process and the offer of advertising services taking into account the specificity of adver-
tising services as professional services. At the same time the classification of advertis-
ing services for professional services, allows to use the marketing knowledge assigned 
to a selected group of services, including in particular relational marketing and service 
marketing. Referring to the indicated knowledge, a model of sequential construction of 
a service product was used in the article, as the most appropriate way of shaping the 
service and advertising offer directed to a selected group of companies.

Translated by Anna Szwajlik
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Wprowadzenie

Problematyka lojalności klienta i jej znaczenie jest analizowana coraz czę-
ściej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Konkurencja zmusza firmy do działań 
mających na celu zatrzymanie przy marce raz pozyskanych klientów. Koniecz-
ność budowania lojalności powinna być oczywista dla każdego podmiotu, który 
chce zdobyć trwałą pozycję rynkową.

K. Przybyłowski określa lojalność wobec marki jako „prezentowanie prefe-
rencyjnej, konsekwentnej postawy wobec jednej marki przy dokonywaniu zakupu 
produktów. Lojalność wobec marki wynika z pozytywnego utrwalenia poprzed-
nich działań”1. Nieco inaczej definiuje to pojęcie L. Garbarski: „Lojalność oznacza 
dokonywanie zakupów towarów tej samej marki, w tym samym miejscu sprzedaży 
lub od tego samego sprzedawcy”2. Druga definicja obejmuje nie tylko stwierdze-
nie, czym jest lojalność, ale również fakt, że może ona dotyczyć marki producenta, 
produktu, a także miejsca sprzedaży. Ogólnie mówiąc, lojalność nabywców to stała 
preferencja jednej marki, przekonanie o tym, że najlepiej spełnia ona ich oczekiwa-
nia oraz konsekwentne nabywanie tej marki podczas kolejnych zakupów.

1 Por. K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy 
ABC, s. 120.

2 Por. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 
PWE, Warszawa 1998, s. 138.
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1. Budowanie lojalności jako proces

Budowanie lojalności klienta jest procesem składającym się z czterech 
etapów. Pierwsze stadium to rozpoznanie oczekiwanej przez klientów war-
tości, którą chcą oni osiągnąć w wyniku konsumpcji produktów materialnych 
lub usług. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji wartości 
dla klienta oraz sposobów jej szacowania przez nabywcę. Na potrzeby niniej-
szego opracowania przyjmijmy ekonomiczne rozumienie wartości. Wartość jest 
oceniana na podstawie porównania sumy kosztów, jakie musi ponieść klient 
w czasie zakupu i konsumpcji produktu, oraz sumy korzyści, jakie klient otrzy-
muje na skutek użytkowania towaru lub usługi3. Wartość jest tym wyższa, im 
bardziej potrzeby klienta zostają zaspokojone, a oczekiwania zrealizowane lub 
nawet przekroczone. Rozpoznanie wartości oczekiwanej staje się bodźcem do 
kreowania źródeł wartości dla klienta oraz dostarczania mu tych źródeł 
w postaci atrybutów produktów. Należy odróżnić źródło wartości od wartości 
samej w sobie. Źródłem wartości są cechy fizyczno-techniczne produktu oraz 
dodatkowe elementy oceniane obiektywnie lub subiektywnie. Natomiast war-
tość to stopień zaspokojenia potrzeb klienta w efekcie konsumpcji oraz korzy-
ści, które dzięki użytkowaniu produktu dana osoba osiąga. Ocena zdolności 
źródeł wartości do zaspokajania potrzeb prowadzi do osiągnięcia satysfakcji 
przez klienta z konsumpcji. K. Mazurek-Łopacińska definiuje satysfakcję jako 
„reakcję emocjonalną na procesy porównawcze uruchomione przez klienta, 
polegające na zestawieniu swoich doświadczeń i doznań po konsumpcji pro-
duktu lub usługi z oczekiwaniami, indywidualnymi normami lub określonym 
wzorcem oceny”4. Stan ten może mieścić się na skali od zupełnego braku satys-
fakcji do pełnej satysfakcji. Odczucie o spełnieniu oczekiwań przez produkt 
może zmieniać się w czasie – klient, nabywając produkt, nie jest świadomy 
wszystkich jego cech i właściwości, a identyfikuje je dopiero podczas użytko-
wania produktu lub po jego skonsumowaniu. Występująca wielokrotnie satys-
fakcja z nabywania i użytkowania produktów danej marki prowadzi finalnie do 
lojalności klientów wobec marki firmy i produktu. Lojalność to ostatni etap 
i skutek tego procesu.

3 I. Rutkowski, Marketingowe koncepcje wartości, „Marketing i Rynek” 2006, nr 2, s. 3.
4 Por. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 

Warszawa 2003, s. 305.
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Proces kreowania lojalności jest ciągły – zarówno identyfikacja pożądanej 
przez klientów wartości, jak i tworzenie oraz dostarczanie jej źródeł powinny 
być realizowane cały czas, aby podnosić satysfakcję nabywcy i skłaniać go do 
umacniania swojej lojalności. Należy również systematycznie badać satysfakcję 
klienta oraz kontrolować poziom jego lojalności. Proces budowania lojalności 
klienta jest powiązany z realizacją badań marketingowych i budowaniem dłu-
goterminowych trwałych relacji z klientami. Informacja zwrotna od nabywców 
pozwala stale modyfikować elementy opisanego procesu. Zależności w procesie 
budowania lojalności zaprezentowano na rysunku 1.
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Rys. 1. Proces budowania lojalności klientów wobec marki
Źródło: opracowanie własne.

Model ten można intuicyjnie powiązać z „drabiną lojalności” M. Christo-
phera, A. Payne’a i D. Ballantyne’a, która wskazuje na przechodzenie klienta 
przez kolejne stadia budowania lojalności: począwszy od bycia potencjalnym 
klientem, poprzez bycie klientem okazjonalnym, klientem wspierającym, a skoń-
czywszy na roli adwokata (czy też ambasadora) marki5. Rozpoznawanie oczeki-
wanej wartości i dostarczanie jej źródeł sprzyja przekształcaniu klienta potencjal-
nego w klienta sensu stricto, a następnie w adwokata marki.

5 M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing. Bringing Quality, Customer 
Service and Marketing Together, Butterworth Heinemann, Oxford 1996, s. 22. 
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2. Klasyfikacja lojalności

Na potrzeby analizy znaczenia i możliwości kreowania lojalności w kinach 
studyjnych warto przytoczyć kilka typów klasyfikacji lojalności klienta. Najbar-
dziej znaną klasyfikacją jest podział lojalności na6:

− behawioralną – przejawiającą się w powtarzaniu zakupów tej samej marki,
− kognitywną – stała preferencja na skutek umiejętności wskazania przewagi 

marki nad innymi,
− emocjonalną – stały wybór marki na skutek przywiązania i zaufania.

Trudno wskazać najbardziej pożądany typ, jeśli chodzi o kina studyjne. 
Lojalność behawioralna ma tu znaczenie najbardziej krótkookresowe, bo dotyczy 
głównie bieżącego generowania zysków dla instytucji. W perspektywie strate-
gicznej najbardziej pożądane są lojalność emocjonalna i kognitywna, bo budują 
one trwałe przywiązanie marki oraz wskazują na znajomość wyższości korzy-
ści oferowanych przez jedną placówkę nad kinami konkurencyjnymi (lojalność 
kognitywna).

K. Mazurek-Łopacińska dzieli lojalność na cztery typy7:
− lojalność niepodzielona – preferencja przez cały czas produktu tej samej 

marki,
− lojalność podzielona – klient zamiennie kupuje ten sam produkt od dwóch 

różnych producentów/dostawców,
− lojalność niestała – klienci przez jakiś czas byli lojalni wobec jednej marki, 

a po pewnym czasie na stałe zaczęli preferować markę drugą,
− brak lojalności – nabywcy nie są lojalni wobec żadnej marki i kupują za 

każdym razem produkt innej firmy z powodu trwającej promocji sprzedaży 
lub najniższej ceny.
Dla kin studyjnych najbardziej pożądana i dobrze rokująca jest niepodzie-

lona lojalność pozyskanych widzów. Natomiast paradoksalnie korzystny może 
być również typ podzielony. Dotyczy to jednak tylko takiej sytuacji, gdy kina 
działające w jednym mieście oferują wyraźnie inne usługi kulturalne (oferty są 
komplementarne, a nie substytucyjne).

Nieco odmienną klasyfikacją lojalności jest ta wskazana przez K. Mazurek-
-Łopacińską i G.S. Day’a. Rozróżniają oni lojalność autentyczną (prawdziwą) 

6 S. Wilmańska-Sosnowska, Lojalność jako kategoria współczesnego marketingu, w: Współczesny 
marketing, G. Sobczyk (red.), PWE, Warszawa 2008, s. 78.

7 K. Mazurek-Łopacińska, op.cit., s. 104.
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i nieautentyczną (rzekomą). Lojalność prawdziwa wynika z pozytywnej postawy 
wobec marki i gruntownego przekonania, że najlepiej i najpełniej spełnia ona 
oczekiwania nabywcy. Natomiast lojalność rzekoma nie jest stała i niezmienna, 
ponieważ opiera się na poszukiwaniu produktów najtańszych lub krótkotermi-
nowych dodatkowych korzyści materialnych8. Niszowe instytucje kulturalne 
powinny zabiegać o klientów autentycznie wiernych danej marce, którzy wiedzą, 
dlaczego dane kino ma najlepszą ofertę w porównaniu z konkurencją. Z drugiej 
strony, często samo kino prowokuje do lojalności rzekomej, gdy jedyne korzyści, 
jakie oferuje, mają charakter działań z zakresu promocji sprzedaży, oraz stara się 
oferować najniższą cenę usług.

3. Programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe są formalnym narzędziem, które może zapropono-
wać klientom firma, aby zmotywować ich do zwiększania częstotliwości i wiel-
kości zakupów danej marki. Skuteczny program lojalnościowy może powstrzy-
mać klientów przed konsumowaniem produktów konkurencji9. W literaturze 
brakuje jednoznacznej definicji „programu lojalnościowego”. M. Rydel okre-
śla go jako „system tworzenia i utrzymywania lojalności klienta, wbudowany 
w strategię rynkową firmy, który ma na celu zapewnić ścisłe związki z klientami 
uznawanymi przez firmę za stałych i oferować tymże klientom więcej korzy-
ści niż klientom nowym”10. Wskazuje ona na podstawowe cechy programów 
lojalnościowych:

− konieczność ich starannego zaplanowania jako narzędzi współpracy 
z klientem,

− systematyczność i długotrwałość stosowania,
− konieczność wybrania najbardziej wartościowych klientów (obecnie 

i w przyszłości),
− wykorzystywanie instrumentów wyraźnie różnicujących korzyści dla klien-

tów stałych od pakietu korzyści dla klientów nowych.

8 Ibidem, s. 105; G.S. Day, A Two – Dimensional Concept of Brand Loyalty, „Journal of 
Advertising Research”, September 1969, s. 29–35.

9 P. Kwiatek, Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Oficyna Wolters Kluwer 
business, Kraków 2007, s. 70.

10 Por. Komunikacja marketingowa, M. Rydel (red.), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 
Gdańsk 2001, s. 16.
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Definicja ta nie podkreśla istotnej cechy skutecznego programu – powinien 
on oferować korzyści unikalne, które przez klientów mogą być uznane za ciekawe, 
wartościowe i potrzebne. Na dopasowanie korzyści płynących z programów 
lojalnościowych do potrzeb i oczekiwań nabywców wskazuje E. Sieńkowska11.

Instrumentami budującymi stałe preferencje mogą być: kluby konsumenc-
kie, karty stałego klienta, czasopisma firmowe, listy przesyłane przez firmę do 
klienta, specjalne infolinie, usługi dodatkowe dostępne w niższej cenie lub zupeł-
nie bezpłatnie, imprezy okolicznościowe, wszelkiego rodzaju premie, konkursy 
i loterie i tak dalej12.

4. Lojalność w kinach masowych a lojalność w kinach studyjnych

Wyraźnie zróżnicowane znaczenie lojalności w zależności od skali działania 
instytucji dotyczy rynku kin w Polsce. Ten sektor rynku kultury dzieli się na kina 
masowe (na przykład typu multipleks) oraz kina niszowe (studyjne lub lokalne). 
Kina masowe są świadome swojej silnej pozycji na rynku, dużego zaintereso-
wania klientów i dominacji nad kinami niszowymi. Rywalizacja między nimi 
ogranicza się do różnicowania usług dodatkowych (innych niż seanse filmowe), 
bo prezentowane filmy są zwykle takie same.

W dużo trudniejszej sytuacji znajdują się kina studyjne i lokalne, które 
obsługują niszę na rynku, zaniedbaną przez kina masowe. Stanowią ją klienci 
poszukujący nie tyle rozrywki sensu stricto i możliwości spędzenia czasu ze zna-
jomymi, ile kontaktu z prawdziwą sztuką filmową. Kina bezpośrednio rywalizują 
między sobą na rynku lokalnym. Placówki mogą jednak podzielić się grupami 
klientów, które będą obsługiwały, aby zmniejszyć konieczność otwartej „walki” 
o widza. W ten sposób funkcjonują między innymi kina studyjne w Łodzi. I tak 
na przykład kino Cytryna obsługuje głównie studentów, kino Łódzkiego Domu 
Kultury – ludzi w podeszłym wieku i młodzież szkolną, kino Kinematograf – 
dzieci i osoby dorosłe i tak dalej. Jeśli w mieście działa jedno kino niszowe, kon-
kurencja bezpośrednia nie istnieje. Kina tego typu próbują konkurować pośrednio 
z kinami masowymi. Instytucje niszowe nie przejmą udziałów kin masowych, ale 
mogą próbować stopniowo przekonywać do siebie ich widzów.

Lojalność widza kina studyjnego jest dużo ważniejsza niż w kinach maso-
wych. Kina studyjne obsługują znacznie mniejszą grupę widzów i pozyskanie 

11 E. Sieńkowska, Prawdziwe powody lojalności, „Marketing w Polityce” lipiec 2009, s. 48–50.
12 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2001, s. 221–238, oraz R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 51.
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lojalności widza, który chociaż raz odwiedził kino niszowe, jest niezmiernie 
ważne, bo pozwala placówce utrzymać się na rynku.

Badania marketingowe przeprowadzone przez autorkę niniejszego referatu 
w maju 2010 roku w polskich kinach studyjnych i lokalnych miały pokazać zaan-
gażowanie pracowników kin w budowanie długoterminowych relacji z widzami. 
Do udziału w badaniach prowadzonych za pomocą kwestionariusza przesyłanego 
e-mailem zostały zaproszone wszystkie kina zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych 
i Lokalnych (w dniu rozpoczęcia badań sieć zrzeszała 113 kin). Uzyskano 49 
poprawnie wypełnionych kwestionariuszy (43,36%). Na potrzeby niniejszego 
referatu warto przedstawić wyniki dotyczące badania satysfakcji klientów kin 
(jako podstawy do budowania lojalności widzów), postrzeganej potrzeby posia-
dania lojalnych widzów, łatwości budowania lojalności widzów, organizowanych 
programów lojalnościowych i znaczenia lojalnych widzów dla pozyskiwania 
nowych klientów badanych instytucji.

5. Kontrolowanie satysfakcji widzów

Regularne badania satysfakcji pozwalają ulepszać ofertę i jej komunikację 
marketingową, ale również dążyć do budowania lojalności klientów. Respon-
denci zostali poproszeni o deklarację częstotliwości badań satysfakcji klientów 
ze świadczonych im usług kulturalnych. Wyniki badań pokazały, że każdora-
zowo zadowolenie widzów sprawdza 12,2% badanych placówek, ale 85,7% 
deklaruje realizowanie takich badań „od czasu do czasu”. Wydaje się, że kina 
doceniają znaczenie badań satysfakcji, ale udzielenie odpowiedzi „od czasu do 
czasu” może oznaczać badania prowadzone raz na miesiąc, raz na kwartał lub 
raz na rok.

6. Znaczenie lojalności widzów

Lojalność widzów kin studyjnych może mieć, jak się wydaje, 3 podstawowe 
cele:

− przynoszenie przychodów finansowych,
− pozyskiwanie kolejnych widzów – przez marketing szeptany z udziałem 

klientów,
− przetrwanie kina studyjnego/lokalnego na rynku kultury.

Zgodnie z przewidywaniami badaczki większość (98%) respondentów 
wskazała, że kino studyjne potrzebuje lojalnych widzów bardziej niż kino 
masowe. Respondentów poproszono o wskazanie przyczyn, dla których lojalni 
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klienci są tak bardzo potrzebni placówkom lub o wskazanie przyczyn, dla któ-
rych nie ma potrzeby budowania tejże lojalności. Najczęstszą przyczyną dużego 
znaczenia lojalnych widzów był fakt, iż posiadanie takich klientów jest sensem 
istnienia i działania kin studyjnych. Stały widz pomaga przetrwać placówce na 
rynku, a pracownicy kina czerpią satysfakcję z wykonywanej pracy. Badani 
doceniają rolę lojalnych klientów w tworzeniu mody na chodzenie do kina, ich 
pomoc w organizowaniu przedsięwzięć oraz otwartość na dialog. Respondenci 
wyrażają także nadzieję, że wierny widz kina niszowego jest mniej wrażliwy 
na działania marketingowe kin masowych, dlatego że posiada jasne i wysokie 
oczekiwania wobec oferty kin. Badani mają świadomość, że kinom studyjnym 
łatwiej utrzymać stałego widza niż pozyskać nowego. Lojalni widzowie kin 
niszowych są postrzegani jako ambasadorzy marki kina, którzy są skłonni dzie-
lić się swoimi pozytywnymi opiniami o kinie ze swoimi znajomymi i przypro-
wadzać ich do instytucji. Ponadto są oni postrzegani jako osoby sympatyczne 
i wykształcone, które mogą i chcą zostać równorzędnymi partnerami bizne-
sowymi kina wpływającymi na modyfikowanie oferty. Również widz osiąga 
korzyści z lojalności wobec kina – staje się on bowiem w swoich własnych 
oczach członkiem elity kulturalnej (efekt snobizmu). Tylko jeden z responden-
tów wyraził przekonanie, że klient, który raz zaufał placówce i tak do niej wróci, 
co oznacza, że nie ma potrzeby troski o budowanie długoterminowych relacji 
z klientem.

W badaniach 85,7% respondentów wskazało, że lojalni klienci przyczynili 
się do pozyskania nowych osób. Pozostałe 14,3% powiedziało, że taki wpływ 
lojalnych widzów na poszerzanie widowni nie jest możliwy do jednoznacznego 
stwierdzenia. Oznacza to, że lojalni klienci kin są skutecznymi ambasadorami 
marki i mogą się przyczynić do zwiększenia liczby widzów.

Respondenci zostali zapytani, czy ich zdaniem budowanie lojalności 
widzów kin studyjnych jest łatwiejsze niż pozyskiwanie stałych widzów 
w kinach masowych. Wyniki wskazują na większą łatwość w pozyskiwaniu 
lojalności widzów kin niszowych (wskazania około 75% respondentów). Być 
może ma to związek z możliwością nawiązania stałych kontaktów z relatyw-
nie mało liczebną grupą widzów. Z drugiej strony, blisko 21% ankietowanych 
wyraża przekonanie, że pozyskanie lojalnych widzów kin studyjnych jest trud-
niejsze niż w kinie masowym. Być może wynika to ze wzrostu popularności 
masowej rozrywki i atrakcyjności oferty kin masowych (pokazywanie najnow-
szych produkcji filmowych).
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7. Skala wykorzystania programów lojalnościowych

Programy lojalnościowe są elementem wspomagającym budowanie przy-
wiązania klienta do marki firmy czy instytucji. 65,3% ankietowanych wskazało, 
że wdraża programy lojalnościowe albo zamierza to robić w przyszłości. Ankie-
towani zostali poproszeni o przedstawienie warunków przystąpienia do programu 
oraz korzyści, jakich klient może oczekiwać. Wśród warunków przystąpienia do 
programu pojawiały się: udział w Amatorskim Klubie Filmowym, w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rejestracja na liście mailingowej danej placówki 
oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych dla marketingowych 
działań placówki. Najbardziej popularnym powodem, dla którego proponuje 
się widzom objęcie ich programem lojalnościowym, jest częste odwiedzanie 
danej placówki kulturalnej. Materialnym symbolem uczestnictwa w programie 
jest karnet, karta stałego widza lub legitymacja Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego. Lojalni klienci mogą liczyć na zniżki cenowe oraz liczne udogodnienia 
i upominki (głównie finansowe lub materialne). Mogą oni uzyskać zaproszenia 
na premiery filmowe i inne spotkania. Stały widz może brać udział w konkur-
sach, otrzymywać gadżety filmowe, książki, płyty DVD, tańsze lub bezpłatne 
bilety na inne wydarzenia kulturalne w mieście. Jeśli objęty programem widz 
chce przyprowadzić do kina większą grupę osób, może dobrać dogodny termin 
seansu. Widzowie ci są często jako pierwsi informowani o bieżącej ofercie oraz 
mogą ją kształtować przez eksponowanie swoich preferencji. Różnorodność tych 
korzyści może skutecznie motywować widzów do włączenia się w taką sformali-
zowaną grupę stałych klientów instytucji niszowej.

Podsumowanie

Umiejętność budowania lojalności klienta jest niezmiernie ważna na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku. Znaczenie lojalnych widzów jest tym większe, 
im bardziej niszowa jest dana firma i im mniejszą grupę klientów ma ona szansę 
obsługiwać. Profesjonalne zarządzanie lojalnością wymaga od podmiotów ryn-
kowych znajomości modelu budowania lojalności, który prowadzi od identyfika-
cji wartości dla klienta aż do świadomej stałej preferencji danej marki. Na rynku 
kultury szczególne zapotrzebowanie na lojalnych nabywców wykazują kina stu-
dyjne – może to pomóc im przetrwać na rynku zdominowanym przez masową 
rozrywkę. Z jednej strony kina te nie zawsze doceniają znaczenie systematycz-
nych badań satysfakcji nabywców, z drugiej strony, coraz częściej wprowadzają 
one programy lojalnościowe, które przynoszą klientom korzyści materialne 
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i poczucie elitarności. E. Sieńkowska wskazuje na wiele korzyści z posiadania 
lojalnych klientów13:
a) niższe koszty utrzymania obecnego klienta w porównaniu do kosztów pozy-

skania nowego nabywcy – koszt ten jest wówczas od 5 do 10 razy niższy;
b) zwiększanie się przychodów firmy generowanych przez klienta, który doko-

nuje coraz częściej jeszcze większych (ilościowo i wartościowo) zakupów;
c) zmniejszanie wrażliwości klienta na cenę wyrobów i usług;
d) zmniejszanie wrażliwości nabywcy na działania marketingowe konkurentów;
e) wzrost otwartości klientów na nowe produkty sprzedawane pod tą samą 

marką;
f) coraz większe zaufanie do marki i przyzwyczajenie do niej.

Lista korzyści dla firmy z lojalności jej klientów może być o wiele dłuższa, 
ale wszystkie te materialne i niematerialne „zyski” są dowodem na konieczność 
troski o dostarczanie klientom oczekiwanej przez nich wartości, budowanie ich 
satysfakcji oraz skłanianie do lojalności.

THE IMPORTANCE OF LOYALTY AND THE CREATION  
OF INSTRUMENTS IN NICHE CULTURAL INSTITUTIONS  

(FOR EXAMPLE THE STUDIO CINEMAS)

Summary

Market competition forces companies to build loyalty to their customers. This 
enables the implementation of the model, which involves first identifying value for the 
customer, then provide him with the sources of that value, satisfaction survey, and finally 
motivate buyers to customer loyalty. Customer loyalty should be particularly interested 
in the studio cinemas that want to survive in the marketplace of culture. They appreciate 
the importance of its regular viewers, and although it is still too rarely control their sat-
isfaction, it seek to implement an effective customer loyalty programs who attach to the 
institution.

Translated by Kamila Szymańska

13 E. Sieńkowska, op.cit., s. 49.
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Wprowadzenie

W ostatnich latach można zauważyć zainteresowanie konsumentów pro-
duktami ekologicznymi. Wynika to z faktu, że coraz większe znaczenie zyskuje 
dbałość o środowisko, troska o zdrowie, powrót do natury, co ma swoje kon-
sekwencje w decyzjach nabywczych konsumentów. Zachowania konsumentów 
wobec produktów ekologicznych zależą od różnych czynników. Determinuje 
je przede wszystkim poziom świadomości ekologicznej, poziom dochodów, 
poziom wiedzy i działania marketingowe. Pomimo że rozwój zachowań nabyw-
czych na polskim rynku produktów ekologicznych potwierdzają liczne badania, 
to eksperci i badacze tego rynku podkreślają zbyt wolny jego rozwój. Celem 
artykułu jest charakterystyka barier nabywania produktów ekologicznych przez 
konsumentów. Należy do nich zaliczyć niską świadomość ekologiczną polskich 
konsumentów, małą wiedzę na temat produktów ekologicznych, ich oznaczeń, 
sposobów wytwarzania oraz małą dostępność. Ograniczeniem są również sto-
sunkowo niskie dochody konsumentów w stosunku do wysokich cen produktów 
ekologicznych.

1. Tendencje na rynku produktów ekologicznych

Rynek produktów ekologicznych należy obecnie do szybko rozwijających 
się sektorów rynku w krajach wysoko rozwiniętych. Podstawowym segmentem 
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rynku, który dynamicznie się rozwija, jest żywność ekologiczna. W USA seg-
ment ten stanowił w 2008 roku ponad 3% całkowitej sprzedaży żywności. 
Według Organic Trade Association, dynamika sprzedaży żywności ekologicznej 
w 2008 roku była około 3 razy wyższa w porównaniu ze zmianami sprzedaży 
żywności ogółem. Podobne tendencje można zauważyć w Polsce. W Polsce na 
koniec 2009 roku działalność prowadziło 17 477 producentów ekologicznych 
(około 15% więcej niż rok wcześniej). Dla porównania w 2008 roku taką dzia-
łalność prowadziło 15 206 producentów i było to o 25,5% więcej niż w 2007 
roku. Średni wzrost sprzedaży żywności ekologicznej w krajach Unii Europej-
skiej wynosi 10%, ale w niektórych krajach jest znacznie wyższy. W Szwecji 
dochodzi nawet do 40%. W 2008 roku Wal-Mart odnotował wzrost sprzedaży 
ekoproduktów o 66% (37% wzrost popytu organicznego mleka oraz 47% fluore-
scencyjnych żarówek w porównaniu do 2007 roku). Według różnych szacunków, 
Polacy rocznie przeznaczają na nią od 80 do 600 mln zł. Szybko rozwijającym 
się segmentem produkcji ekologicznej są także kosmetyki, detergenty, meble, 
zabawki oraz materiały budowlane. Jednak brak jest statystyk, które określałyby 
wielkość tych segmentów rynku.

Zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznymi jest reakcją 
społeczeństw poindustrialnych na zanieczyszczenia środowiska. Jest wyrazem 
nowych preferencji eksponujących te aspekty konsumpcji, które związane są 
z szerszym zjawiskiem, jakim jest wyższa jakość życia1. Jak wynika z badań, 
w Polsce konsumenci proekologiczni, nazywani przez socjologów „genera-
cją EKO”, stanowią jedną piątą społeczeństwa2. Według badań Z. Kędzior, co 
piąty respondent kupuje i konsumuje produkty ekologiczne, a tyle samo kupuje 
produkty w opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Natomiast co dziesiąty 
respondent poszukuje sklepów specjalistycznych, gdzie można zakupić produkty 
przyjazne dla środowiska3. Badania CBOS z 2006 roku pokazują, że 54% pol-
skich konsumentów unika kupowania produktów szkodliwych dla środowiska. 
Z kolei trzy czwarte Europejczyków, jak wynika z opublikowanego w 2008 roku 
sondażu przeprowadzonego przez Eurobarometr, deklaruje gotowość nabywania 
takich produktów po wyższych cenach. Jednak średnio tylko 17% Europejczy-

1 W. Łuczka-Bakuła, Uwarunkowania produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej, Zeszyty 
Naukowe – Seria II Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1995, s. 67.

2 E. Mistewicz, Generacja EKO, „Wprost” 1998, nr 8, s. 52.
3 Z. Kędzior, Konsument wobec zmian w otoczeniu rynkowym, www.swiatmarketingu.pl/index.

php?rodzaj=03&id_numer=548592 (7.09.2007).
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ków przyznało, że dokonało zakupu produktów przyjaznych środowisku w ciągu 
ostatniego miesiąca. Oznacza to, że niemal 60% deklaruje chęć przestawienia się 
na produkty ekologiczne, ale jeszcze nie zmieniło swoich zachowań konsumenc-
kich. O wyborze modelu konsumpcji zorientowanego na produkty ekologiczne, 
jak dowodzą badania, decydują przede wszystkim: poziom świadomości ekolo-
gicznej konsumentów, ich dochody oraz stan zaopatrzenia rynku4.

2. Świadomość ekologiczna konsumentów

Jednym z kluczowych czynników motywujących konsumentów do zakupu 
produktów ekologicznych jest ich stan świadomości ekologicznej. Definiuje 
się ją jako zespół informacji i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz 
postrzeganie związków między stanem i charakterem środowiska naturalnego 
a warunkami i jakością życia człowieka5. Na kształtowanie świadomości eko-
logicznej konsumentów wpływa pięć podstawowych czynników: poczucie oso-
bistego zagrożenia, poczucie własnej odpowiedzialności za stan środowiska, 
poziom wiedzy, poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz gotowość do osobi-
stych samoograniczeń6.

Porównanie wyników badań przeprowadzonych w ostatnich dwóch dziesię-
cioleciach dowodzi wyraźnego wzrostu świadomości zagrożeń ekologicznych. 
Jednocześnie należy stwierdzić, że świadomość ekologiczna konsumentów jest 
niska. Można zauważyć konflikt między wartościami ekologicznymi a warto-
ściami, które są powszechnie uznawane. Do podstawowych przyczyn tego kon-
fliktu należy zaliczyć:

− brak wiedzy lub wiedza intuicyjna konsumentów na temat zagrożeń środo-
wiskowych i ich skutków,

− postrzeganie indywidualnego wkładu w ochronę środowiska jako marginal-
nego oraz uzależnienie własnego postępowania w stosunku do środowiska 
od zachowań innych konsumentów,

− sprzeczności w motywach postępowania konsumentów (motywacja eko-
logiczna a ekonomiczna, motywacja ekologiczna a użytkowa, motywacja 
ekologiczna a estetyczna),

4 W. Łuczka-Bakuła, Czynniki warunkujące proekologiczne zmiany w modelu konsumpcji, 
„Człowiek i Przyroda” 1996, nr 4, s. 51.

5 T. Burger, Uwagi o świadomości ekologicznej, „Przegląd Powszechny” 1986, nr 12, s. 18.
6 W. Łuczka-Bakuła, Czynniki warunkujące…, s. 51.
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− nastawienie na estetykę, wygodę, funkcjonalność, przyjemność, poprawę 
standardu życia.
Istnieje wyraźna rozbieżność między proekologicznymi deklaracjami 

a realnym postępowaniem na rynku. W sytuacji realnego wyboru wartości eko-
logiczne najczęściej przegrywają z wartościami ekonomicznymi czy estetycz-
nymi. Konsumenci intuicyjnie łączą zanieczyszczenia środowiska z zagrożeniem 
własnego zdrowia. Ten typ świadomości występuje najpowszechniej. Wartości 
ekologiczne są postrzegane jako ważne, gdy zagrożenie dotyka bezpośrednio 
konsumenta, stąd znaczenia nabiera motyw zdrowotny przy zakupie produktów 
ekologicznych.

3. Gotowość konsumentów do płacenia wyższych cen

Zachowania konsumentów są determinowane nie tylko świadomością 
ekologiczną, ale także czynnikami ekonomicznymi. Wysoka cena produktów 
jest jedną z barier rozwoju zachowań nabywczych na rynku produktów ekolo-
gicznych. Konsumenci z punktu widzenia kryterium zdrowotnego i środowi-
skowego akceptują produkty ekologiczne, ale pod względem ekonomicznym 
są one akceptowane najczęściej przez konsumentów o wyższych dochodach. 
Wynika to z tego, że ceny produktów ekologicznych są wyższe niż produktów 
konwencjonalnych.

Czynnikiem ekonomicznym ograniczającym nabywanie produktów eko-
logicznych jest także dochód, który w powiązaniu z ceną stanowi podstawę 
podejmowania decyzji konsumpcyjnych. Wyniki badań przeprowadzonych 
w USA i Kanadzie wskazują, że 68% konsumentów jest w stanie zapłacić więcej 
za produkt ekologiczny, ale ta granica akceptacji wynosi jedynie 10%7. Przy-
kładowo inne badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że 
jedynie 6% respondentów byłoby skłonnych płacić więcej niż 10% za produkty 
ekologiczne, 15% w granicach 6–10%, zaś 24% wyrażało chęć płacenia 5% 
i mniej8. Podobne wyniki uzyskano w Europie Zachodniej, gdzie ponad połowa 

7 S. Bonti-Ankomah, K.E. Yiridoe, Organic and Conventional Food: A Literature Review of the 
Economics of Consumer Perceptions and Preference, Organic Agriculture Centre of Canada, Canada 
2006, s. 32, za: R. Cunningham, Who is the Organic Consume, Growing Organic Conference, Red 
Deer, Alberta 2002, 11–12 March. 

8 S.L. Ott, Ch.L. Huang, S.K. Misra, Consumers Perceptions of Risk from Pesticide Residues 
and Demand for Certification of Residue Free Produce, „Economics of Food Safety”, J.A. Caswell, 
New York 1991, s. 25. 
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konsumentów zadeklarowała, że zapłaciłaby więcej, ale tylko o 10–20% w zależ-
ności od rodzaju produktu9.

W Polsce badania wskazują podobne granice akceptacji wyższej ceny. 
Prawie połowa respondentów deklarowała chęć zapłacenia wyższej ceny za 
produkty ekologiczne. Najliczniejsza grupa konsumentów (72%) jest gotowa 
zapłacić tylko 10% więcej niż za produkty konwencjonalne, natomiast 20% 
konsumentów zadeklarowało 25% więcej10. Z badań własnych11 wynika, że duża 
grupa badanych akceptuje wyższe ceny produktów ekologicznych. Aż 45% jest 
skłonnych zapłacić więcej za produkt ekologiczny. Jednak ta granica akceptacji 
w większości (57,5%) nie przekracza 10%. Badani chcą wydać jednorazowo na 
zakup żywności ekologicznej maksymalnie do 25 zł (74%).

Zaakceptowanie przez nabywców wyższych cen produktów ekologicznych 
wymaga podjęcia kompleksowych działań informacyjnych i promocyjnych. Im 
większe dochody konsumentów, tym większa gotowość akceptacji wyższych 
cen produktów ekologicznych. Należy jednak pamiętać o zjawisku hipotetycznej 
gotowości do płacenia (ang. hypothetical willingness to pay), które oznacza, że 
gotowość konsumentów do płacenia wyższych cen ma charakter deklaratywny, 
w rzeczywistości trudniej godzą się na wyższą premię rynkową12.

4. Znajomość oznaczeń produktów ekologicznych

Produkt ekologiczny jest to towar oznakowany i zaoferowany konsumen-
towi z odpowiednią informacją o właściwościach prośrodowiskowych. Gwa-
rancją jakości i braku negatywnego oddziaływania na środowisko jest atest lub 
certyfikat organizacji i instytucji uprawnionej do wydawania takiego świadectwa. 
Ekologiczne znaki towarowe są ważnymi instrumentami komunikowania się 
przedsiębiorstwa z konsumentami.

9 O’Donovan, P. McCarthy, Irish Consumer Preference for Organic Meat, „British Food Journal” 
2002, nr 104 (3/4/5), s. 353–370; F. Soler, J.M. Gil, M. Sanchez, Consumers’ Acceptability of 
Organic Food in Spain: Results from an Experimental Auction Market, „British Food Journal” 2002,  
nr 104 (8), s. 674.

10 D. Metera, Rolnictwo ekologiczne jako propozycja dla samorządów lokalnych, http://eko.org.
pl/kropla/23/rol_eko.html (7.09.2010).

11 Badania własne przeprowadzono metodą ankietową w 2007 roku na próbie 252 osób w wieku 
powyżej 18 lat, zamieszkujących województwo podkarpackie. Zastosowano dobór nielosowy. 

12 K. Millock, L.G. Hansen, M. Wier, L.M. Andersen, Willingness to Pay for Organic Foods: 
a Comparison Between Servey Date and Panel Date From Denmark, Materials the 13th annual 
EAERE Conference Monterey, June 2002, s. 73.
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Znajomość konsumentów oznaczeń produktów ekologicznych jest ogra-
niczona, co powoduje, że tylko część staje się ich nabywcami. Przykładowo 
znajomość znaku Ecolabel w Polsce jest niewielka i wykazało się nią tylko 
15% polskich konsumentów (dla porównania w Finlandii – aż 80%). Innym 
oznaczeniem jednolitym dla całej Unii Europejskiej jest znak produkcji eko-
logicznej „Organic farming”. Najbardziej znanym narodowym oznaczeniem 
w Unii jest niemiecki znak „Błękitny Anioł”. Ponad połowa konsumentów nie-
mieckich (53%) korzysta z niego jako podpowiedzi podczas zakupów. W przy-
padku Polaków znak ten rozpoznaje około 40%, natomiast w Finlandii tylko 
13% konsumentów13. Z kolei logo Unii Europejskiej „Organic Farming” w 2008 
roku rozpoznawało 16% polskich konsumentów, a w (2006 rok – 7%). Z badań 
własnych wynika, że sposoby rozpoznawania są różne: 20,1% pyta sprzedawcę, 
a 50,7% czyta informacje na etykiecie, natomiast odpowiedniego atestu szuka 
tylko niewielka grupa, to jest 11,8%. Pomimo że 60% deklaruje zakupy produk-
tów ekologicznych, to tylko niewielka część osób potrafiła dokładniej wymienić 
ich rodzaj, a wśród wymienionych wyrobów główne miejsce zajmuje żywność 
ekologiczna. Dla porównania we wcześniejszych badaniach CBOS stwier-
dzono, że w 2000 roku 45% badanych zna oznaczenia mówiące o nieszkodli-
wości dla środowiska danego produktu (dla porównania: 1993 rok – 34%, 1997 
rok – 44%)14.

Biorąc pod uwagę poziom wiedzy badanych respondentów na temat pro-
duktów ekologicznych, ich oznaczeń i sposobów produkcji, należy stwierdzić, 
że mają wiedzę fragmentaryczną i niepełną, ale z pewnością wiedzą o nich coraz 
więcej. Na percepcję produktów ekologicznych wpływa w dużym stopniu infor-
macja rynkowa i działania podejmowane przez instytucje, które ją tworzą, prze-
twarzają i wykorzystują w oddziaływaniu na konsumentów. Na polskim rynku 
możemy mówić o luce informacyjnej i w związku z tym o niewykorzystanym 
potencjale wzrostu15. Wiele badań wskazuje, że konsumenci mają tylko ogólną 
znajomość zagadnień związanych z ekologiczną produkcją. Można zaobserwo-
wać u nich brak rozeznania złożoności i specyficznego charakteru produktów 
ekologicznych. Nie mają wiedzy o korzyściach płynących z zakupu produk-

13 J. Pojnar, Wpływ znakowania ekologicznego na konsumenckie decyzje zakupów, „Ekopartner” 
2001, nr 2, s. 7.

14 Świadomość ekologiczna konsumentów polskich, A. Wiśniewski (red.), Konsumencki Instytut 
Jakości, Warszawa 1995, s. 53. 

15 W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 127. 
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tów ekologicznych. Mają zaś sceptyczny stosunek do oznaczeń, co powoduje 
kwestionowanie ich wiarygodności16.

5. Ograniczenia związane z dostępnością produktów ekologicznych

Dla rozwoju zachowań konsumentów na rzecz produktów ekologicz-
nych znaczenie kluczowe ma gotowość ponoszenia wyrzeczeń, co związane 
jest z pokonywaniem dużych odległości związanych ze zdobyciem produktów 
ekologicznych.

W rozwoju rynku produktów ekologicznych ukształtowały się dwa podsta-
wowe typy kanałów sprzedaży tych produktów. Do pierwszego należy zaliczyć 
sprzedaż bezpośrednią, sklepy specjalistyczne, supermarkety z dominującym 
asortymentem „eko”. Natomiast drugi rodzaj kanału dystrybucji to konwencjo-
nalne kanały zbytu, gdzie oferuje się także produkty ekologiczne17. Wykorzysta-
nie bezpośredniej dystrybucji w sprzedaży produktów ekologicznych wiąże się 
z korzystniejszymi cenami dla konsumentów, ale wymaga dodatkowego nakładu 
czasu i pracy18.

Do dystrybucji produktów ekologicznych służą z dużą efektywnością 
sklepy specjalistyczne. Ich podstawową zaletą jest wiarygodność oraz zróżnico-
wany asortyment. Przewaga tych sklepów nad sprzedażą bezpośrednią wynika 
przede wszystkim z koncentracji oferty produktów ekologicznych w jednym 
miejscu, profesjonalizmu sprzedaży wyrażającego się wykorzystaniem narzędzi 
marketingu19. Wadą jest jednak brak możliwości pozyskania konwencjonalnego 
konsumenta.

Z badań K. Gutkowskiej i I. Ozimek wynika, że konsumenci najczęściej 
zaopatrują się w żywność ekologiczną w sklepach specjalistycznych (20,2%) 
i bezpośrednio w gospodarstwie (16,6%). Mniej popularnym miejscem zakupów 

16 K. Giannakas, Information Asymmetries and Consumption Decisions in Organic Food 
Product Markets, „Canadian Journal of Agricultural Economics” 2000, nr 50, s. 47–49; 
C. Fotopoulos, A. Krystallis, Organic Product Avoidance: Reasons for Rejection and Potential Buyers 
Identification in a Countryside Survey, „British Food Journal” 2002, Vol. 104, No 3/4/5, s. 253. 

17 S. Żakowska-Biemans, Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 55.

18 Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta, U. Sołtysiak (red.), Wydawnictwo 
Ekoland, Fundacja Leben und Umwelt, Warszawa 1995, s. 156.

19 W. Łuczka-Bakuła, Zmiany w dystrybucji żywności ekologicznej w Unii Europejskiej, „Handel 
Wewnętrzny” 2004, nr 1, s. 60. 
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jest targowisko (8,9%) i supermarket (7,4%)20. Z kolei wyniki badań S. Żakow-
skiej-Biemans wskazują na większe znaczenie supermarketu w dokonywaniu 
zakupów (29,4%), a mniejsze w gospodarstwie ekologicznym (7,0%). Potwier-
dzają także duże zaufanie konsumentów do sklepów z żywnością ekologiczną 
(46,3%). Natomiast preferowane miejsca zakupu żywności ekologicznej to: sklep 
specjalistyczny (46,8%), supermarket (17,7%) i targowisko (15,6%)21.

W krajach wysoko rozwiniętych wskazuje się na rosnące znaczenie w dys-
trybucji produktów ekologicznych sklepów wielkopowierzchniowych, które dają 
większe możliwości stymulowania popytu i stwarzają znaczne szanse pozyska-
nia nowych nabywców22. Słabą stroną sprzedaży tej formy dystrybucji jest niski 
poziom kompetencji personelu handlowego w zakresie informacji dotyczących 
oznakowania żywności ekologicznej. Znajomość ta jest niezbędna dla wyboru 
właściwego produktu z uwagi na to, że w sprzedaży często oferowana jest żyw-
ność produkowana metodami konwencjonalnymi, ale mająca oznaczenia suge-
rujące, że jest to produkt ekologiczny (tak zwane pseudoekoprodukty)23. Odpo-
wiedni poziom obsługi jest istotny zwłaszcza na rynku polskim, gdzie niski jest 
poziom wiedzy konsumentów na temat produktów ekologicznych i ich oznaczeń.

Podsumowanie

Oceniając zachowania nabywcze, jeśli chodzi o produkty ekologiczne, 
należy stwierdzić, że są nadal słabo rozwinięte. Liczba konsumentów regularnie 
dokonujących zakupów jest wciąż niewielka. Wyodrębnia się grupa konsumentów 
młodych i wykształconych, którzy zwracają uwagę przy zakupie na ekologiczne 
cechy. Występuje rozbieżność pomiędzy deklaracjami a rzeczywistymi zacho-
waniami nabywczymi. Deklaracja jest modna, powszechna i dobrze widziana. 
Percepcja pojęcia ‘produkty ekologiczne’ jest dość ograniczona. Najczęściej 
konsumenci kojarzą je z żywnością ekologiczną. Mają niewielką świadomość 
i potrzebę poszukiwania innych produktów, jak meble, kosmetyki. Konsumenci 
cechują się także niepełną, fragmentaryczną i ogólną znajomością ich oznaczeń. 
Pomimo pozytywnych konotacji produktów ekologicznych część konsumentów 

20 K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – 
kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 190.

21 S. Żakowska-Biemans, op.cit., s. 181. 
22 Ibidem, s. 106.
23 W. Łuczka-Bakuła, Zmiany w dystrybucji…, s. 65.
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nie jest ich nabywcami. Postrzegają produkty ekologiczne jako droższe i niedo-
stępne. Nie wierzą często w deklaracje producentów i sprzedawców.

Przyczyną słabego wykorzystania potencjału rynkowego jest nie tylko 
niska świadomość ekologiczna, ale także niski poziom działań marketingo-
wych. Zmiana sytuacji wymaga, z jednej strony, poprzez system powszechnej, 
permanentnej edukacji, nadania ochronie środowiska wysokiej rangi w progra-
mach kształcenia i w środkach masowego komunikowania się oraz kreowania 
zachowań na rzecz produktów ekologicznych. Z drugiej – istotną rolę odgrywa 
uświadomienie konsumentom zagrożeń dla środowiska i zdrowia wynikających 
z nieprawidłowego ich postępowania. Kształtowanie zachowań konsumentów 
nabywczych na rzecz produktów ekologicznych jest to długotrwały proces, 
wymagający zaangażowania wielu podmiotów i środków. Brak przygotowania 
odpowiednich strategii marketingowych utrudnia proces wzajemnego dostoso-
wania podaży i popytu.

BARRIERS OF THE CONSUMERS BEHAVIOURS  
ON GREEN PRODUCTS MARKET

Summary

In the paper the behaviors barriers of the consumer on the green products market 
were characterized. The attention to the low ecological awareness of consumers and their 
hypothetical willingness to pay ceiling prices was given. The consumers have the frag-
mentary knowledge about green products and their labels. The market development is 
also retarded by the underdeveloped delivery channels.

Translated by Lucyna Witek
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ZJAWISKA KRYZYSOWE  
W WYBRANYCH OBSZARACH FUNKCJONOWANIA  

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wprowadzenie

Tempo rozwoju współczesnych organizacji ochrony zdrowia, wieloaspek-
towość zmian zachodzących w ich otoczeniu czy realizowanie przedsięwzięć 
angażujących wiele pionów zakładu sprawiają, że pojawienie się w jednostkach 
ochrony zdrowia zjawiska kryzysu wydaje się nieuchronne. O kryzysie można 
mówić jako o fenomenie, wobec którego podejmuje się próby rozłożenia na 
czynniki pierwsze holistycznego ujęcia zjawiska, zwrócenia uwagi na jego kry-
tyczne faktory.

W literaturze tematu znajduje się wiele prób wyjaśnienia terminu. Biorąc 
pod uwagę pochodzenie słowa, możemy mówić o załamaniu, pęknięciu czy 
rozłamie. Takie ujęcie tematu, z punktu widzenia organizacji, może oznaczać 
dojście do punktu zwrotnego, krytycznego, zmieniającego radykalnie bieg 
zdarzeń. W ten sposób możemy patrzeć na zjawisko dwutorowo. Po pierwsze, 
można określić zaistniały stan rzeczy jako trudny, negatywnie oddziałujący na 
organizację, prowadzący do jej upadku (niemniej samo wystąpienie kryzysu nie 
namaszcza jednostki piętnem „przegranej”). Po drugie, można postrzegać to zja-
wisko jako szansę, możliwość służącą i sprzyjającą wdrażaniu pozytywnych 
zmian. Definiując kryzys, nie można zapominać o kluczowej roli czynników 
(zewnętrznych lub wewnętrznych) inicjujących zjawisko. Co więcej, mianem 
kryzysu można określić zjawisko oddziaływań zewnętrznych inicjujące ciąg naj-
częściej negatywnych zdarzeń lub też traktować je jako przyczynę wystąpienia 
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kryzysu w organizacji. Niemniej poza wszystkimi rozważaniami bezdyskusyjny 
pozostaje fakt przełomowości kryzysu w działalności zakładu.

Obecnie największym problemem wydaje się ustalenie źródła, punktu zapal-
nego, zarzewia kryzysu. Nagłe, niespodziewane sytuacje, zdarzenia losowe nie 
są kluczowymi faktorami inicjującymi powstanie kryzysu w organizacji. Uważa 
się, że kryzys w organizacjach narasta stopniowo, a jego zauważalna eskalacja 
ma swoje podstawy w wielu działaniach o charakterze przyczynowo-skutkowym. 
Zdefiniowanie przyczyn, podstawowych faktorów, źródeł kryzysu jest niezwykle 
trudne szczególnie w sytuacji, kiedy jego eskalacja rodzi wymierne skutki1.

Zakłady opieki zdrowotnej powinny na bieżąco badać, monitorować, 
audytować obszary zmian, zjawiska, zachowania, działania czy zdarzenia, 
które w konsekwencji lub przy współudziale sprzyjających okoliczności mogą 
doprowadzić do powstania zjawiska kryzysowego. Merytoryczne podejście do 
tematu ma szczególne znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę hipotetyczne skutki 
kryzysu, a więc upadek, walkę o przetrwanie, szansę rozwoju. Niniejsza praca 
w decydującym stopniu skupia się na odnalezieniu źródeł kryzysu we wnętrzu 
zakładów opieki zdrowotnej.

1. Kryzys wizerunku zakładu opieki zdrowotnej

Kryzys może wynikać z braku świadomości funkcjonowania w warunkach 
otoczenia konkurencyjnego. Szczególnie może odznaczać się to w przypadku 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które najczęściej sprowadzają czynniki 
konkurencyjne do zaawansowania technologicznego sprzętu, otrzymanych środ-
ków finansowych czy liczby pacjentów. Wypieranie ze świadomości wkracza-
jących mechanizmów wolnorynkowych jest błędem. Wejście na rynek dużych, 
prywatnych firm medycznych, obsługujących nie tylko rynek ambulatoryjnych 
usług zdrowotnych, ale także oferujących w swoim zakresie specjalistyczną 
opiekę szpitalną, szerokie zainteresowanie firm włączaniem w pakiety socjalne 
dla pracowników abonamentów medycznych, rozwijający się rynek prywatnych, 
indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych, traktowanie pacjenta jako klienta, 
stosowanie szeroko rozumianych instrumentów marketingowych stanowiących 
współczesne tendencje rozwoju rynku usług medycznych, stają się orężem 
w walce o klienta (pacjenta). Tym samym brak świadomości istnienia nowych 
reguł, skostniałość wewnętrznych mechanizmów działania w odniesieniu do 

1 Z. Kral, A. Zabłocka-Kluczka, O istocie zjawisk kryzysowych organizacji, w: Zachowanie 
organizacji wobec zjawisk kryzysowych, J. Skalik (red.), Cornetis sp. z o.o., Wrocław 2003, s. 17–19.
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konkurencji, na przykład nieznajomość zasad benchmarkingu, mogą przysparzać 
kryzysowych kłopotów. Czynnikiem ściśle powiązanym z postrzeganiem zacho-
wań konkurencyjnych jest otwartość i elastyczność w reagowaniu na otoczenie, 
które powinny być jednymi z kluczowych kryteriów ważności w zarządzaniu 
instytucją ochrony zdrowia2.

Kluczowe znaczenie przypisać należy także działaniom o charakterze wize-
runkowym. Nieświadome, nieumiejętne prowadzenie działań w tym obszarze 
lub, co gorsza, pomijanie aspektu zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa 
oraz nieimplementowanie działań w obszarze public relations może inicjować 
kryzys. Brak podejmowania działań promujących placówkę, nieumiejętność ini-
cjowania przedsięwzięć marketingowych, szczególnie tych nagłaśnianych przez 
media, nikłe zaangażowanie w organizację wydarzeń wzmacniających prestiż 
zakładu opieki zdrowotnej to czynniki, które wpływają ujemnie na percepcję jed-
nostki przez pacjentów w aspekcie zaufania, jakości, innowacyjności, otwarcia 
na pacjenta. Rozpatrując zagadnienia wizerunkowe, należy wspomnieć o nie-
wykorzystywaniu atutów świadczących o wdrożeniu nowoczesnych systemów 
zarządzania, jak na przykład certyfikat ISO czy akredytacja Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia3.

W nawiązaniu do zagadnienia przedstawionego w poprzednim akapicie, 
niezwykle istotne jest także odejście od schematyzacji w zakresie tworzenia 
produktów czy usług, braku specjalizacji, chęci zaspokajania potrzeb wszystkich 
uczestników rynku. Metod na uniknięcie wystąpienia kryzysu szukać można 
miedzy innymi w indywidualizacji oferty produktowej/usługowej zakładu, two-
rzeniu wartości dodanej, to jest budowaniu lojalności pacjenta oraz maksyma-
lizowaniu jego satysfakcji poprzez włączanie go w proces tworzenia produktu/
usługi na wszystkich jego etapach. Jednocześnie błędem byłoby zapominanie 
o wykorzystywaniu instrumentów oddziaływania na rynek, takich jak kompo-
zycja marketingowa (marketingu mix), 4P – produkt, cena, dystrybucja, promo-
cja czy 7P – 4P + ludzie, proces oraz świadectwa materialne. Brak optymalnej 
odpowiedzi na oczekiwania klientów wiąże się ściśle z występowaniem ryzyka 
jakościowego, czyli niespełnieniem określonych lub antycypowanych oczekiwań 

2 J. Kacała, Kryzys a kształtowanie strategii w szpitalach, w: Zachowanie organizacji wobec 
zjawisk…, s. 66–68.

3 K. Libor, Działania prywatnych przedsiębiorstw medycznych w obliczu kryzysu rynku usług 
medycznych w Polsce, w: Zachowanie organizacji wobec zjawisk…, s. 99–102.
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pacjentów – powstaniem rozłamów w fundamentalnej sferze funkcjonowania 
zakładu opieki zdrowotnej.

2. Sytuacje problemowe w obszarze zasobów ludzkich

Krytyczne wydaje się także zjawisko zarządzania informacją w zakładzie 
opieki zdrowotnej w aspekcie jej obiegu czy dostępności rozumianej jako bez-
problemowe rozprzestrzenianie na wszystkich szczeblach struktury organizacyj-
nej jednostki. Nieumiejętne administrowanie informacjami może przyczyniać 
się do spowalniania organizacji pracy (tworzenia wąskich gardeł, wydłużenia 
czasu obsługi zainteresowanych pacjentów czy wprowadzania chaosu orga-
nizacyjnego w tym zakresie – niedotrzymywania obowiązujących terminów, 
utrudnień we współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi zakładu), co 
jednocześnie będzie obniżało jakość obsługi interesantów. Kluczowe może oka-
zać się także niewykorzystywanie obydwu kanałów komunikacji (formalnych 
i nieformalnych) bądź ich marginalizacja, która może sprowadzać się na przy-
kład do wykorzystywania kanałów nieformalnych do celów tylko i wyłącznie 
towarzyskich. Sumarycznie takie podejście nie sprzyja włączaniu i angażowaniu 
pracowników w proces zarządzania jednostką czy budowaniu ich motywacji. 
Problemem stać się może także brak kontaktu zakładu opieki zdrowotnej z ryn-
kiem na wszystkich jego obszarach. W tym aspekcie punkt krytyczny stanowić 
może także zarządzanie czynnikiem ludzkim czy też ogólnie gospodarowanie 
zasobami ZOZ-u. Ostatecznie występować mogą niestabilności i zmiany w roz-
woju przedsiębiorstwa4.

Konflikty, złe funkcjonowanie grupy pracowniczej, identyfikowanie wśród 
podwładnych takich emocji, jak agresja, dominacja, zależność czy blokowanie, 
spadek efektywności pracy czy ułomne funkcjonowanie programów budowa-
nia zespołu mogą przyczyniać się do powstania kryzysu w organizacji. W tej 
kategorii istnieje bardzo wiele czynników identyfikujących problem. Mogą 
one wynikać z problemów w kontaktach służbowych z przełożonym, z braku 
zrozumienia wśród pracowników jego decyzji, delegowanych zadań czy też 
z niedoceniania lub niewystarczającego nagradzania przez przełożonego 
efektów pracy, a w konsekwencji wszystkich składowych – z braku zaufania. 
Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na symptomy, takie jak zobojętnienie, 
brak inicjatywy, zaangażowania w działalność zakładu czy chęci podejmowania 

4 K. Zadros, Czynniki systemu ochrony zdrowia kształtujące zarządzanie samodzielnym publicz-
nym zakładem opieki zdrowotnej, w: Zachowanie organizacji wobec zjawisk…, s. 103–107.
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ryzyka. Ostatecznie źródeł kryzysu możemy upatrywać w braku zrozumienia 
fundamentalnych założeń czy braku spójności pomiędzy celami pojedynczego 
pracownika a całej jednostki5.

Obecnie szeroko dyskutowanym tematem jest także znaczenie lidera orga-
nizacji, popełnianych przez niego błędów jako stymulatorów rozwoju sytuacji 
kryzysowych w zakładzie opieki zdrowotnej. Liderzy, którzy nie rozpatrują funk-
cjonowania swojego zakładu w perspektywie długofalowej, nie biorą pod uwagę 
zmian wynikających z makrotrendów, wahań koniunkturalnych, nie umieją 
korzystać ze zdobytych doświadczeń, są powodem podejmowania złych decyzji 
w okresach przejściowych (kryzysowych). Krytycznie oddziałują także na orga-
nizację liderzy, którzy nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat problemów 
swoich pracowników bądź koncentrują się tylko i wyłącznie na swoich dylema-
tach nie mając tym samym holistycznego obrazu własnej jednostki. Liderzy mogą 
nie zapewniać poczucia bezpieczeństwa przez zbyt trudne, jednorazowe i bardzo 
ogólnikowe przekazywanie informacji, budowanie systemów komunikacyjnych. 
Odrębną kwestią jest brak wypracowania przez lidera standardów postępowania 
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej czy też zbyt małe jego zaangażowa-
nie w łagodzenie skutków, przyczyniające się do osłabienia wizerunku jednostki 
ochrony zdrowia. Inny wątek stanowi brak staranności w zakresie rekrutacji 
i selekcji pracowników, nieumiejętne określanie profilu poszukiwanego kandy-
data, jego cech, doświadczenia czy zgodności posiadanego doświadczenia z pro-
filem działalności zakładu czy, uszczegóławiając, stanowiska pracy. Tym samym 
prowadzić to może do deprecjonowania wartości lidera, podejmowania przez 
niego niepopularnych decyzji, na przykład redukcji zatrudnienia, samodzielnego 
zwalniania się pracowników, zbyt dużej fluktuacji wśród kadry pracowniczej, 
innymi słowy – do kryzysu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zakładu 
opieki zdrowotnej6.

Ustrzeganie przed wystąpieniem kryzysu powinno być postrzegane także 
w kategoriach budowania organizacji uczącej się, to znaczy, jak już wcześniej 
wspomniano, dzielenia się informacją z pracownikami, umiejętnego premiowa-
nia czy też pozafinansowego gratyfikowania pracowników, którzy chętnie biorą 
udział w szkoleniach, podnoszą swoją wiedzę i umiejętności, ale także dzielą 

5 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych – od budowania wizerunku placówki 
do zadowolenia klientów, CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa 2007, s. 276 –278.

6 H. Mruk, Przywództwo w zakładach opieki zdrowotnej, ABC Wolters Kluwers business, 
Warszawa 2010, s. 63–68.
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się zdobytymi doświadczeniami z innymi, wykorzystują zdobyte kwalifikacje do 
podnoszenia wydajności i efektywności pracy. Z drugiej zaś strony, jednostka 
powinna sama wychodzić z inicjatywą dokształcania pracowników, szczególnie 
tych na umowach o pracę na czas nieokreślony. Tym samym narzędzi zażegny-
wania sytuacji kryzysowych można szukać w maksymalizowaniu zasobów inte-
lektualnych organizacji, wspólnym ustalaniu celów rozwojowych zarówno tych 
indywidualnych, jak i całej jednostki7.

Ówcześnie kwestią problematyczną, która z czasem może przerodzić się 
w zjawiska niekorzystne z punktu widzenia zakładu opieki zdrowotnej, jak sytu-
acja problemowa czy kryzys, jest zarządzanie czasem, zarówno przez pracowni-
ków, jak i przez osoby wykonujące funkcje kierownicze. Ograniczanie kosztów 
związanych z zakupem materiałów, produktów, wykorzystaniem mediów może 
być zgubne w porównaniu z niechęcią do poszukiwania efektywnych metod 
wykorzystania czasu pracy. Poważnym błędem jest podejście do czasu jako kate-
gorii nieekonomicznej i niemającej swojej wartości. Pracownicy, poprzez swoje 
zachowania związane z czasem, oddziaływają na niekorzyść firmy, ich czas pracy 
ma charakter nominalny, a nie efektywny. Zbyt dużo uwagi poświęca się realizacji 
spraw prywatnych w ramach czasu pracy, podtrzymywaniu więzi towarzyskich, 
spóźnianiu lub wychodzeniu przed czasem, znaczący jest także brak planowania 
pracy (odkładanie spraw). Z drugiej strony, wina może leżeć także po stronie 
pracodawcy – brak klientów, materiałów, nadzoru przełożonego. Karygodny jest 
brak zasad organizacji pracy czy mechanizmów motywowania. Działania anty-
kryzysowe powinna także zintensyfikować kadra kierownicza zakładów opieki 
zdrowotnej, która pracuje zbyt długo, koncentruje się na działaniach operacyj-
nych, rozproszonych, nie deleguje zadań rutynowych na pracowników, nie jest 
skłonna do samokształcenia czy doskonalenia zawodowego, pracuje kolegialnie, 
a tym samym stanowić może źródło kryzysów8.

7 A. Binsztok, Możliwości zastosowania współczesnych koncepcji organizacji i zarządzania 
w przedsiębiorstwach działających w warunkach kryzysu, w: Zachowanie organizacji wobec 
zjawisk…, s. 263–269.

8 H. Bieniok, Złe zarządzanie czasem jako przyczyna kryzysów w rozwoju organizacji gospodar-
czych, w: Zarządzanie w kryzysie, A. Stabryła (red.), Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 75–80.
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3. Zakłócenia zarządzania jakością i destabilizacja outsourcingu

Zgubne w skutkach może być także nieprawidłowe podejście oraz wykorzy-
stywanie narzędzi zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej, a to wła-
śnie one w swojej istocie powinny służyć identyfikowaniu obszarów predyspo-
nowanych do wystąpienia kryzysu lub służyć łagodzeniu jego skutków. W tym 
wypadku problemem stać się może brak nadzoru nad prawidłowością prze-
strzegania przez pracowników zakładu jego wewnętrznych uregulowań, postę-
powania zgodnie z wyznaczonymi instrukcjami, standardami czy procedurami. 
Przeszkodą jest także brak systematyczności w zakresie prowadzenia działań 
audytujących, odpowiedniego ich zaplanowania, uniemożliwiający traktowanie 
go jako systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, a także niewłaściwy 
dobór audytorów – brak przygotowania merytorycznego, lojalności czy zaan-
gażowania. Jednocześnie nieumiejętne prowadzenie działań w tym obszarze 
prowadzi do pomijania obszarów, procesów wymagających wzmożonego nad-
zoru, czyli bagatelizowania pierwszych zwiastunów kryzysu. Drugim punktem 
zapalnym obszaru zarządzania jakością jest niedocenianie roli badania satys-
fakcji pacjenta i możliwości, jakie za sobą niesie. Nieumiejętny dobór metod 
badawczych, brak zapewnienia możliwości porównywania danych w kolejnych 
latach prowadzi do utraty rzetelnej wiedzy o preferencjach klientów i fluktuacji 
ich potrzeb. Ostatecznie nieidentyfikowanie istotnych zagrożeń, zafałszowanie 
wyników monitoringu procesów, wynikające najczęściej z niewiedzy, utrudniają 
kierownictwu zakładu dostęp do wiarygodnej informacji związanej z jakością 
i całokształtem funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia9.

Z ekonomicznego punktu widzenia niepomyślne może okazać się pomi-
janie rynku zewnętrznego, demonizowanie czy piętrzenie obaw związanych 
z poszukiwaniem źródeł różnych zasobów zakładu opieki zdrowotnej na rynku 
zewnętrznym. Racjonalizacja gospodarowania finansami czy przyjmowanie 
orientacji rynkowej powinny skłaniać ku wykorzystywaniu koncepcji outso-
urcingu. W przypadku zakładów opieki zdrowotnej szczególne znaczenie ma 
wyprowadzanie poza jednostkę procesów pomocniczych w celu podnoszenia 
ich efektywności. Nie należy zapominać o gruntownym przygotowaniu meryto-
rycznym do opisywanych w tym miejscu procesów, prawidłowym rozpoznaniu 
rynku, zdobyciu informacji o doświadczeniach podobnych jednostek. Kiepskim 

9 A. Wierzbic, Wymagania normy ISO 9001:2000 a kryzys organizacji, w: Zachowanie organi-
zacji wobec zjawisk…, s. 332–333.
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pomysłem jest wdrażanie outsourcingu bez przeprowadzenia szerokiej kam-
panii edukacyjnej wśród pracowników, mówiącej zarówno o korzyściach, jak 
i ewentualnych skutkach negatywnych proponowanych zmian, celem zyskania 
ich akceptacji. Nieumiejętne doprecyzowanie specyfikacji, wymagań w zakresie 
usług pomiędzy stronami umowy czy zły dobór kryteriów (na przykład 100% 
cena), stanowiących podstawę wyboru kooperanta, a w efekcie rzutujących na 
obniżenie oczekiwanej jakości, przyczynia się do piętrzenia problemów na linii 
zakład opieki zdrowotnej – firma zewnętrzna. Problem stać może także po stronie 
kontroli zlecanych prac, a więc braku wypracowanych standardów jakościowych 
oraz systemów oceny dostawców produktów/usług10.

Podsumowanie

Współczesne tendencje zmian w ochronie zdrowia oraz modyfikacje mecha-
nizmów zarządzania zakładami opieki zdrowotnej z jednej strony, dodatnio 
wpływają na kondycję rynkową jednostek, z drugiej zaś, w przypadku błędnych 
mechanizmów decyzyjnych, przyczyniać mogą się do pojawiania lub intensy-
fikowania sytuacji problemowych, kryzysowych. Pod ścisłą kontrolą powinien 
pozostawać obszar szeroko rozumianych zasobów ludzkich i kierowania nimi, 
a w szczególności motywowanie pracowników, team building czy zarządzanie 
czasem podwładnych. Mechanizmy wolnorynkowe nieodwracalnie wkraczają 
w sferę ochrony zdrowia, determinują „być albo nie być” wielu zakładów 
opieki zdrowotnej, jednocześnie niosąc za sobą ryzyko niekorzystnych zmian. 
Tym samym koordynatorzy jednostek powinni skoncentrować się na prawidło-
wym wdrażaniu działań marketingowych, wizerunkowych czy public relations. 
Ostatecznie należy zwrócić uwagę na wybrane, „twarde” elementy funkcjono-
wania organizacji ochrony zdrowia, jak zarządzanie jakością czy outsourcing. 
Reasumując, funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej nie jest możliwe bez 
implementowania nowoczesnych technik zarządzania. Jednakże pamiętać należy 
o konieczności sumiennej, merytorycznie prawidłowej realizacji zadań w celu 
uniknięcia sytuacji problemowych.

10 E. Marcinkowska, Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Oficyna Wolters Kluwers 
business, Warszawa 2010, s. 159–161.
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CRISIS SITUATIONS IN THE SELECTED FUNCTIONAL  
ASPECTS OF HEALTH CARE INSTITUTIONS

Summary

Health care institutions just as other companies operating on the market are subject 
to numerous threats. Authors put emphasis on diagnosing the factors conducive to the 
development of problematic situations in the areas of image (identity), human resources, 
quality management and outsourcing in health care institutions. Article doesn’t give solu-
tions but hint, and points out critical areas of organizations that should be monitored 
to prevent, diagnose, develop and deploy new solutions including the elimination of 
potential risks.

Translated by Piotr Czajka
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1. Rozwój nowoczesnych systemów informatycznych a kształcenie kadr

Zarówno informatyzacja życia codziennego, jak i życia społecznego staje 
się faktem. Choć w Polsce w ochronie zdrowia przebiega ona stopniowo i przy 
pewnych trudnościach finansowych, jest konieczna do sprawnego funkcjonowa-
nia poszczególnych jednostek opieki zdrowotnej i całego systemu.

Plan budowy społeczeństwa informacyjnego został uchwalony w Lizbonie 
23–24 marca 2000 roku (strategia lizbońska) i szczegółowo rozwinięty w wielu 
kolejnych dokumentach unijnych również w dziedzinie zdrowia publicznego 
(Program Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Zdrowia Publicznego – decyzja 
1786/2002/WE)1. Tak duże zainteresowanie ze strony Unii Europejskiej w sferze 
informatyzacji ochrony zdrowia zaowocowało również wsparciem finansowym 
i uruchomiło wiele reform w tym zakresie w naszym kraju. Zasadnicza część 
informatyzacji ochrony zdrowia finansowana jest z funduszy europejskich (do 
2015 roku Polska musi wykorzystać środki w kwocie 800 mln zł)2.

1 Szerzej zob. www.mz.gov.pl, Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
Uzasadnienie, s. 1.

2 http://eurokasa.pb.pl/2238969,31537,ebi-ratuje-unijne-projekty (26.11.2010); www.inwestycje.pl/ 
rynek_zdrowia/unijne_standardy_w_polskich_placowkach_medycznych_do_2015_roku;80601;0.
html (26.11.2010); http://nyczaj.blog.onet.pl/800-mln-zl-na-informatyzacje-s,2,ID404189197,n 
(26.11.2010).
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Reforma infrastruktury informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce 
została zapoczątkowana w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne3 oraz w dokumencie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2005 roku „Nowoczesna 
struktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa obywatelskiego” 
w formie „Programu reformy infrastruktury informacyjnej państwa i strategii 
informatyzacji sektora publicznego”. Stworzenie powyższych dokumentów nie 
zapobiegło jednak chaosowi w sferze funkcjonalnej, informacyjnej i technicznej, 
a co za tym idzie, powstaniu w sektorze ochrony zdrowia infrastruktury stano-
wiącej zbiorowość autonomicznych systemów informatycznych poszczególnych 
jednostek, zamiast sprawnie działającego systemu, w którym może następować 
swobodna wymiana danych medycznych pomiędzy wszystkimi jego elementami. 
Dokumenty te nie odnosiły się w pełni do wszystkich jednostek ochrony zdrowia, 
nie dotyczyły bowiem sektora jednostek niepublicznych (i rejestrów niemających 
charakteru publicznego)4. Wspomniany aspekt jest tym bardziej istotny, gdyż 
jednostek świadczących usługi w formie transakcji bezpośrednich jest coraz wię-
cej, rośnie też liczba ich usług.

Brak jednolitej strategii w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia ma 
swoje przełożenie na konkretne działania poszczególnych jednostek w tym 
resorcie i wpływa na zróżnicowanie poziomu koordynacji procesów zarządza-
nia w tym zakresie. W obszarze finansowania informatyzacji ochrony zdrowia 
ukształtowały się trzy modele finansowania (konkretnych przedsięwzięć): syste-
mowy, indywidualny i hybrydowy5. Sprawę komplikuje fakt, że o dofinansowa-
nie przedsięwzięć informatyzacyjnych w formie dotacji celowej mogą ubiegać 
się takie podmioty publiczne, jak jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 
budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Narodowy 

3 Z późniejszymi zmianami w Ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, DzU z dnia 
16 marca 2010 r.

4 Na podstawie www.mz.gov.pl, Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
Uzasadnienie, s. 1, 4, 7; J. Oleński, Informatyka a sprawa polska, czyli jak próbować reformować 
państwo bez dobrej informatyki i co z tego wynika, w: P. Fuglewicz, M. Miłosz, Zarządzanie infor-
macją w czasach burzliwych, Wydawnictwo PTI, Katowice 2000.

5 Szerzej zob. K. Nyczaj, Finansowanie informatyzacji w służbie zdrowia, www.finansepu-
bliczne.bdo.pl/biuletyn/76/fundusze-unijne/finansowanie-informatyzacji-w-sluzbie-zdrowia.html 
(26.11.2010).



167Rozwój nowoczesnych systemów informatycznych…

Fundusz Zdrowia. Dofinansowania te dotyczyć mogą projektów informatycznych 
o publicznym zastosowaniu niebędących ponadsektorowymi albo sektorowymi 
projektami informatycznymi, oprogramowania, jego kodów źródłowych i tym 
podobnych6. Informatyzacja może też być wspierana z funduszy znajdujących 
się w gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (działania w ramach 
2.3. „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej” dla klinik 
i instytutów medycznych) w ramach priorytetu VIII (zarządzanego przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, i VII (zarządzanego przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji)7.

Tak różne źródła i sposoby finansowania mogą mieć wpływ na jakość 
infrastruktury informatycznej. Kluczowy problem polega bowiem na tym, aby 
działania związane z pozyskiwaniem funduszy na zakup oprogramowania i infra-
struktury sprzętowej były skoordynowane z jakością i kompatybilnością danych 
wysyłanych z powstałych systemów informatycznych (rejestrów, baz danych 
etc.), parametrów technicznych zakupionych programów, wreszcie, co byłoby 
sytuacją idealną, podobnymi w miarę możliwości schematami ich obsługi. Ostat-
nia kwestia jest szczególnie ważna dla kadry medycznej (również tej ze sfery 
zarządzania ochroną zdrowia) i jej kształcenia.

Instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu budowy społeczeństwa 
informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz programy 
e-zdrowia, jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)8. 
Jednym z ważniejszych jego priorytetów jest przygotowanie projektu strategii 
e-zdrowie na najbliższe lata oraz planu informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. 
Plan informatyzacji „e-Zdrowie Polska na lata 2009–2015” opracowany przez 
powyższą instytucję wskazuje na następujące cele do osiągnięcia: łatwiejszy 
dostęp obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia, poprawę efektywno-
ści systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji, 
wdrożenie ogólnopolskiego systemu informacji medycznej, praktyczną realiza-
cję budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi Komisji 
Europejskiej, umożliwiającą włączenie Polski w obszar „interoperacyjny” Elek-
tronicznej Dokumentacji Medycznej (EHR – Electronic Health Record) oraz 

6 www.mswia.gov.pl/portal/pl/593/8355/Dofinansowanie_przedsiewziec_informatyzacyjnych_
realizowanych_na_podstawie_art12.html (26.11.2010).

7 K. Nyczaj, www.biznes.interia.pl/news/finansowanie-informatyzacji-w-sluzbie-zdrowia-co-
gdzie,1471737,4200 (26.11.2010).

8 www.csioz.gov.pl.
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poprawę efektywności wydatkowania środków publicznych na finansowanie 
ochrony zdrowia9. Pomimo rozdźwięków w ocenie działania Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia niewątpliwy jest fakt, że instytucja ta jest 
jedyną, która może obecnie podjąć się koordynacji wykonania poszczególnych 
elementów związanych z dostosowaniem się do przepisów nowo powstającej 
ustawy o informatyzacji w ochronie zdrowia. Projekt ten zakłada bardzo ambit-
nie między innymi utworzenie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, platformy 
udostępniania on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, Sys-
temu Informacji Medycznej (w ramach którego działać będzie Centralny Wykaz 
Usługobiorców, Centralny Wykaz Usługodawców i Centralny Wykaz Pracow-
ników Medycznych), połączonego z dziedzinowymi systemami teleinforma-
tycznymi: Systemem Rejestru Usług Medycznych NFZ, statystyki w ochronie 
zdrowia, ewidencji zasobów w ochronie zdrowia, wspomagania ratownictwa 
medycznego, monitorowania zagrożeń, monitorowania dostępności do świadczeń 
zdrowotnych, monitorowania kosztów leczenia i sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej, Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczni-
czymi, systemem monitorowania kształcenia pracowników medycznych oraz ze 
wszystkimi rejestrami medycznymi, które są prowadzone w celu monitorowania 
zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, stanu zdrowia populacji 
oraz profilaktyki zdrowotnej i realizacji programów zdrowotnych, a także innymi 
prowadzonymi zgodnie z przepisami o dokumentacji medycznej10. Poszczególne 
zakłady opieki zdrowotnej będą włączone w tę sieć informatyczną, a nieumie-
jętność obsługi systemu i dostępu do rejestrów ogólnych będzie utrudniała prace 
poszczególnym członkom zespołu medycznego i menedżerskiego.

Większość systemów informatycznych do obsługi jednostek ochrony zdro-
wia zbudowana jest według podobnych schematów. Zintegrowany system infor-
macyjny obejmuje tradycyjne moduły centralne wchodzące w skład szpitalnego 
systemu informacyjnego (Hospital Information System), systemy peryferyjne, 
między innymi laboratoryjny system informacyjny, farmaceutyczny system infor-
macyjny, radiologiczny system informacyjny, eksploatowane w pracowniach 

9 A. Frankowska, J. Frankowski, Informatyzacja w opiece zdrowotnej. Infrastruktura i architek-
tura rozwiązań dla wsparcia interaktywnej komunikacji z pacjentem, w: M.D. Głowacka, Zarządzanie 
zakładem opieki zdrowotnej – konteksty i determinanty zmian, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa 
Nauk o Zdrowiu (w druku); www.csioz.gov.pl.

10 www.mz.gov.pl, Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Uzasadnienie, s. 9–17.
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specjalistycznych będących w obrębie szpitala lub poza jego strukturą, oraz 
system archiwizacji i transmisji obrazów PACS11. Każdy zintegrowany system 
informacyjny składa się ponadto zasadniczo z części „białej” (medycznej) 
i „szarej” (administracyjnej). Układ ten pozwala na oddzielenie prac admini-
stracyjnych i stricte medycznych, a także na lepszą organizację pracy i podział 
obowiązków. Wdrożenie systemu oznacza dla poszczególnych pracowników 
danej jednostki dodatkowe obowiązki i umiejętności, które muszą nabyć po to, 
by ich używać w codziennej pracy. Dotyczy to przede wszystkim rejestratorek, 
pielęgniarek, lekarzy, farmaceutów, radiologów i laborantów. Ich umiejętności 
powinny wynikać ze zdobytej wiedzy. Każdy system wprowadza się do zakładu 
opieki zdrowotnej systematycznie i „krok po kroku”. Personel jest też wdrażany 
stopniowo w swoje zadania związane z jego obsługą. Wiedza ta jest niezbędna 
w codziennej pracy, jednakże cykl szkoleń nie dla wszystkich okazuje się 
wystarczający. Wprowadzenie systemu z założenia musi ułatwiać pracę zespołu, 
a nie ją opóźniać i utrudniać. Pracownicy ochrony zdrowia powinni zatem mieć 
podstawową wiedzę zdobytą podczas procesu kształcenia na studiach z zakresu 
obsługi i postępowania z systemami informatycznymi, która pomoże im wdrożyć 
się lepiej w pracę konkretnego programu komputerowego w ich macierzystym 
zakładzie pracy.

Tymczasem, analizując standardy kształcenia dla poszczególnych kierun-
ków studiów i poziomów kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, można dojść do niejednoznacznych wniosków. Wydawać się może, że 
sprawa informatyzacji potraktowana jest w nich dość swobodnie. Programy 
kształcenia dla kierunków stricte medycznych (lekarskiego i lekarsko-denty-
stycznego) ujmują dość szeroko kwestie kształcenia informatycznego przyszłych 
lekarzy i dentystów. Na kierunku lekarskim w wymaganych treściach kształcenia 
z zakresu zdrowia publicznego ujęta jest pozycja: systemy informatyczne i bazy 
danych w ochronie zdrowia, i oczekuje się od absolwenta zdobycia umiejętności 
i kompetencji posługiwania się dokumentacją medyczną (obecnie sporządzaną, 
według przepisów, również w formie elektronicznej), natomiast w innych wyma-
ganiach dotyczących podstawowej wiedzy studenta znajdujemy treści kształcenia 
w zakresie technologii informacyjnej, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyj-
nych, baz danych, technik prezentacyjnych, usług w sieciach informatycznych, 

11 E. Piętka, Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s.13.
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pozyskiwania i przetwarzania informacji. Treści te wydają się w pełni zaspokajać 
najpilniejsze potrzeby studenta w aspekcie informatyzacji.

Podobnie sytuacja wygląda na kierunku lekarsko-dentystycznym, choć 
standardy kształcenia wydają się jeszcze bardziej szczegółowe. Wymagania doty-
czące podstawowej wiedzy z zakresu technologii informacyjnej, przetwarzania 
tekstów i tym podobne są te same (oparte na podzbiorze informacji niezbędnych 
do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych), jednak 
treści kształcenia w zakresie zdrowia publicznego obejmują szczegółowiej mię-
dzy innymi rodzaje i zastosowanie systemów informacyjnych w ochronie zdro-
wia, informacje w ochronie zdrowia i stomatologii, postępy w zarządzaniu infor-
macją w ochronie zdrowia, a w umiejętnościach i kompetencjach jako efektach 
kształcenia zakładają umiejętność zastosowania programów komputerowych 
w praktyce lekarza dentysty.

Programy kształcenia w zakresie pielęgniarstwa obejmują tylko podstawowe 
umiejętności dotyczące technologii informacyjnych. Tak samo jest na kierunkach 
ratownictwo medyczne, analityka medyczna, fizjoterapia. Kształcenie w zakresie 
kierunku zdrowie publiczne obejmuje z kolei kurs podstaw informatycznych oraz 
– na studiach drugiego stopnia – dokształcanie w zakresie zasobów i systemów 
informacyjnych w ochronie zdrowia12. Istnieje też możliwość wyboru informa-
tycznych zajęć fakultatywnych. Dość znaczącą rolę w procesie kształcenia mło-
dej kadry medycznej i menedżerów medycznych odgrywają również praktyki 
w zakładach opieki zdrowotnej. Przykładowo na kierunku zdrowie publiczne są 
ich cztery obowiązkowe serie. To właśnie na praktykach studenci przekonują się, 
jak zdobyta wiedza jest wykorzystywana we wzorcowych placówkach oraz jak 
może być wykorzystana w przyszłości przez nich samych. To tam mogą mieć też 
styczność z funkcjonującym w danym zakładzie opieki zdrowotnej systemem 
komputerowym. A. Olesch w serii artykułów poświeconych pracy menedżerów 
wspomaganej przez programy komputerowe pisze, iż powodzenie inwesty-
cji informatycznych zależy w ogromnym stopniu od umiejętności ich obsługi 
przez personel administracyjny oraz medyczny. Nawet najbardziej brawurowe 
i odważne pomysły menedżerów na nic się zdadzą, gdy wprowadzane dane będą 
niekompletne, czas obsługi poszczególnych funkcji wydłużony, a pracownicy 
nie przyzwyczają się do nowych narzędzi i nie podzielą entuzjazmu dyrektora13. 

12 Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia – doku-
menty PDF Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.bip.nauka.gov.pl (26.11.2010).

13 A. Olesch, Sam system nas nie uratuje, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” 2010, nr 7, s. 64.
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Według tego autora, system informatyczny zbiera i przetwarza dane, cementuje 
wprowadzone procedury organizacyjne, wspomaga przepływ informacji, równo-
cześnie je porządkując, jednak jest tylko narzędziem w rękach menedżera, które 
stanowić może szkielet organizmu, jakim jest placówka zdrowotna. Sposób jego 
wykorzystania świadczy o umiejętnościach zarządzania14. Dodać należy, że jego 
znajomość jest niezbędna każdemu menedżerowi medycznemu, a odpowiednio 
zastosowana generuje „informatyczną wartość dodaną”15 zarówno w stosunku do 
pacjenta, jak i personelu.

2.  Badanie ankietowe przeprowadzone wśród studentów dotyczące 
systemów informatycznych w ochronie zdrowia – materiał i metoda

Badaniem ankietowym objęto 196 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uni-
wersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Największą grupę 
stanowiły studentki pielęgniarstwa – 55,6%, studenci i studentki radiologii i ratow-
nictwa medycznego – 21,94% i zdrowia publicznego – 22,45%. Celem badania było 
rozpoznanie, czy studenci zdają sobie sprawę z konieczności poszerzania wiedzy 
dotyczącej systemów informacyjnych, czy mieli z nimi styczność podczas procesu 
kształcenia (praktyk studenckich), jak oceniają sprawność personelu w zakresie 
obsługi systemu i przydatność dla pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej.

3. Wyniki badania ankietowego i ich interpretacja

1. 50% ankietowanych studentów deklaruje, że miało okazję zapoznać się 
z systemem informacyjnym funkcjonującym w danym zakładzie opieki 
zdrowotnej częściowo lub bardzo dobrze. Druga połowa twierdzi, że wcale 
nie miała takiej okazji (rys. 1 a).
Proporcja ta wygląda trochę inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę podział 

na poszczególne kierunki studiów. I tak, studentki pielęgniarstwa twierdzą, że 
aż 70% z nich nie miało podczas praktyk kontaktu z systemem informacyjnym 
w jakiejkolwiek formie pomagającym w obsłudze bieżącej działalności zakładu 
opieki zdrowotnej i obsłudze pacjentów (rys. 1 b). Z kolei studenci radiologii 
i ratownictwa medycznego – wręcz przeciwnie, tylko 11% z nich deklaruje, że 
podczas praktyk nie miało kontaktu z systemem informacyjnym (zintegrowa-
nym, telemedycznym) (rys. 1 c).

14 Ibidem, s. 62.
15 A. Olesch, Cyfrowy wizerunek placówki medycznej, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” 2010, 

nr 9–10, s. 68–69.
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Rys. 1. Kontakt ze zintegrowanym systemem informacyjnym podczas praktyk 

studenckich w zakładach opieki zdrowotnej deklarowany: a) ogółem, b) przez 
studentów pielęgniarstwa (ostatniego i przedostatniego roku studiów), c) przez 
studentów ratownictwa i elektroradiologii (I rok studiów uzupełniających 
magisterskich), d) przez studentów zdrowia publicznego (I rok studiów 
uzupełniających magisterskich i III rok licencjat)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wykres 1 d z kolei pokazuje deklarowany przez studentów zdrowia 
publicznego kontakt z zintegrowanym systemem informacyjnym podczas 
praktyk. Wynika z niego, że ponad 61% miało podczas praktyk bardzo dobry 
lub częściowy kontakt z systemem informatycznym. Analizując powyższy 
wykres, należy wziąć pod uwagę, że studenci zdrowia publicznego, w więk-
szości I roku studiów uzupełniających magisterskich lub III roku studiów 
licencjackich, mają jeszcze przed sobą jedną praktykę zawodową w zakładzie 
opieki zdrowotnej (bądź dwie praktyki w przypadku studentów III roku stu-
diów licencjackich chcących kontynuować naukę na studiach uzupełniających 
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magisterskich), dlatego wyniki mogą być niedoprecyzowane (studenci ci mogą 
mieć, i w większości przypadków będą mieli, jeszcze kontakt z systemami 
informatycznymi).
2. Większość osób, które miały kontakt z systemem informatycznym spotkała 

się z nim w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (82,96%). Najczęściej 
wymienianymi programami były Eskulap, Aria, CliniNet, Hipokrates, Info-
medica, Alteris (radiologiczny), Infocentrum, KS-Medis, KS-Somed, Rsr2 
(program do przeglądania obrazów radiologicznych w standardzie DICOM).

3. Prawie wszyscy studenci (97% ankietowanych) oceniają pracę zespołu 
wybranej jednostki ochrony zdrowia z systemem informatycznym bardzo 
dobrze (35,5%) lub dobrze (61,3%).

4. Uważają oni również, że zastosowanie rozwiązań informatycznych w ZOZ-ie 
może wpływać pozytywnie na jakość obsługi pacjenta (86,36% odpowie-
dzi), choć sami nie zauważyli, żeby pacjenci byli w jakiś szczególny sposób 
zadowoleni ze stosowania systemów elektronicznych (81,58%).

5. Ponad 80% ankietowanych studentów chce poszerzać swoją wiedzę na temat 
systemów informatycznych, w szczególności tych związanych z obsługą 
pacjenta (rys. 2).
Nie zauważa się tu dużej różnicy, jeśli chodzi o poszczególne kierunki.

2 
 

 
Rys. 2. Deklarowana chęć poszerzania wiedzy na uczelni z zakresu systemów 

informatycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

6. Najczęstszymi powodami chęci pogłębiania nauki o systemach informatycz-
nych w ochronie zdrowia podawanymi przez respondentów są: poszerzanie 



174 Anna Frankowska, Alicja Głowacka-Rębała

wiedzy i zwiększenie umiejętności, która przyda się w dalszej lub przyszłej 
pracy, konieczność znajomości tych systemów, gdyż to ułatwia początek 
pracy i zapewnia dostanie lepszej posady. Jako powód podają również: 
chęć bycia na bieżąco z innowacjami, które coraz częściej występują w ich 
ZOZ-ach, bo usprawniają, ułatwiają pracę i porozumienie na oddziałach, 
okazują się niezbędne w dzisiejszych czasach, są przyszłością i postęp zmu-
sza do ich znajomości, poprawiają jakość obsługi pacjenta, są stosowane 
za granicą. Wiedza na ten temat powinna być wymagana od studentów, bo 
nie jest możliwe sprawne wykonywanie pracy bez systemów (potrzebuję 
i używam). Daje to szybszy obieg informacji, umożliwia swobodny obrót 
nią, poprawia sprawność i efektywność wykonywanych zadań. Jest intere-
sujące, bo dotyczy pacjentów, a tym samym codziennej lub przyszłej pracy 
zawodowej.

7. Ankietowani to głównie osoby pracujące na stałe w zawodzie (62,12%), pra-
cujące dorywczo (6,57%), takie, które nie podjęły jeszcze pracy (16,16%) 
lub na razie pracują dorywczo w zawodzie niezwiązanym z kierunkiem 
studiów (12,63%), w 92% kobiety.

4. Dyskusja

Wprowadzanie informatyzacji w ochronie zdrowia to proces długofalowy. 
Wymaga działania synergicznego z wielu stron. Główny ciężar efektywności 
tego procesu ciąży jednak na menedżerach na poziomie najwyższego szczebla 
zarządzania (dyrekcja), średniego i niższego (oddziałowe, ordynatorzy, kierow-
nicy poradni), osobach zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami 
lekarskimi (pielęgniarskimi, położnych) oraz poszczególnych lekarzach, pielę-
gniarkach, farmaceutach, radiologach. Jak wynika z analizy firmy Frost&Sulli-
van, Polska znajduje się poniżej średniej w obszarach związanych z informatyza-
cją służby zdrowia. Jedynie 50% lekarzy ogólnych w Polsce używa komputerów 
do rejestrowania danych administracyjnych pacjentów, a 40% do rejestrowania 
ich danych medycznych16. Doświadczenia amerykańskie wskazują na podobne 
problemy w tej sferze. Każda jednostka ochrony zdrowia ma bowiem własną 
specyfikę i dane pacjenta wykorzystywane w niej mogą różnić się choćby ze 
względu na oczekiwania i punkty widzenia użytkowników systemu. Nie mogą 
z kolei być na tyle ogólne, aby nie wnosiły nic do procesu leczenia czy zarzą-

16 M. Tomkiewicz, Informatyzacja polskiej służby zdrowia poniżej średniej, www.computerworld.
pl/news (20.04.2010).
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dzania. Koordynacja, sprawna obsługa i umiejętne korzystanie z tych miliardów 
danych z wielu ośrodków jest bardzo trudne i nierzadko nie może być osiągnięte. 
Taka sytuacja niekiedy zwiększa czas i wysiłek włożony w opiekę nad pacjentem 
z niekorzyścią dla niego. Twórcy i implementatorzy rozwiązań informatycznych 
stoją przed wyzwaniem, by projektując i rozwijając systemy wspomagające, 
osiągnęli godne zaufania, niezawodne i łatwe w obsłudze produkty pomaga-
jące w dostarczaniu lepszej opieki zdrowotnej społeczeństwu17. Koniecznością 
zatem, również na polskim rynku, wydaje się takie kształcenie przyszłej kadry 
medycznej i zarządzającej w ochronie zdrowia, aby przygotowana była mental-
nie i manualnie do sprostania stawianym przed nią zadaniom.

5. Wnioski

Ankietowani studenci w większości zdają sobie sprawę z konieczności 
znajomości systemów informatycznych i doceniają ich zalety. Wydaje się, że 
powinni zgodnie ze swoimi potrzebami znaleźć wsparcie ze strony instytucji 
kształcących w tym względzie. Zadaniem każdego pracownika ochrony zdrowia 
jest przede wszystkim, i to jest niezaprzeczalne, dbałość o solidne wykonywanie 
swojej pracy związanej z opieką medyczną nad pacjentem i wykorzystywanie 
zdobytej – zarówno podczas zajęć na uczelni, jak i praktyk – wiedzy medycznej. 
Jednakże w istniejących warunkach staje się też niezbędna minimalna choćby 
znajomość podstawowej obsługi zintegrowanych systemów komputerowych. 
Być może wprowadzenie do wszystkich programów praktyk (oczywiście propor-
cjonalnie do potrzeb danej specjalności) w nieco większym zakresie elementów 
znajomości obsługi systemów informacyjnych czy rozszerzenie przez wykładow-
ców programów kształcenia w przypadku programów szczegółowych danych 
przedmiotów w tej dziedzinie wyszłoby naprzeciw oczekiwaniom studentów – 
przyszłych lub obecnych pracowników. Wyważenie w procesie kształcenia dzia-
łań medycznych i dodatkowych wydaje się zasadne. Jeśli chodzi o kształcenie 
menedżerów, niezbędna jest tu wiedza z zakresu działania systemów informa-
tycznych. Szczególnie istotne jest poznanie ich w takim zakresie, aby możliwe 
było umiejętne ich wykorzystanie w realizacji wszystkich funkcji zarządzania 
(na czele z motywowaniem).

Daleką przyszłością w ochronie zdrowia są tak zwane systemy eksperckie, 
czyli systemy informatycznego wspomagania decyzji służące do interakcyjnego 

17 S.V. Cantrill, Computers in Patient Care: The promise and the challenge, „Communications 
of the Association of Computing Machinery” 2010, Vol. 53, No 9, s. 47.
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wspomagania decyzji użytkowników w wybranej dziedzinie, oparte na bazie 
wiedzy (eksperckiej) pozyskanej uprzednio od specjalistów z danej dziedziny. 
Racjonalne i rozsądne wykorzystywanie ich będzie niemożliwe bez uprzedniej 
znajomości zasad działania prostych systemów informatycznych w ochronie 
zdrowia.

DEVELOPMENT OF ADVANCED INFORMATION SYSTEMS IN 
HEALTHCARE AS A CHALLENGE FOR TRAINERS OF MEDICAL STAFF 

AND YOUNG HEALTHCARE MANAGERS

Summary

The adoption of Information Technologies (IT) in healthcare industry in Poland is 
a long-range process requiring synergic, multilateral actions. Significant responsibility in 
this area is put on staff training prospective healthcare managers at every level (director, 
head of a ward, head of nursing). Managers should understand the role and have knowl-
edge of IT systems, and be able to convince their administrative and medical staff to use 
them. Students educated in medical professions and related to healthcare management 
and administration are aware of advantages and unavoidability of IT progress, and are 
keen to enhance their knowledge in this domain. It results in conclusion that it is neces-
sary to train future healthcare managers and professionals in the IT area more extensively.

Translated by Jacek Frankowski
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Wprowadzenie

Początek XXI wieku to okres dużych zmian gospodarczych. Na globalnym 
rynku, objętym efektem światowego kryzysu gospodarczego, rośnie nieustannie 
poziom konkurencji między kontynentami, państwami i przedsiębiorstwami. 
Niestabilność i dynamika rynków zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłej redukcji 
bazy kosztowej, skracania czasów reakcji na zmiany otoczenia, permanentnego 
wprowadzania innowacji oraz przejrzystości działania względem partnerów biz-
nesowych oraz klientów.

Celem artykułu jest analiza strategii opartej na dobrowolnych systemach 
zarządzania jakością na przykładzie lidera branży TSL (Transport Spedycja 
Logistyka).

1. Rola zarządzania jakością na polskim rynku usług logistycznych

Transport jest dziedziną gospodarki, od której zależy rozwój wszystkich 
pozostałych jej obszarów. Jego znaczenie wynika z faktu, że wszelkie formy 
ludzkiej działalności (mobilność i zapotrzebowanie na dobra kulturalne, eduka-
cyjne, rekreacyjne i tym podobne) oraz potrzeby rozwoju gospodarki (między 
innymi lokalizacja surowców naturalnych, kooperacja w produkcji, rozmieszcze-
nie rynków zbytu) uwarunkowane są potrzebami przemieszczania osób, rzeczy 
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i energii1. Transport ma znaczenie strategiczne, ważne dla państwa oraz jego 
obywateli, dlatego wymaga posiadania standardów usług transportowych o okre-
ślonych parametrach jakościowych2.

Kryterium zakwalifikowania podmiotów gospodarczych do sektora TSL3 

jest świadczenie przez nie tak zwanej usługi logistycznej. Ze względu na zakres 
tej usługi, struktura tej branży jest bardzo obszerna. Reprezentują ją następujące 
grupy rodzajowe4:

− przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne,
− centra logistyczne,
− narodowi i prywatni operatorzy usług pocztowych,
− porty i linie morskie, rzeczne, śródlądowe,
− porty i linie lotnicze,
− koleje,
− logistyczne platformy elektroniczne,
− operatorzy logistyczni.

Głównymi przyczynami ewolucji na polskim rynku usług logistycznych 
były dwa czynniki:
1. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie: liberalizacja 

prawa, zmiany w sferze własności podmiotów gospodarczych, zniesienie 
monopolu przedsiębiorstw państwowych na wykonywanie usług transpor-
towych, co przyczyniło się do rozwoju firm z tego sektora gospodarki.

2. Skutek oddziaływania na procesy gospodarcze światowego kryzysu 
gospodarczego.
Choć pierwszy czynnik wpłynął na rozwój, a drugi na recesję, to oba naraz 

przyczyniły się do zdecydowanego podniesienia poziomu konkurencyjności 
w branży TSL. Konkurencja, a także pochodne globalnej gospodarki, skłaniają 
przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania możliwości: obniżki kosztów, zwięk-
szania udziałów w rynku i podnoszenia swojej wartości. Kluczem do poprawy 

1 J.N. Semenom, Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, t. II, Zarządzanie rynkiem inno-
wacji w transporcie morskim, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2004, s. 43.

2 B. Liberadzki, Zarys polityki transportowej państwa, w: Logistics’ 2008. Nowe wyzwania – 
nowe rozwiązania, Wydawnictwo ILiM, Poznań, maj 2008, s. 237.

3 Dane statystyczne dotyczące sektora TSL w publikacjach GUS określane bywają zamiennie 
jako dział „Transport, gospodarka magazynowa”. Również wyodrębnienie w tym dziale grup przed-
siębiorstw posiada różne warianty (patrz G. Szyszka, Logistyka w Polsce w latach 2006–2007, w: 
Logistics’ 2008…, s. 23, 25.

4 M. Ciesielski, Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005, s. 57.
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przewagi konkurencyjnej jest poprawa zdolności do tworzenia wartości dla 
klienta. System zarządzania jakością na każdym etapie realizacji usługi logi-
stycznej stanowi podstawę ochrony usługobiorcy i ostatecznego konsumenta.

Budowanie przewagi konkurencyjnej w firmie świadczącej usługi logi-
styczne dotyczy między innymi zdobycia przewagi na rynku za pomocą takich 
elementów, jak:
1. Koncentracja wokół kluczowych kompetencji – strategie realizowanych 

usług powinny być dopasowane do segmentu klientów, do którego firma 
kieruje ofertę.

2. Kształtowanie centrów kosztów wokół swoich usług – polscy operato-
rzy logistyczni aktywnie inwestują między innymi w rozwój infrastruktury 
logistycznej poprzez: powiększanie powierzchni magazynów, budowanie 
elektronicznych platform kontaktu z klientami czy unowocześnianie floty 
środków transportu.

3. Wykorzystanie podejścia procesowego w kształtowaniu jakości usług – 
aczkolwiek ograniczanie jakości usług w sektorze TSL jedynie do poziomu 
tak zwanych standardów jakości przynosi przeciętne efekty ekonomiczne.
Cena i niezawodność nie są już jedynymi kryteriami wyboru. Stały się 

raczej warunkami wstępnymi podczas składania zleceń na wykonanie usług logi-
stycznych. Wzrosło znaczenie zarządzania jakością jako czynnika decydującego 
o zawarciu umowy. Przy wyborze operatora logistycznego usługobiorcy coraz 
częściej zadają pytanie, czy usługi oferowane są zgodnie z naszymi potrzebami 
w zakresie jakości obsługi. W tym przypadku sięga się między innymi po referen-
cje, certyfikaty i wskaźniki jakościowe, takie jak: terminowość, brak uszkodzeń, 
brak kradzieży, bezpieczeństwo przesyłek towarów oraz informacji, szybka reak-
cja na odchylenia w realizacji usługi, ubezpieczenia – wysokość i zakres objętego 
nim ryzyka oraz klauzule zawarte w umowie, relacje między ceną a jakością5.

Ocena jakości usług logistycznych dotyczy też zagadnień efektywności. 
Efektywność to stosunek między wartością uzyskanych efektów a wartością 
poniesionych kosztów. Istotne staje się poprawianie efektywności jakości usług 
przez doskonalenie poszczególnych cech jakości6.

5 B. Śliwczyński, System traceability w łańcuchu dostaw – gwarancja bezpieczeństwa jakości 
i szybkiej reakcji, w: Logistics’ 2008…, s. 145.

6 J. Figura, Jakość usług miarą efektywności w sektorze TSL, w: Efektywny transport – konku-
rencyjna gospodarka, M. Michałowska (red.), AE, Katowice 2009.
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Konkurencyjność firmy jest jednym z najważniejszych elementów strategii 
jej rozwoju. Na rynku firm świadczących usługi logistyczne zasady zarządza-
nia przez jakość pozwalają wypracować przewagę konkurencyjną lub utrzymać 
pozycję na rynku, gdyż przekładają się pośrednio na:
a) działania zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa – między innymi 

poprzez wprowadzanie norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN 12798;
b) obniżanie kosztów – organizacje, które zaspokajają wymagania klientów, 

odnoszą największe korzyści, ponieważ klienci do nich wracają.
Niezależnie od sytuacji ekonomicznej na rynku, podstawowym wyróżni-

kiem oferty operatora logistycznego jest jakość świadczonych usług. W związku 
z tym presja na ograniczanie kosztów nie powinna doprowadzić do spadku jako-
ści realizowanych zadań, gdyż rolą operatora jest między innymi zarządzanie 
ryzykiem, które może pojawić się nagle, w każdym etapie łańcucha dostaw7.

2. Zarządzanie jakością w firmie DB Schenker

Polski rynek usług logistycznych pod względem wprowadzania w życie 
rozwiązań projakościowych dobrze reprezentuje firma DB Schenker. Jest ona 
bowiem liderem branży we wdrażaniu systemów zarządzania jakością.

2.1. Koncentracja firmy wokół kluczowych kompetencji

Firma DB Schenker wchodzi w skład grupy Deutsche Bahn AG, która 
w roku 2007 wyróżniła w swej strukturze trzy główne marki:
1. DB Bahn – oficjalna marka wszystkich usług związanych z przewozem 

pasażerów.
2. DB Netze – marka związana z infrastrukturą i usługami.
3. DB Schenker – marka odpowiedzialna za transport i logistykę.

Wszystkie razem wspierają strategię międzynarodowej ekspansji grupy.
Grupa DB AG posiada 5 strategicznych jednostek biznesu8:

1. Transport lądowy – zajmujący niekwestionowaną pozycję lidera w euro-
pejskim transporcie lądowym. Dysponuje 720 terminalami w 30 krajach, 
realizując 250 000 przesyłek na dzień, obsługuje 32 000 linii w tygodniu 
i zarządza 41 000 pojazdów.

7 Dobrze zarządzany magazyn to sposób na przewagę rynkową, „Logistyka a Jakość” 2010, nr 
2, s. 22.

8 www.schenker.pl.
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2. Transport lotniczy – to numer drugi w globalnym transporcie lotniczym. 
Przewozi 1200 000 ton towarów, obsługuje 900 charterów i ma 800 biur 
w 100 krajach.

3. Transport oceaniczny – zajmuje trzecie miejsce w globalnym transporcie 
oceanicznym, przewożąc 1 500 000 TEU.

4. Transport kolejowy – zajmuje (podobnie jak transport lądowy) pierwsze 
miejsce w europejskim transporcie kolejowym – organizuje 5 400 pociągów 
w Europie każdego dnia i przewozi 378 700 000 ton towarów.

5. Logistyka magazynowa – zajmuje szóste miejsce na świecie w swojej 
kategorii, posiada 500 magazynów w 50 krajach i zarządza 4 mln metrów 
kwadratowych.
Z takim potencjałem grupa DB AG stanowi najsilniejszą sieć transportową 

w Europie.
Polski oddział DB Schenker, założony w 1991 roku, jest międzynarodowym 

dostawcą zintegrowanych usług logistycznych, liderem pod względem przycho-
dów ze sprzedaży na polskim rynku TSL9. Dysponuje połączoną informatycznie 
siecią 17 terminali i centrów logistycznych, z których trzy posiadają certyfikat 
TAPA. Firma dysponuje około 3000 pojazdów, które obsługują 309 regularnych 
krajowych i ponad 40 międzynarodowych codziennych i regularnych połą-
czeń samochodowych. Oferuje klientom kompleksową obsługę logistyczną 
w skali krajowej i globalnej, drogą lądową, lotniczą i morską, a także logistykę 
magazynowania. Na terytorium Polski firma dysponuje 70 500 m2 logistycznej 
powierzchni magazynowej10.

2.2. Kształtowanie i optymalizacja centrów kosztów swoich usług

Proces transportowy, obejmujący: proces zamawiania, produkcji, admini-
stracyjny oraz dostawczy – zorganizowany samoobsługowo przez dostawcę lub 
odbiorcę, trwa statystycznie około 14 dni, zaś firma DB Schenker, jako opera-
tor logistyczny, realizuje w go cyklu 7 dni. Taka kompresja czasu przekłada się 
wymiernie na redukcję kosztów logistycznych, które w przypadku partnerstwa 
z firmą Statoil uległy obniżeniu na korzyść usługobiorcy o 41,3%11.

9 Ranking firm TSL według wielkości przychodów ze sprzedaży podstawowej, „Rzeczpospolita” 
2009, nr 2.

10 „Logistyka a Jakość” 2008, nr 1, s. 7.
11 Informacje uzyskane podczas wywiadu w firmie.
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Firma rozwiązuje i optymalizuje zadania logistyczne swoich klientów 
w ramach „zintegrowanej logistyki” za pośrednictwem:

− wspólnego kompletowania danych o systemie logistycznym klienta,
− opracowywania rozwiązań modelowych pełnej oferty w jednej firmie, obej-

mujących: przesyłki lądowe, przesyłki lotnicze, przesyłki oceaniczne, lo-
gistykę kolejową, system informacyjny IT, obsługę celną, magazynowanie 
i dystrybucję, ubezpieczenia, usługi dodatkowe,

− jednolitego standardu obsługi.
Głównymi produktami firmy w zakresie transportu lądowego są12:

− DB Schenker system – przesyłki drobnicowe o wadze do 2500 kg według 
ustalonego rozkładu jazdy,

− DB Schenker parcels domestic – przewóz paczek o wadze do 30 kg lub ze-
stawu paczek do 100 kg realizowany na terenie kraju w ciągu 24 godzin,

− DB Schenker direct – dystrybucja przesyłek o wadze ponad 2500 kg bezpo-
średnio od nadawcy do odbiorcy z pominięciem przeładunków,

− DB Schenker ftl – przesyłki całopojazdowe o wadze ponad 10 000 kg,
− DB Schenker oversized – obsługa przesyłek w obrocie krajowym i między-

narodowym, które ze względu na rozmiary, ciężar czy specyfikę przewozu 
wymagają indywidualnych rozwiązań.
W ramach produktu klient może wybrać jeden z trzech systemów gwaran-

towanego czasu dostawy:
− DB Schenker combine (LCL) – dystrybucja przesyłek drobnicowych,
− DB Schenker complete (FCL) – dystrybucja przesyłek całopojazdowych,
− DB Schenker Project – dostawa ładunków niekonwencjonalnych.

W zakresie technologii informacyjnych firma stosuje następujące 
rozwiązania:

− Tracking – system śledzenia statusu przesyłki,
− Advanced Tracking – dodatkowo tworzenie raportów według zadanych 

kryteriów,
− e-Booking – składanie zamówień on-line dla zleceń eksportowych,
− Scheduling – przewidywany czas dotarcia przesyłki,
− KPI Performance – raporty terminowości dostarczenia przesyłek w trans-

porcie międzynarodowym,
− EDI – elektroniczna wymiana danych,

12 www.schenker.pl.
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− Spedcust 3000 – składanie zleceń krajowych, przygotowywanie i przesyła-
nie dokumentów przewozowych, śledzenie drogi przesyłki – aplikacja insta-
lowana w siedzibie klienta,

− e-connect – ta platforma komunikacyjna umożliwia między innymi bieżącą 
informację na temat zleceń, faktur i przesyłek, a także śledzenie on-line tra-
sy przesyłki, pozwala tworzyć, modyfikować i anulować zlecenia, uprasz-
cza proces przygotowania dokumentacji transportowej13.

2.3. Wykorzystanie podejścia procesowego w kształtowaniu jakości usług

DB Schenker stosuje zarządzanie procesowe. Główne procesy zostały 
zidentyfikowane, jasno opisane i wzajemnie powiązane. Każdy proces ma wła-
ściciela, czyli osobę odpowiedzialną za jego efektywność i sprawność. Zostało 
to potwierdzone podczas audytu certyfikacyjnego przeprowadzonego przez nie-
zależną jednostkę certyfikacyjną, firmę Det Norske Veritas.

DB Schenker, jako jedna z pierwszych firm, otrzymała pod koniec lat 90. 
certyfikat ISO 9001:200014. W roku 2003, jako pierwsza w branży, wprowadziła 
normy środowiskowe ISO 14001:2004 i normy bezpieczeństwa pracy OHSAS 
18001:2007 i PN-N 18001:200715. Również jako pierwsza w Polsce firma 
logistyczna otrzymała certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 
27001:2005.

Dysponuje ponadto:
− certyfikatem ISO 22000:2005 (HACCP),
− certyfikatem WSK – dotyczącym przewozów strategicznych,
− certyfikatem TAPA EMEA – przyznanym dla trzech spośród 17 terminali, 

w których potwierdzone zostało spełnianie wysokich standardów bezpie-
czeństwa w przechowywaniu i transporcie przesyłek producentów zrzeszo-
nych w organizacji TAPA,

− odpowiedzialnością cywilną operatora logistycznego z tytułu realizacji 
świadczonych usług, obejmującą szkody i straty w towarze powstałe wy-
łącznie z jej winy,

− ubezpieczeniem DB Schenker – wynoszącym 5 mln EUR na jednostkowe 
zdarzenie,

13 „Logistyka a Jakość” 2010, nr 5, s. 6.
14 Wdrażają Model Doskonałości EFQM, „Logistyka a Jakość” 2008, nr 2, s. 53.
15 Pierwsze ISO w branży, „Logistyka a Jakość” 2003, nr 6, s. 50.
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− ubezpieczeniem dodatkowym CARGO – w imieniu, na rzecz i na koszt wła-
ściciela ładunku.
W ten sposób jako pierwsza zbudowała Zintegrowany System Zarządzania 

Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy16.

2.4. Wskaźniki jakościowe

Firma monitoruje swoje procesy na podstawie szerokiej gamy mierni-
ków jakościowych, które są stale rozwijane i nadzorowane. Są to następujące 
wskaźniki:

− terminowość realizacji zleceń jednorazowych,
− terminowość wyprawienia linii dalekobieżnych,
− terminowość przejazdu samochodów (DLB) dalekobieżnych,
− terminowość odwozów po korekcie,
− terminowość odwozów przesyłek po godzinie dziesiątej,
− terminowość wpisów do wewnętrznego systemu rejestracji „Syrena”,
− informowanie klientów o odchyleniach,
− dostępność telefoniczna,
− liczba reklamacji uznanych na 1000 zgłoszonych,
− liczba zaginięć na 10 000 operacji,
− liczba uszkodzeń na 1000 operacji,
− reklamacja „end to end”,
− czas rozpatrywania reklamacji,
− kompletność zdarzeń trackingowych,
− terminowość potwierdzenia przesyłek importowych w systemie komputero-

wym, nie później niż w dniu jej przybycia,
− KPI – terminowość przejazdu linii międzynarodowych pomiędzy terminala-

mi międzynarodowymi i krajowymi,
− terminowość podstawienia naczep w exporcie,
− terminowość wpisów trackingowych.

2.5. Efekty podnoszenia jakości usług logistycznych w DB Schenker

W 2008 roku DB Schenker wdrożył Model Doskonałości EFQM na poziomie 
„Uznanie za Doskonalenie”. Jest to nagroda w postaci prestiżowego wyróżnienia 

16 R. Tarasewicz, Wdrożenie flow Logistics – rekonfiguracja oraz doskonalenie systemu zarządza-
nia siecią transportową. Studium Przypadku DB Schenker w Polsce, w: Najlepsze praktyki w zarzą-
dzaniu łańcuchem dostaw, K. Rutkowski (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 133.
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zgodnego ze standardami europejskimi, przyznawana przez Europejską Fundację 
Zarządzania Jakością EFQM.

Model doskonałości EFQM jest uniwersalnym narzędziem, które obejmuje 
wszystkie aspekty zarządzania (przywództwo, politykę i strategię firmy, procesy 
w firmie, relacje z klientami, pracownikami, a także z otoczeniem społecznym). 
Otrzymanie tego wyróżnienia oznacza, że firma znalazła się w gronie liderów 
jakości, postrzeganych na rynku jako tych, którzy świadczą usługi lub wytwa-
rzają wyroby najwyższej jakości. Jest to obiektywne świadectwo, że firma ciągle 
się rozwija i wyznacza trendy jakości w branży TSL. Dla klientów firmy oznacza 
to, że DB Schenker stawia sobie za cel ciągłe doskonalenie i że współpraca z taką 
firmą oznacza dostęp do najnowszych rozwiązań. Dzięki temu również klienci 
firmy mogą budować własną przewagę konkurencyjną na rynku17.

THE ROLE OF QUALITY MANAGEMENT IN BUILDING  
A COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE INDUSTRY OF LOGISTICS 
SERVICES SECTOR (AN EXAMPLE OF DB SCHENKER COMPANY)

Summary

On the dynamic logistics services market one of the basic parameters of competi-
tive advantage is voluntary management systems. Article describes transparent strategies 
for successful DB Schenker business partners based on an integrated system of quality 
management.

Translated by Cezary Gradowicz

17 „Teraz DB Schenker. Magazyn dla pracowników” 2008, nr 11, s. 4.





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 666 2011PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW 
I MARKETINGU NR 19

MAGDALENA GRĘBOSZ
Politechnika Łódzka

CO-BRANDING JAKO  
FORMA WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Zgodnie z definicją Z. Pierścionka, alians to współdziałanie przedsiębiorstw 
na zasadzie łączenia zasobów i umiejętności1. Wśród czynników sprzyjających 
rozwojowi aliansów można wymienić2: globalizację gospodarek i rozwój inter-
nacjonalizacji przedsiębiorstw, rozwój regionalnej integracji ekonomicznej 
i likwidację lub ograniczenie barier transferu zasobów, skracanie cyklów życia 
produktów i konieczność szybszego wprowadzania innowacji rynkowych, roz-
wój technologii, w tym zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjnych, 
konwergencję mediów oraz obecną sytuację w gospodarce światowej. Wśród 
kryteriów umożliwiających klasyfikację aliansów A. Sznajder wymienia – obok 
funkcji przedsiębiorstwa – relacje między partnerami, zasięg geograficzny, liczbę 
partnerów oraz czas trwania aliansów3.

Sojusze pomiędzy markami mają miejsce zarówno w sferze działań pro-
mocyjnych, jak i w sferze kreowania nowych produktów. Taka współpraca może 
zaowocować stworzeniem nowej marki, rozszerzeniem marek już istniejących 

1 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2003.

2 A. Sznajder, Alianse marketingowe szansą na zwiększenie konkurencyjności, „Marketing 
i Rynek” 2009, nr 9, s. 2.

3 Ibidem, s. 3–4.
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lub też powiązaniem dwóch, często niezależnych, marek. Tworzenie aliansów 
pomiędzy markami, należącymi zwykle do różnych firm, jest strategią stosowaną 
przez wiele przedsiębiorstw w celu dalszego rozwoju i umocnienia pozycji marki 
na rynku. Niektóre z tych sojuszy oparte są na logice przemysłowej (w przypadku 
wspólnego rozwoju produktu), inne są bardziej ukierunkowane na osiągnięcie 
celów marketingowych. Sojusz pomiędzy markami, zwłaszcza w ramach strate-
gii co-brandingu, jest korzystny dla marek partnerskich, gdyż pozwala na rozsze-
rzenie docelowego terytorium marki. Warunkiem powodzenia tych nowych form 
współpracy jest w szczególności wybór marki partnera oraz oryginalność oferty.

1. Co-branding jako forma aliansu marketingowego

W literaturze przedmiotu nie ma zgodności w kwestii definicji co-bran-
dingu. Według K.L. Kellera, co-branding, zwany także aliansem marek lub 
powiązaniem marek, to strategia połączenia w jednej ofercie (produkcie lub 
usłudze) dwóch lub więcej marek4. A. Sznajder nazywa strategię co-brandingu 
strategią marek wspólnych lub marek łączonych 5. Z kolei według A. Aakera, 
co-branding jest jedną ze strategii umożliwiających firmie uatrakcyjnienie wize-
runku marki i jej umocnienie6, zaś według A. Scheibe, co-branding opiera się nie 
na wykorzystaniu kapitału posiadanych już marek, ale na zawieraniu współpracy 
w zakresie wspólnego osiągania korzyści z łączenia marek należących do dwóch 
lub większej liczby partnerów7.

Do co-brandingu zaliczyć można zarówno współpracę dwóch partnerów 
mającą na celu stworzenie nowego produktu i wykreowanie nowej marki, jak 
i wprowadzenie na rynek produktu sygnowanego przez dwie marki. Z co-bran-
dingu należałoby wykluczyć co-branding reklamowy (co-advertising), ograni-
czający się do wspólnej reklamy i promocji dwóch marek, jak również licencjo-
nowanie marki8.

4 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand Management. A European Perspective, 
Pearson Education, Harlow 2008, s. 310.

5 A. Sznajder, op.cit., s. 4–5.
6 D.A. Aaker, Managing Brand Equity, Editions Free Press, New York 1991, s. 78.
7 A. Scheibe, Cobranding – formą współpracy przedsiębiorstw, w: Współpraca w rozwoju 

współczesnych organizacji, A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 
Łódź 2009, s. 295–300.

8 M. Grębosz, Co-branding jako przykład aliansu strategicznego w marketingu, „Marketing 
i Rynek” 2010, nr 6, s. 17.
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Niektórzy badacze9 traktują strategię co-brandingu jako formę strategii 
rozszerzenia marki (brand stretching). Argumentują to faktem, że co-branding, 
podobnie jak rozszerzenie marki, wiąże się z wprowadzeniem marki do nowej 
kategorii produktów. W ramach rozszerzenia marka może zostać powiązana 
z marką firmy lub marką gamy produktów. Analogicznie w przypadku co-bran-
dingu marka może zostać powiązana z marką lub markami należącymi do tej 
samej lub innej firmy10. Obie strategie przynoszą podobne korzyści, jak moż-
liwość dalszego rozwoju struktury, wartości i wizerunku marki, odmłodzenie 
marki, uwolnienie marki od wizerunku konkretnego produktu, wzbogacenie 
i wzmocnienie kapitału marki oraz korzyści wynikające z ekonomii skali11.

Wśród innych strategii umożliwiających tworzenie nowych, dodatkowych 
skojarzeń związanych z marką, a tym samym budowanie kapitału marki poprzez 
związki wtórne, K.L. Keller zalicza12:

− strategię rozszerzenia marki (na inne produkty lub inne kategorie produktów),
− tworzenie skojarzeń opartych na symbolice kraju pochodzenia marki,
− zmianę strategii dystrybucji,
− licencjonowanie marki,
− wykorzystanie poparcia gwiazdy,
− sponsoring i mecenat,
− inne (nagrody etc.).

W przypadku co-brandingu możemy zwykle wyróżnić markę „zaprasza-
jącą” lub „przyjmującą” oraz markę „zapraszaną” do współpracy. Co-branding 
może mieć charakter otwarty lub też współpraca pomiędzy dwoma firmami może 
być realizowana na zasadach wyłączności13. Taki sojusz może być zawarty w per-
spektywie krótko- lub długoterminowej i może dotyczyć dwóch lub więcej marek. 
Można także dokonać klasyfikacji co-brandingu na podstawie wkładu partnera 
i wyróżnić co-branding funkcjonalny (ingredient branding), polegający na wkła-
dzie rzeczywistego produktu, składnika czy technologii etc. partnera do produktu 
końcowego, oraz co-branding symboliczny, polegający na wykorzystaniu marki 

9 Między innymi G. Michel, G. Lewi.
10 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, op.cit., s. 310.
11 G. Lewi, J. Lacoeuilhe, Branding Management – La marque, de l’idée à l’action, Pearson 

Education, Paris 2007, s. 317–318.
12 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, op.cit., s. 315–321.
13 M. Grębosz, op.cit., s.18–19.
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partnera w celu podkreślenia wartości symbolicznych i stworzenia określonego 
wizerunku.

2. Powody realizacji strategii co-brandingu

Zgodnie z opinią wielu autorów, miedzy innymi R. Clifton, co-branding 
jest jednym z obszarów stymulowania marek, które mogą wpłynąć na ich rozwój. 
Wyzwaniem jest stworzenie jasnej sytuacji i wygenerowanie długoterminowej 
zrównoważonej wartości dla obu marek14.

Według K.L. Kellera, co-branding daje możliwość rozszerzenia zasięgu 
i wpływów marki, wejścia na nowe rynki, wykorzystania nowych technologii, 
redukcji kosztów oraz odświeżenia wizerunku marki15. Natomiast zdaniem 
T. Blacketta, co-branding pozwala firmie wykorzystać potencjał finansowy swo-
jej marki16.

Co-branding jest także źródłem innowacji. Przedsiębiorstwa, łącząc wysiłki, 
tworzą nowy, często innowacyjny produkt, zyskując przewagę konkurencyjną. 
Wprowadzenie takiego produktu co-brandingowego ułatwia negocjacje z dystry-
butorami oraz pozwala stosunkowo szybko zdobyć nowych klientów.

Należy podkreślić wymiar symboliczny co-brandingu i wzmocnienie wize-
runku własnej marki kulturą, doświadczeniem i wartościami marki partnera. 
Celem co-brandingu jest nie tylko wkład partnera w udoskonalenie produktu, ale 
także podkreślenie jego udziału w projekcie poprzez wymiar symboliczny jego 
marki. Wykorzystanie elementów marki partnera, takich jak nazwa, symbol, logo 
na finalnym produkcie, pozwala wpływać na postrzeganie tego produktu przez 
konsumenta i przekazanie nie tylko informacji o jakości i wartości produktu, ale 
także o wartościach, misji i wizji marki partnera. Jest to swoiste uzupełnienie luk 
istniejącej marki elementami i wartościami marki koproducenta. Powodem reali-
zacji strategii co-brandingu jest także chęć rozwoju rynku i potencjalna ekspan-
sja na nowe obszary, zarówno pod względem strategicznym, jak i geograficznym.

Co-branding jest strategią umożliwiającą dokonanie transferu zarówno 
pozytywnych skojarzeń, jak i innych elementów kapitału marki zapraszanej do 

14 R. Clifton, The Future of Brands, w: Brands and Branding, R. Clifton, J. Simmons (red.), The 
Economist in association with Profile Books Ltd., London 2003, s. 236.

15 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, op.cit., s. 310.
16 T. Blackett, What is a Brand, w: Brands and Branding, op.cit., s. 24.
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współpracy17. Jest sposobem na dodanie marce wartości, których nie posiada, lub 
na odnalezienie tych, które utraciła18. Bardzo często, dzięki zastosowaniu tej stra-
tegii, wizerunek marki zyskuje elementy nowości i nowoczesności. Co-branding 
jest swoistym wejściem marki na kolejny poziom, stopień rozwoju. Może być 
także zastosowany jako strategia odmłodzenia marki, zapobiegająca jej starzeniu 
się.

W przypadku co-brandingu funkcjonalnego, do najważniejszych powo-
dów realizacji tej strategii zaliczyć można wykorzystanie know-how partnera 
i jego wkład w tworzenie produktu oraz stworzenie nowego produktu/usługi, 
wykraczającego poza indywidualny obszar działania, kompetencje i możliwości 
partnerów.

Co-branding funkcjonalny pozwala wzmocnić i podkreślić jakość produktu. 
Badania prowadzone przez Carpentera, Glazera i Nakomoto pokazały, że nawet 
jeśli dany komponent nie był brany pod uwagę podczas podejmowania decyzji 
o zakupie, to i tak zastosowanie strategii co-brandingu funkcjonalnego wpływało 
na wybór tego produktu przez konsumenta19. W niektórych branżach (na przy-
kład komputerowych) konsumenci nie chcą kupować produktów, które nie mają 
markowych komponentów. W przypadku relacji na rynku B2B, co-branding ma 
na celu przede wszystkim podkreślenie wiarygodności marki.

Dorozala i Kohlbrenner ze School of Economics and Management w Lund 
University w Szwecji w 2008 roku przeprowadziły badania dotyczące wyko-
rzystania co-brandingu jako narzędzia służącego strategicznemu wzmocnieniu 
wizerunku marki20. W pracy autorki skupiają się przede wszystkim na konse-
kwencjach różnego typu relacji partnerskich wykorzystywanych w zarządzaniu 
marką. Autorki starały się zidentyfikować i zdefiniować różne odmiany tych 
relacji. Podjęły także próbę określenia wpływu co-brandingu na wzmocnienie 
wizerunku marki. W pracy co-branding jest potraktowany bardzo szeroko i roz-
szerzony o inne formy współpracy pomiędzy markami. Autorki zakwalifikowały 
do analizowanych projektów co-brandingowych między innymi przypadki 
wykorzystania gwiazdy czy sportowca do wzmocnienia wizerunku marki oraz  

17 J.H. Washburn, B.D. Till, R. Priluck, Co-branding: Brand Equity and Trail Effects, „Journal 
of Consumer Marketing” 2000, nr 17/7, s. 591–592.

18 G. Lewi, J. Lacoeuilhe, op.cit., s. 326.
19 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, op.cit.,s. 324.
20 N. Dorozala, A. Kohlbrenner, Co-branding as a Tool for Strategic Brand Activation, VDM 

Verlag, Saarbrucken 2008, s. 40–80.



192 Magdalena Grębosz

co-advertising. Przeprowadzono badania empiryczne, w których wykorzystana 
została metoda komunikowania się bezpośredniego z respondentami – z wyko-
rzystaniem techniki wywiadu osobistego, telefonicznego oraz z wykorzystaniem 
multimedialnych technik internetowych. Badania zostały ograniczone do sektora 
odzieżowego oraz przypadków współpracy kreatorów mody z firmami z innych 
sektorów. Na podstawie studiów literaturowych i wyników badań, autorki 
wyróżniły 16 typów relacji partnerskich wykorzystywanych w zarządzaniu 
marką. Wśród czynników będących powodem realizacji strategii co-brandingu 
wyróżniły takie elementy, jak: zwiększenie wartości marki i wzmocnienie wize-
runku marki, poprawę sytuacji firmy na rynku oraz zwiększenie grupy docelowej 
odbiorców.

Podsumowanie

Alianse ewoluują w różny sposób zdeterminowane wieloma czynnikami, 
takimi jak potencjał partnerów i ich aktywa, rodzaj aliansu i pochodzenie alian-
tów21. Współpraca między partnerami w aliansie marketingowym najczęściej 
dotyczy kształtowania produktu, decyzji cenowych, kształtowania systemu dys-
trybucji i prowadzenia działań promocyjnych. Alianse marketingowe obejmują 
także współpracę pomiędzy markami.

W odpowiedzi na działania konkurencji i oczekiwania konsumentów firmy 
podejmują działania zmierzające do udoskonalenia i wzbogacenia oferty, poszu-
kując nowych metod ekspansji rynkowej oraz zwiększenia wartości ich marek. 
Firmy wykorzystują strategie umożliwiające umocnienie pozycji marki na rynku. 
Należą do nich między innymi rozszerzenie marki, licencjonowanie marki, zakup 
praw patentowych czy fuzje pomiędzy firmami. Do strategii tych zaliczyć można 
także co-branding22.

W zależności od potrzeb i oczekiwań, firmy mogą dokonać wyboru pomię-
dzy realizacją strategii co-brandingu funkcjonalnego i symbolicznego, o charak-
terze otwartym i zamkniętym, sojuszu długo- lub krótkoterminowego.

Wykorzystanie co-brandingu często zachęca producentów do ponownego 
zastosowania tej strategii. Przykładem może być szwedzka marka Daim (obec-
nie należąca do koncernu Kraft Foods), która strategię tę wykorzystała między 

21 W. Sroka, Kierunki ewolucji aliansów, „Marketing i Rynek” 2009, nr 7, s. 8.
22 M. Grębosz, Co-branding – motywy, efekty oraz charakterystyka współpracy przedsiębiorstw 

w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej „Organizacja i Zarządzanie” 
2010, nr 45, s. 5–6.
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innymi we współpracy z Uniliverem (1974 i 1987), McDonald’s (1999), Man-
delbageriet (2001) czy Bonjour (2001). Pozwoliło to firmie rozszerzyć ofertę 
produktową i wprowadzić markę do innych kategorii produktów23.

Problematyka co-brandingu, strategii związanych z łączeniem marek 
i współpracą przedsiębiorstw w ramach strategii i komunikacji marki, pojawia się 
przede wszystkim przy okazji realizowania szerszych badań naukowych dotyczą-
cych wizerunku, strategii i komunikacji marki. Do tej pory zrealizowano kilkana-
ście istotnych projektów naukowych poświęconych wyłącznie tematyce co-bran-
dingu. Badania takie prowadzone były między innymi we Francji, w Niemczech, 
w Austrii, we Włoszech, w Szwecji oraz w Stanach Zjednoczonych.

CO-BRANDING AS A FORM OF COMPANIES COOPERATION

Summary

Nowadays, the increasing competition and growing demand push the companies 
to seek new solutions to strengthen its position on the market. In the paper, the author 
presents the issue of co-branding which is a cooperation of companies and an example of 
marketing alliance. Co-branding allows creation of new product and new brand or intro-
duction of new product signed by two partner brands. In the paper the chosen definitions 
and classifications of co-branding are presented. In this article, the reasons of co-branding 
strategy are also analyzed.

Translated by Magdalena Grębosz

23 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, op.cit., s. 313.
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Wprowadzenie

Z jednej strony, swoboda przepływu towarów oraz dynamiczny rozwój 
nowych technologii, a z drugiej strony, ograniczona chłonność i pojemność rynku 
globalnego sprawiają, że wielkość potencjału konkurencyjnego jest głównym 
czynnikiem decydującym o pozycji przedsiębiorstwa. Analiza źródeł pierwot-
nych oraz wtórnych wskazuje, że podmioty gospodarcze, prowadzące działal-
ność w szczególności na rynku dóbr przemysłowych, coraz częściej budują swoją 
konkurencyjność już nie tylko na podstawie atrakcyjnych cen, ale także szeroko 
rozumianej jakości oferty. Celem artykułu jest określenie znaczenia dobrowol-
nych certyfikowanych systemów zarządzania jakością w procesie kształtowania 
konkurencyjności na rynku B2B w Polsce.

1. Znormalizowany system zarządzania jako wyznacznik jakości dóbr 
przemysłowych

Współcześnie obowiązujące rozumienie pojęcia jakości nie ogranicza się do 
weryfikacji poziomu technicznego ocenianego dobra. Jakość, definiowaną jako 
stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania klienta1, 
tworzą wszystkie zmienne, stanowiące tak zwane wyposażenie oferty, ze szcze-
gólnym naciskiem na usługi towarzyszące, takie jak: doradztwo, serwis pogwa-

1 PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia. 
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rancyjny czy usługi posprzedażne. Pozyskanie nowych, a także utrzymanie obec-
nych nabywców jest zatem uwarunkowane optymalizacją poziomu zadowolenia 
odbiorców ze stopnia realizacji „zgłoszonych” potrzeb, a niejednokrotnie wręcz 
ich przewyższenia i przyjemnego zaskoczenia dodatkowymi korzyściami jako-
ściowymi, których nie oferuje producent dóbr substytucyjnych. Wyniki global-
nego raportu Corporate Values Index2 z 2009 roku jednoznacznie wskazują, że 
przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome nadrzędnej roli jakości, gdyż defi-
niują swoją tożsamość przede wszystkim w oparciu na takich wartościach korpo-
racyjnych, jak innowacyjność, jakość oraz satysfakcja klienta. Zmienne te poza 
tym, że kształtują wewnętrzne i zewnętrzne procesy organizacyjne, to skutecznie 
integrują misję i wizję firmy, a także determinują dobór narzędzi, służących ich 
realizacji. Bez wątpienia jednym z najpopularniejszych3, uniwersalnych narzędzi 
systemowych są międzynarodowe standardy zarządzania.

Powszechnie wiadomo, że warunkiem niezbędnym do prowadzenia jakiej-
kolwiek kooperacji przemysłowej, w szczególności na skalę międzynarodową, 
jest „działalność zmierzająca do uzyskania, optymalnego w danych okoliczno-
ściach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie posta-
nowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, doty-
czących istniejących lub mogących wystąpić problemów”4, czyli normalizacja. 
Rozwój normalizacji w zakresie jakości zachodzi w dwóch wymiarach5:

− instytucjonalnym (powołanie i działalność organizacji normalizacyjnych na 
szczeblu krajowym, europejskim oraz ogólnoświatowym),

− dokumentacyjnym (opracowanie norm z zakresu jakości produktów oraz 
systemów).
Standaryzacja jakości na poziomie normatywnym dotyczy przede wszyst-

kim systemów zarządzania jakością, regulowanych rodziną norm ISO serii 9000, 
w szczególności normą ISO 9001, zawierającą wymagania systemowe, stanowiące 

2 Corporate Values Index 2009. ECCO International Communications Network to projekt obej-
mujący ponad 3800 przedsiębiorstw z 11 krajów świata. Założeniem badawczym jest określenie skali 
zastosowania przez biznes wartości jako koncepcji planowania strategii zarządzania i marketingu 
oraz wskazanie różnic między systemami wartości, określanymi przez podmioty działające w róż-
nych krajach czy branżach. Szerzej zob. www.onboard.pl (11.2010).

3 Według ISO Survey 2008 wartość skumulowana liczby wydanych certyfikatów na dzień 
31.12.2008 wynosi 982 832. Szerzej zob. ISO Survey 2008, www.iso.org (11.2010). 

4 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, DzU 2002, nr 169, poz. 1386.
5 P. Jedynak, Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 23.
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podstawę certyfikacji. Zgodnie z postanowieniami ogólnymi standardu ISO 
9001, jego wytyczne mogą być stosowane w celu oceny zdolności organizacji do 
spełnienia wymagań klienta, wymagań przepisów prawnych i innych mających 
zastosowanie do wyrobu oraz wymagań określonych przez organizację6. Założe-
nia normy, jako środka zwiększającego skuteczność realizacji wymagań klien-
tów, promują przede wszystkim zasadę ciągłego, kompleksowego doskonalenia 
działań oraz podejście procesowe do zarządzania organizacją. Przyjętą podstawą 
bazowego modelu systemu zarządzania jakością jest powiązanie wejściowych 
wymagań klienta z głównymi założeniami normy, zawartymi w klauzulach od 4 
do 8. Na rysunku 1 zobrazowano model systemu zarządzania jakością, którego 
podstawą jest proces.

 1 

Ciągłe doskonalenie 
systemu zarządzania jakością

Klienci

Wymagania

Klienci

Zadowole
nie

Wejście Realizacja 
wyrobu Wyrób

Wyjście

Pomiary, 
analiza

i doskonalenie

Odpowiedzialno
śckierownictwa

Zarządzanie 
zasobami

Objaśnienia:
Działania dające wartośc dodaną
Przepływ informacji

 

Rys. 1. Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces
Źródło: EN ISO 9001:2008. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Pomimo braku formalnych wymogów, nakazujących uzyskanie certyfikatu 
systemowego, a także wbrew nasilającym się tendencjom spadku postrzeganej 

6 PN-EN ISO 9001:2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
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wartości certyfikatów7, większość podmiotów spełniających wymagania stan-
dardu decyduje się na poddanie audytowi certyfikującemu, którego celem jest 
potwierdzenie gotowości przedsiębiorstwa do uzyskania świadectwa zgodności 
weryfikowanego systemu z przyjętym kryterium, czyli wymaganiami normy ISO 
9001. Certyfikat systemowy pełni określone funkcje, przede wszystkim jest istot-
nym nośnikiem informacji o jakości oferty, a także elementem systemu identyfi-
kacji wizualnej8 oraz jako swoistego rodzaju aktywa, jest brany pod uwagę przy 
wycenie wartości danej jednostki. Ponadto certyfikowany system zarządzania 
jakością stanowi znaczący komunikat rynkowy, ułatwiający organizacji wejście 
na zagraniczne rynki i tym samym nawiązanie kontaktów biznesowych, a także 
pełni rolę motywatora, stymulującego działania projakościowe zarówno wśród 
pracowników, jak i pozostałych stron zainteresowanych.

Z racji tego, że certyfikowany system zarządzania jakością jest narzędziem 
stosowanym na całym świecie9, to bez wątpienia znacznie rzutuje na uznawalność 
oraz rozpoznawalność, a w konsekwencji postrzegany poziom konkurencyjności 
przedsiębiorstw, działających zgodnie z wytycznymi zawartymi we wskazanym 
standardzie.

2. Wpływ certyfikowanego systemu zarządzania jakością  
na konkurencyjność przedsiębiorstw

Podobnie jak wieloaspektowe pojęcie jakości, również termin konkurencyj-
ności jest definiowany na wiele sposobów. Właściwe jego zdefiniowanie często 
wymaga porównania z obiektem konkurencyjnym, to jest z jednostką oferu-
jącą dobra identyczne lub o bardzo bliskiej substytucji, zaspokajające te same 
potrzeby, którego istnienie jest warunkiem koniecznym, by mówić o zjawisku 
konkurencji.

Konkurować, od łacińskiego concurro (‘zbiegać się razem’, ‘zderzyć się’)10, 
jest obecnie traktowane jako synonim określeń: współzawodniczyć czy rywali-

7 Szerzej zob. J. Zymonik, Wiarygodność certyfikatów systemowych – problemy i zagrożenia, 
„Problemy jakości” 2010, nr 1, s. 11.

8 Szerzej zob. A. Malewicz-Pełczyńska, System identyfikacji wizualnej w procesie certyfikacji 
ISO 9000:2000, „Problemy jakości” 2003, nr 8, s. 30.

9 Według danych pochodzących z ISO Survey 2008, systemy zarządzania jakością wdrożono 
i certyfikowano w 176 państwach. Szerzej zob. ISO Survey 2008, www.iso.org (11.2010).

10 K. Kumianiecki, Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000, s. 93.
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zować11. Jako kategoria mikroekonomiczna (obejmująca swym zasięgiem tylko 
przedsiębiorstwa) konkurencyjność, zgodnie z przyjętą przez OECD definicją, 
oznacza zdolność przedsiębiorstwa zarówno do sprostania międzynarodowej 
konkurencji, jak i do zapewnienia relatywnie wysokiej stopy zwrotu od wykorzy-
stanych czynników produkcji oraz relatywnie wysokiego zatrudnienia na stałych 
podstawach12. Z kolei eksperci Komisji Europejskiej, definiując konkurencyj-
ność, podkreślają przede wszystkim znaczenie czynnika finansowego, bowiem 
w ich opinii konkurencyjność to nic innego, jak zdolność do zwiększania udzia-
łów w rynku zewnętrznym lub umiejętność utrzymania relatywnie wysokiego 
tempa wzrostu krajowego popytu bez pogarszania bilansu obrotów bieżących13.

Z konkurencyjnością nieodłącznie wiąże się pojęcie przewagi konkuren-
cyjnej, której „istota sprowadza się do tego, że przedsiębiorstwo robi coś lepiej 
niż inne podmioty, dzięki czemu osiąga lepsze rezultaty”14, i tym samym odnosi 
sukces rynkowy. Wielkość przewagi konkurencyjnej, rozumiana jako „różnica 
parametrów opisujących zachowania, działania i ofertę przedsiębiorstwa oraz 
jego konkurentów”15 jest uzależniona zarówno od uwarunkowań zewnętrznych 
(czyli przede wszystkim zachowań konkurentów), jak i wewnętrznych („zaso-
bowa teoria firmy”16 – ang. Resource-Based View – RBV). Aby osiągnąć trwałą, 
tak zwaną strategiczną przewagę konkurencyjną, należy myśleć jednocześnie 
pod kątem własnego przedsiębiorstwa, klienta i konkurenta oraz pamiętać, że 
wypracowywana przewaga powinna dotyczyć zauważalnego i istotnego dla 
klientów parametru produktu i musi, poprzez trudność imitacji, być możliwa do 
jak najdłuższego utrzymania17.

Skala zainteresowania certyfikowanym systemem zarządzania jakością 
skłania do analizy przyczyn implementacji wymagań normy oraz do podjęcia 

11 Słownik języka polskiego, t. I, M. Szymczak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1988, s. 992.

12 Z. Wysokińska, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 128.

13 S. Miklaszewski, Konkurencyjność i jej znaczenie dla rozwoju gospodarki polskiej w Unii 
Europejskiej, „Zarządzanie i edukacja” 2000, nr 22–23, s. 81. 

14 B. Godziszewska, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001, s. 59.
15 Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, M. Stankiewicz (red.), UMK, Toruń 

1999, s. 111.
16 Ibidem, s. 114.
17 Wywiad z prof. H. Simonem – Przewaga konkurencyjna, „Gazeta Wyborcza”, 11.01.2005. 
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próby identyfikacji znaczenia tej zmiennej dla poziomu konkurencyjności przed-
siębiorstw na rynku B2B w Polsce.

Dane z jednostek certyfikujących oraz wyniki badań, prowadzonych zarówno 
w Polsce18, jak i za granicą19, jednoznacznie wskazują na wzajemną, pozytywną 
zależność pomiędzy konkurencyjnością firm a faktem wdrożenia i certyfikowa-
nia systemu zarządzania jakością. Również badania własne pokazują, iż jakość 
oraz certyfikowane systemy zarządzania stanowią kluczowe zmienne w procesie 
budowania przewagi konkurencyjnej pośród przedsiębiorstw oferujących dobra 
przemysłowe na rynku krajowym.

3. Wyniki badań własnych

W celu identyfikacji zmiennych, wpływających na konkurencyjność pod-
miotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce, w okresie czerwiec–
wrzesień 2009 roku przeprowadzono badanie ankietowe. Firmy poddane badaniu 
zostały wybrane celowo na podstawie bazy ISO Guide 2007, obejmującej przed-
siębiorstwa, które poddano certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardów 
zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem20. Kwestionariusz 
wysłano do 3600 podmiotów gospodarczych, z czego 272 firmy odesłały ankiety, 
co dało poziom zwrotu równy 7,5%. Do ostatecznej analizy zakwalifikowano 224 
jednostki typowe dla sektorów o charakterze produkcyjnym w Polsce. Respon-
denci zostali poproszeni o wskazanie spośród wszystkich możliwych zmiennych 
siedmiu, ich zdaniem, najistotniejszych dla danego zagadnienia. Wytypowanym 
w ten sposób zmiennym należało następnie przypisać rangę w skali od 1 do 7, 
gdzie 7 oznaczało najważniejszą zmienną.

Otrzymane wyniki badań wskazują, że czynnikiem mającym największe 
znaczenie w procesie budowania przewagi konkurencyjne jest jakość produktów. 
Drugą zmienną, zarówno pod względem częstotliwości wskazań, jak i średniej 

18 Na przykład R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych 
przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2003; Raport Wpływ wdrożenia ISO 9001 na konkurencyjność firmy. 
Marzec 2010, Portal Badań Online, www.pbonline.pl (11.2010).

19 Na przykład C.J. Corbett, M.J. Montes-Sancho, D.A. Kirsch, The Financial Impast of ISO 
9000 Certification in the United States: An Empirical Analysis, „Management Science” 2005, Vol. 
51, No 7, s. 1046; E. Naveh, A. Marcus, Achieving Competitive Advantage through Implementing 
a Replicable Management Standard. Installimg and Using ISO 9000, „Journal of Operations 
Management” 2005,Vol. 24, No 1, s. 1. 

20 Do analizowanej zbiorowości zaliczono jednostki gospodarcze posiadające przynajmniej jeden 
certyfikowany system zarządzania. 
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rang, jest konkurencyjność cenowa, a następnie elastyczność dostaw w zakresie 
liczby, terminów oraz asortymentu.

Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 67% respondentów wskazało certyfiko-
wany system zarządzania jako wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstwa. 
Odwołując się do danych z metryczki21, można zauważyć, że zmienna ta najczę-
ściej była wskazywana przez producentów wyrobów elektromaszynowych, firmy 
zatrudniające od 51 do 250 pracowników oraz podmioty o międzynarodowym 
zasięgu oddziaływania. Szczegółowe wyniki obejmujące odsetek wskazań oraz 
średnią rang zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Zmienne wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw  
(kolejność zmiennych została ustalona według malejącego odsetka wskazań)

Zmienne wpływające na konkurencyjność 
przedsiębiorstw (N=224)

Odsetek wskazań  
(%)

Znaczenie
(średnia ranga)

Jakość techniczna produktów 94,2 6,06
Konkurencyjność cenowa 83,04 5,27
Elastyczność dostaw (ilość, termin, asortyment) 71,43 4,24
Certyfikaty systemów zarządzania 67,41 3,86
Różnorodność oferty produktowej 57,59 4,48
Nowoczesna technologia 57,14 4,11
Potencjał produkcyjny 53,57 4,53
Usługi serwisowe 47,77 4,01
Wizerunek firmy 45,98 3,96
Marka firmy 44,2 4,18
Marka oferowanych produktów 37,95 4,41
Sieć dystrybucji 37,95 3,69
Innowacje produktowe 36,61 4,05
Udział w rynku 31,7 4,42
Wyniki finansowe 26,34 3,9
Innowacje organizacyjne 23,21 4
Dobrowolne certyfikaty produktowe 21,88 3,63

Źródło: opracowanie własne.

21 Zmienne, charakteryzujące strukturę próby, umieszczono w metryczce kwestionariusza. Na 
potrzeby badania wyróżniono segmenty: sektor działalności producenta, liczba zatrudnionych, 
obsługiwany rynek, posiadany kapitał, przestrzenny zasięg działania przedsiębiorstwa oraz forma 
własności.
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Podsumowanie

Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej wymaga zrozumienia potrzeb 
wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa, a nie tylko jego nabywców. Certyfi-
kowany system zarządzania jakością jest bez wątpienia narzędziem ułatwiającym 
realizację tego zadania, a ponadto generującym wiele mierzalnych, wewnętrz-
nych i zewnętrznych korzyści, do których należy przede wszystkim zaliczyć 
poprawę wizerunku firmy i jej wyrobów, dostęp do międzynarodowych rynków 
zbytu, korzystny wpływ na poziom sprzedaży i wyniki ekonomiczne, wzrost 
wydajności procesów i tym samym zwiększenie konkurencyjności22.

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
AS A COMPETITIVE ADVANTAGE ON POLISH B2B MARKET

Summary

The article describes the importance of certified quality management system in the 
process of building a competitive advantage. The author primarily focuses on the role of 
normative regulations on B2B market and emphasis on benefits of certificate system for 
compliance with requirements of ISO 9001 standard. In this paper theoretical considera-
tions are supported by results of own researches.

Translated by Anna Krawczyk

22 Szerzej zob. A. Gruszka, E. Niegowska, Zarządzanie jakością. Komentarz do norm serii ISO 
9000, PKN, Warszawa 2009, s. 5.
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METODA STUDIUM PRZYPADKU W PRACACH BADAWCZYCH 
MŁODYCH NAUKOWCÓW Z ZAKRESU NAUK O ZARZĄDZANIU

Wprowadzenie

Badania z zakresu nauk o zarządzaniu mogą być prowadzone różnymi meto-
dami naukowymi, pozwalającymi na uzyskiwanie wyników zarówno o charakterze 
ilościowym, jak również jakościowym. W ramach prac badawczych można wyko-
rzystywać szeroki zakres metod, technik i narzędzi badawczych, a ich szczegółowy 
dobór powinien być dokonany celowo i zaplanowany z uwzględnieniem między 
innymi takich zmiennych, jak temat, cel i zakres pracy czy specyfika i wielkość 
próby badawczej. Obecnie w naukach o zarządzaniu ważnym trendem staje się 
wykorzystywanie metod jakościowych, pozwalających na bardziej precyzyjne 
uchwycenie specyfiki zjawisk i uwzględniające wpływ zmiennych niemierzalnych 
lub trudno mierzalnych na procesy zarządzania współczesnymi organizacjami.

Jedną z metod badawczych, zaliczanych do grona metod jakościowych jest 
studium przypadku. Metoda ta może być z powodzeniem stosowana w pracach 
badawczych prowadzonych przez młodych naukowców z zakresu nauk o zarzą-
dzaniu. Stykając się z praktyką gospodarczą, mogą oni za pomocą metody mono-
graficznej badać między innymi konkretne przedsiębiorstwo lub organizacje 
innego typu, ich otoczenie, a także funkcje lub procesy w ramach działalności 
konkretnej komórki organizacyjnej czy zespołu projektowego.

Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu wyznaczono prezentację zakresu 
i efektów wykorzystania metody studium przypadku w pracach badawczych 
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prowadzonych przez młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. 
Realizacji celu pracy poświęcono badania empiryczne prowadzone na gru-
pie młodych asystentów, adiunktów oraz doktorów habilitowanych, którzy 
wykorzystują metodę monograficzną w prowadzonych przez siebie badaniach 
empirycznych.

1. Możliwości i ograniczenia wykorzystania metody studium przypadku 
w pracach badawczych prowadzonych przez młodych naukowców

Realizacja różnorodnych celów poznania naukowego prowadzić ma do 
opisu rzeczywistości, jej wyjaśnienia oraz/lub do przewidywania zajścia nowych 
stanów rzeczy, co z kolei warunkuje realizację podstawowych funkcji nauki, 
a więc funkcji opisowej, wyjaśniającej oraz prognostycznej1. Realizacja tych 
zadań wymaga zagłębienia się nie tylko w świat konstruktów teoretycznych, 
ale również zmierzenia się z obszarem faktów empirycznych, w którym badacz 
działa jako eksperymentator, czego wyrazem jest prowadzenie badań empirycz-
nych. Albowiem właśnie konfrontacja badań teoretycznych i empirycznych pro-
wadzi do rozwoju każdej dziedziny nauki2.

W procesie badawczym wyróżnić można dwa zasadnicze podejścia: nomo-
tetyczne, którego celem jest formułowanie ogólnych praw i zasad naukowych 
na podstawie reprezentacyjnych, wielopodmiotowych badań, oraz idiograficzne, 
którego celem jest prezentacja i wyjaśnianie jednostkowych faktów i zda-
rzeń. W podejściu idiograficznym użyteczną metodą (określaną niekiedy również 
jako jakościowa lub niestatystyczna strategia badawcza3) może być studium 
przypadku.

Traktuje się ją najczęściej jako szczegółowy opis rzeczywistego obiektu, 
zjawiska czy procesu, przeprowadzony w celu wyjaśnienia przyczyn, rezultatów 
i uwarunkowań występowania danego procesu lub funkcjonowania pewnego 
obiektu w określonych warunkach4. W związku z tym określa się ją jako metodę 

1 J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1997, s. 30–33.

2 S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo Dom 
Organizatora, Toruń 2007, s. 68.

3 Na przykład J. Dul, T. Hak, Case Study Methodology in Business Research, Butterworth- 
-Heinemann, Oxford 2008, s. 3–6.

4 S. Lachiewicz, M. Matejun, Studia przypadków karier menedżerskich absolwentów Politechniki 
Łódzkiej, w: Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, I. Staniec (red.), Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 88.
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monograficzną, analizę indywidualnego przypadku, case study, a swoim charak-
terem nawiązuje ona do idei badań etnograficznych, prowadzonych w realnym 
świecie z wykorzystaniem interakcji z podmiotem badanym. Nie oznacza to jed-
nak, że może być ona wykorzystywana wyłącznie w realistycznym podejściu 
badawczym. Może być bowiem również użyteczna w przypadku stanowiska 
pozytywistycznego, krytycznego lub konstruktywicznego5, przede wszystkim 
w przypadku zaangażowania badacza jako uczestnika odkrywającego otaczający 
świat.

Metoda studium przypadku wpisuje się zatem przede wszystkim w nurt 
metodologii interpretatywnej i indukcyjny charakter nauk o zarządzaniu6, wspie-
rając realizację postulatu „eklektyzmu metodologicznego”7, wzbogacając proces 
badawczy i przyczyniając się do zapewnienia efektywności poznawczej i prag-
matycznej. Jednocześnie może ona zapewniać realizację postulatu triangulacji 
metodologicznej, zakładającego konieczność stosowania różnych wzajemnie 
korygujących się i weryfikujących metod badawczych8.

W procesie badawczym realizowanym metodą studium przypadku wyko-
rzystywane mogą być bowiem różnorodne metody, techniki i narzędzia. Do uży-
tecznych metod można tutaj zaliczyć metodę badania dokumentacji, obserwację, 
metodę wywiadu i/lub metodę badań ankietowych9. Prawidłowe przeprowadzenie 
procesu badawczego z wykorzystaniem tego podejścia pozwala między innymi na 
przedstawienie bardziej dokładnego i głębokiego obrazu badanej rzeczywistości, 
wyjaśnienie źródeł i uwarunkowań określonych zjawisk, a także oparcie się na 
głębszych relacjach pomiędzy badaczem i obiektem badanym. Z drugiej strony, 
wykorzystanie metody studium przypadku wiąże się z takimi ograniczeniami, 

5 Szerzej zob. P. Banaszyk, Status nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologiczne prac doktor-
skich w naukach ekonomicznych, M. Sławińska, H. Witczak (red.), PWE, Warszawa 2008, s. 38–39.

6 Należy pamiętać jednak o ograniczonej (probabilistycznej) drodze poznania naukowego 
z wykorzystaniem metod indukcyjnych (K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Fundacja 
Aletheia, Warszawa 2002, s. 21–24). Dlatego też w naukach o zarządzaniu spotkać można takie 
nurty badawcze, w których metodyka badawcza ma cechy podejścia dedukcyjnego (J. Niemczyk, 
Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo AE im. 
O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 13).

7 Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 106–108.
8 N. Denzin, The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Transaction 

Publishers, 2009, s. 297–300.
9 A. Apanowicz, Metodologia nauk, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 81.
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jak: mała reprezentatywność wyników, intuicyjność i subiektywność sądów, duża 
czasochłonność oraz wysokie koszty prowadzonych badań10.

Metoda studium przypadku może znaleźć szczególne zastosowanie w pra-
cach młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. Do tej grupy można 
zaliczyć osoby, które znajdują się w początkowym okresie swojego rozwoju 
naukowego, a więc przede wszystkim asystentów, adiunktów oraz młodych dok-
torów habilitowanych. Wydaje się, że w ich przypadku mniejszego znaczenia 
nabiera sam wiek, bowiem ich rozwój zawodowy związany jest z dużą aktywno-
ścią psychiczną i witalnością umysłową, co nawet w dalszych stadiach rozwoju 
biologicznego pozwala na zachowanie dużej sprawności twórczej i otwartości na 
zmiany11.

Ta grupa zawodowa prowadzi intensywne prace badawcze związane 
z pracami awansowymi, jak również związane z prowadzonymi zajęciami 
dydaktycznymi na uczelniach wyższych. Istotną warstwą aktywności staje się 
również działalność na rzecz praktyki gospodarczej. Należy bowiem podkre-
ślić, że działalność naukowa nie obejmuje jedynie zwiększenia wiedzy własnej 
badacza, a jej istotnym celem staje się również przekazanie tej wiedzy innym 
oraz obejmuje procesy jej przystosowywania metodami naukowymi do wdra-
żania w praktyce organizacyjnej12. Metoda studium przypadku może spełniać 
w tej sytuacji ważne funkcje, szczególnie gdy jest wykorzystywana w procesie 
dydaktycznym lub jako „benchmark” w praktyce gospodarczej. Rola ta może 
być realizowana bezpośrednio przez młodych naukowców podczas ćwiczeń 
i wykładów akademickich lub w trakcie działalności konsultingowej lub 
trenerskiej.

Młodzi naukowcy z zakresu nauk o zarządzaniu, stykając się w praktyce 
gospodarczej z określoną rzeczywistością, mogą z jednej strony, dokonywać jej 
opisu i interpretacji właśnie z wykorzystaniem metody studium przypadku. Z dru-
giej strony mogą, wykorzystując to podejście, implementować zaproponowane 
przez siebie modele teoretyczne, dokonując ich weryfikacji empirycznej i for-
mułując zalecenia dla praktyki organizatorskiej. Efekty zastosowania tej metody 

10 Szerzej na temat zalet i ograniczeń metody studium przypadku zob. S. Lachiewicz, M. Matejun, 
op.cit., s. 89–90.

11 Por. S. Lachiewicz, Młodzi menedżerowie w polskiej gospodarce, w: Współczesne metody 
zarządzania w praktyce gospodarczej, M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.), Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 12–14.

12 Por. J. Zieleniewski, O organizacji badań naukowych, PWE, Warszawa 1975, s. 43–44.
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dla młodych naukowców mogą mieć zatem charakter synergiczny, obejmujący 
zarówno zwiększenie wiedzy i doświadczenia, ulepszenie realizowanego procesu 
dydaktycznego, jak również osiąganie wyższego statusu i awansu zawodowego 
oraz kolejnych stopni naukowych.

2. Metodyka i zakres prowadzonych badań empirycznych

Realizacji celu pracy poświęcono badania empiryczne prowadzone metodą 
badań ankietowych na grupie naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. Zasto-
sowano celowy dobór, zapraszając do próby stosunkowo młodych reprezentan-
tów różnych uczelni wyższych o zróżnicowanych zainteresowaniach badaw-
czych, mieszczących się jednak w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jako technikę 
badawczą wykorzystano technikę ankiety przesyłanej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, 
w którym zamieszczono 7 pytań oraz metryczkę.

Łącznie do badań wytypowano 81 naukowców, którym przesłano kwestio-
nariusze. Otrzymano odpowiedzi od 34 osób (wskaźnik zwrotności wyniósł więc 
42%), przy czym 4 osoby stwierdziły, że nie korzystały dotychczas z metody 
studium przypadku w prowadzonych przez siebie pracach badawczych. Pozo-
stałe 30 osób przesłało wypełnione poprawnie kwestionariusze ankiet, z któ-
rych wszystkie zakwalifikowano do ostatecznej analizy. W badaniach wzięli 
udział przedstawiciele następujących ośrodków naukowych: Politechnika 
Łódzka – 11 osób, Uniwersytet Łódzki – 4 osoby, Politechnika Białostocka  
– 3 osoby, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 3 osoby oraz Uniwersytet 
Zielonogórski – 2 osoby. Ponadto badani byli przedstawiciele Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Troje respondentów 
nie podało w kwestionariuszu swojego miejsca pracy.

W badaniach wzięło udział 17 kobiet i 13 mężczyzn. Były to w większości 
osoby stosunkowo młode, najczęściej w wieku od 31 do 40 lat (w sumie 80% 
respondentów). Większość badanych obecnie posiada stopień doktora i pracuje 
na stanowisku adiunkta. Największa grupa respondentów pracuje na uczelni 
wyższej w okresie od 6 do 15 lat (w sumie 77% ankietowanych). Taka struktura 
próby pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi przede wszystkim od osób młodych, 
posiadających już jednak pewne doświadczenie w prowadzeniu badań nauko-
wych i jednocześnie znaczny potencjał rozwojowy. Szczegółową charakterystykę 
respondentów przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1

Charakterystyka respondentów biorących udział w badaniach

Płeć Liczba Udział (%)
Kobieta 17 57
Mężczyzna 13 43

Tytuł/Stopień Liczba Udział (%)
Magister 3 10
Doktor 24 80
Doktor habilitowany 3 10

Stanowisko Liczba Udział (%)
Asystent 3 10
Adiunkt 25 83
Profesor 2 7

Wiek Liczba Udział (%)
Do 30 lat 1 3
31–35 lat 10 33
36–40 lat 14 47
41–45 lat 5 17

Staż pracy Liczba Udział (%)
Do 5 lat 3 10
6–10 lat 11 37
11–15 lat 12 40
16–20 lat 3 10
Powyżej 20 lat 1 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Respondenci reprezentują bardzo zróżnicowane zainteresowania naukowe. 
Największa grupa osób wskazała na zarządzanie zasobami ludzkimi (7 osób). 
Wśród innych obszarów zainteresowań ankietowani wymieniali: zachowania 
organizacyjne, kulturę organizacyjną oraz zarządzanie małymi i średnimi przed-
siębiorstwami (po 4 osoby), zarządzanie marketingowe, współczesne koncepcje 
i metody zarządzania, zarządzanie jakością oraz zarządzanie strategiczne (po 
3 osoby). Ponadto biorący udział w badaniach wskazywali między innymi na 
takie obszary zainteresowań naukowych, jak: konkurencyjność i współpracę 
przedsiębiorstw, zarządzanie logistyczne, zarządzanie projektami, zarządzanie 
wiedzą, etykę w biznesie czy zarządzanie ochroną środowiska. Badanie ankie-
towe przeprowadzono w dniach 1–13 listopada 2010 roku.
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3. Wykorzystanie metody studium przypadku przez badanych naukowców

Wszyscy respondenci wykorzystywali lub wykorzystują obecnie metodę 
studium przypadku w prowadzonych przez siebie badaniach empirycz-
nych. W pierwszej części badań zapytano, jakie obszary były lub są aktualnie 
przez nich badane z wykorzystaniem tej metody. Zdecydowana większość bada-
nych (83%) zajmowała się analizą pewnego wycinku organizacji w postaci 
funkcji lub procesu realizowanego wewnątrz przedsiębiorstwa lub organiza-
cji innego typu. Do takich badań można zaliczyć opis działalności konkretnej 
komórki organizacyjnej, zespołu projektowego lub na przykład procesu wdraża-
nia nowego produktu.

Przykładem mogą być tu badania prowadzone przez A. Glińską-Neweś 
w ramach rozprawy doktorskiej13. Analizy, których celem była identyfikacja 
metod stosowanych w procesie zmian kultury organizacyjnej, przeprowadzono 
w takich firmach, jak Legmet sp. z o.o. oraz International Paper Kwidzyń. Jako 
metodę badawczą wykorzystano wywiad niestandaryzowany. W efekcie sporzą-
dzono opisy przedstawiające przebieg procesu zmiany kultury organizacyjnej 
badanych przedsiębiorstw.

Połowa ankietowanych badała w formie studium przypadku całe konkretne 
przedsiębiorstwo lub organizację. Przykładem mogą tu być badania prowa-
dzone przez P. Walentynowicza14, w których analizowano zachowania konkret-
nych przedsiębiorstw i ich efekty. W pracach badawczych wykorzystano wywiad 
oraz metodę badań ankietowych wśród pracowników, badanie dokumentacji firm 
oraz analizę informacji ze źródeł literaturowych. W efekcie prac badawczych 
zidentyfikowano główne czynniki sukcesu oraz porażki polskich przedsiębiorstw 
i pozytywnie zweryfikowano je z informacjami podawanymi w literaturze 
przedmiotu.

W zdecydowanie mniejszym zakresie badani naukowcy wykorzystywali 
metodę studium przypadku do opisu konkretnej osoby lub zespołu osób pod 
kątem określonych zachowań, postaw lub umiejętności. Na taki kierunek wyko-
rzystania metody monograficznej wskazało 37% respondentów. Przykładem 

13 A. Glińska-Neweś, Proces zmiany kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w okresie 
transformacji systemowej, praca doktorska pod kierunkiem naukowym M.J. Stankiewicza, Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.

14 P. Walentynowicz, Czynniki sukcesu i porażki współczesnych przedsiębiorstw – analiza wybra-
nych case studies, w: Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, Prace i Materiały WZ UG 
nr 5, Sopot 2005.
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mogą być tu badania prowadzone przez R. Kozłowskiego i M. Matejuna w przed-
siębiorstwie informatycznym MakoLab SA. Ich celem była identyfikacja i ocena 
wybranych problemów obsługi zaawansowanych technologii w firmie. Jako 
metodę badawczą wykorzystano metodę wywiadu, w ramach której zastosowano 
standaryzowany kwestionariusz wywiadu. W efekcie prac badawczych opraco-
wano oraz zweryfikowano empirycznie w badanym przedsiębiorstwie autorski 
model 10 ogólnych kompetencji pracowników firm informatycznych15.

Najmniej respondentów (23%) jako obszar badań, w którym wykorzystano 
metodę studium przypadku, wskazało otoczenie przedsiębiorstwa lub mniej-
szy jego element. Przykładem tego typu badań mogą być prace prowadzone 
przez A. Adamik w firmie Venita sp. z o.o. Autorka badała uwarunkowania 
rozwoju tego przedsiębiorstwa w latach 1989–1998, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wpływu zmian w otoczeniu (związanych ze zmieniającymi się warun-
kami współpracy polsko-rosyjskiej) na możliwości rozwojowe podmiotu. Celem 
badań był opis rozwoju firmy i jego problemów w okresie kryzysu gospodar-
czego i załamania kontaktów handlowych z Rosją. W badaniach wykorzystano 
metodę wywiadu, obserwację oraz analizę licznych dokumentów udostępnionych 
przez firmę. W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano, że otoczenie 
międzynarodowe generuje istotne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, które 
jednak zbyt silnie opiera swoją działalność na jedynym docelowym rynku zagra-
nicznym. W tym czasie bowiem głównym rynkiem zbytu dla firmy Venita sp. 
z o.o. była Rosja i na tym kierunku działania zbudowano nietrwały potencjał 
rozwojowy przedsiębiorstwa16.

Trzech naukowców biorących udział w badaniach wskazało ponadto 
na inne obszary, do badania których wykorzystali oni metodę monograficzną. 
Dwie odpowiedzi dotyczyły wykorzystania współczesnych metod zarządzania, 
w tym zastosowania wybranych koncepcji zarządzania do usprawniania pro-
cesów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jeden z respondentów metodą 
monograficzną badał funkcjonowanie systemu informacyjnego. Badania były 

15 K. Kozłowski, M. Matejun, Problemy obsługi zaawansowanych technologii w przedsiębior-
stwie informatycznym – studium przypadku, w: Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, 
jakością i logistyką, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 
2010.

16 A. Adamik, Venita sp. z o.o. (1989–1998), w: Zarządzanie strategiczne. Studia przypadków, 
J. Jeżak (red.), Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, PAM 
Center, Łódź 2003.
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realizowane w ramach rozprawy doktorskiej17, a ich zasadniczym celem była 
identyfikacja sytuacji problemowych, ich diagnoza i projekt systemu informacji 
menedżerskiej (SIM) wykorzystywanego głównie w procesie zarządzania strate-
gicznego czterech wybranych przedsiębiorstw. Jako metody badawcze wykorzy-
stano tu badania ankietowe, wywiad oraz obserwację. Jako narzędzia badawcze 
i inne źródła danych wykorzystano: dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstw, 
dane z systemów informatycznych, kwestionariusz oraz listę pytań do wywiadu.

Zestawienie obszarów badanych w formie studium przypadku przez ankie-
towanych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu przedstawiono na 
rysunku 1.
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Rys. 1. Obszary badane metodą studium przypadku przez ankietowanych młodych 
naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

W trakcie badań prowadzonych metodą monograficzną ankietowani 
naukowcy wykorzystywali szeroki zakres metod i narzędzi badawczych. Najczę-
ściej wykorzystywaną metodą badawczą była metoda wywiadu. Wykorzystywało 
ją 90% respondentów. Konsekwencją jej zastosowania było wykorzystywanie 
w pracach badawczych takich narzędzi, jak: kwestionariusz wywiadu (na którego 
zastosowanie w ramach techniki wywiadu standaryzowanego wskazało 87% 

17 K. Woźniak, System informacji menedżerskiej jako instrument wspomagania zarządzania stra-
tegicznego w firmie, praca doktorska pod kierunkiem A. Stabryły, Wydział Zarządzania, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
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badanych) lub dyspozycje do wywiadu (charakterystyczne dla techniki wywiadu 
swobodnego, na których wykorzystanie wskazało 27% respondentów).

Za najważniejszą zaletę studium przypadku w prowadzonych przez siebie 
pracach badawczych respondenci uznali możliwość przedstawienia bardziej 
dokładnego i głębokiego obrazu badanej rzeczywistości ze sfery zarządzania 
organizacjami, a przede wszystkim stanu i dynamiki rozwojowej tych procesów. 
Średnia wskazań respondentów dla tej zalety wyniosła 4,5 (w skali od 1 – naj-
mniej istotna zaleta, do 5 – najważniejsza zaleta) przy jednoczesnym wskazaniu 
dominującym na poziomie 5.

Poważnym ograniczeniem metody studium przypadku wskazanym przez 
ankietowanych naukowców była mała reprezentatywność wyników i niewielka 
możliwość ich weryfikacji (na przykład powtórzenia w innych warunkach). Śred-
nie wskazanie na tą wadę wyniosło wprawdzie tylko 3,4, jednak wskazaniem 
dominującym była wartość 5 – a więc większość osób uznała to ograniczenie 
za najpoważniejszą wadę studium przypadku. Utrudnia ona bowiem uogólnianie 
uzyskanych wyników i formułowanie szerszych praw naukowych.

Ponadto trzech respondentów jako poważne ograniczenie tej metody w swo-
ich pracach badawczych wskazało trudności z uzyskaniem zgody na przeprowa-
dzenie badań i trudności w dostępie do wnętrza obiektu badanego. Zwrócono 
również uwagę na konieczność znacznego zaabsorbowania czasu pracy kadry 
badanego przedsiębiorstwa oraz trudny dostęp do materiałów wewnętrznych 
i danych ilościowych charakteryzujących badany obiekt.

Podsumowanie

Studium przypadku jako metoda naukowa może znaleźć szczególnie uży-
teczne zastosowanie w naukach o zarządzaniu. Na ten fakt wskazuje między 
innymi S. Sudoł, stwierdzając, że opisy pojedynczych przypadków pokazujących 
przykłady złego zarządzania i najlepsze rozwiązania lub praktyki pozwalają na 
dostarczanie organizacjom lub menedżerom propozycji rozwiązań problemów 
zarządzania z przeznaczeniem do ich praktycznego zastosowania18. Potwierdza 
to również jeden z respondentów biorących udział w badaniach ankietowych, 
stwierdzając, że w jego przypadku „jest to główna metoda jaką wykorzystuje 
w swoich badaniach dla zidentyfikowania przypadków liderów (pozytywnych) 
oraz outsiderów (negatywnych) w praktyce zarządzania”.

18 S. Sudoł, op.cit., s. 70–71.
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Wyniki badań ankietowych potwierdzają znaczny zakres wykorzystania 
metody monograficznej w pracach badawczych prowadzonych przez młodych 
naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. Ankietowani najczęściej wykorzysty-
wali tą metodę do badania fragmentu organizacji w postaci funkcji lub procesu 
realizowanego wewnątrz przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystywaną metodą 
badawczą służącą do zbierania danych i informacji o opisywanym obiekcie była 
metoda wywiadu z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi badawczych. Do 
podstawowych zalet wykorzystania metody monograficznej badani zaliczyli 
możliwość przedstawienia bardziej dokładnego i głębokiego obrazu badanej rze-
czywistości ze sfery zarządzania, zwracając jednocześnie uwagę na takie ograni-
czenia, jak mała reprezentatywność wyników badań oraz trudności w dostępie do 
obiektów poddanych badaniom.

A CASE STUDY METHOD IN RESEARCH WORKS  
OF YOUNG MANAGEMENT SCIENCE RESEARCHERS

Summary

A case study is one of the research methods included among qualitative methods 
applied in managements sciences. It is very often treated as a description of real object, 
carried out in order to explicate causes, results and conditionings of its occurring or func-
tioning in defined conditions. The article presents results of the research concerning the 
range and effects of applying this method by young researchers working in the field of 
management sciences.

Translated by Marek Matejun
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DROGA NA GPW SA POPRZEZ ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Wprowadzenie

Jednym ze źródeł pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa jest 
rynek kapitałowy, będący miejscem kojarzenia podmiotów deficytowych, poszu-
kujących środków niezbędnych do sfinansowania planowanych inwestycji oraz 
podmiotów nadwyżkowych, które w danym momencie posiadają wolne środki 
i są gotowe udostępnić je za określonym wynagrodzeniem. W Polsce rynek 
kapitałowy identyfikowany jest przede wszystkim z Giełdą Papierów Wartościo-
wych w Warszawie SA (GPW SA), która bez wątpienia jest centrum polskiego 
rynku finansowego, miejscem gromadzenia, pozyskiwania i pomnażania kapita-
łów, spotkań emitentów i inwestorów, jak również barometrem gospodarki oraz 
wskaźnikiem nastrojów społeczeństwa. Ze względu na rygorystyczne wymaga-
nia w zakresie dopuszczania spółek do notowań na jej parkiecie, przez długi czas 
pozostawała niedostępna dla ponad 90% podmiotów gospodarczych w Polsce. 
Rozwiązaniem tego problemu było uruchomienie w sierpniu 2007 roku alterna-
tywnego systemu obrotu (ASO), zwanego NewConnect (NC).

Poniżej przedstawione zostaną podstawowe zasady działania NewConnect, 
w szczególności warunki wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na 
tym rynku oraz wymagania stawiane emitentom, którzy zamierzają przenieść 
swoje walory na główny parkiet GPW SA Zaprezentowane zostaną również 
spółki, które w stosunkowo krótkim okresie funkcjonowania ASO w Polsce zdo-
łały już przejść do notowań na rynku regulowanym.
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1. Istota alternatywnego systemu obrotu

W polskim porządku prawnym pojęcie alternatywnego systemu obrotu zde-
finiowane zostało w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi. Zgodnie z art. 3 tejże ustawy, alternatywny system obrotu to orga-
nizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany 
wielostronny system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, któ-
rego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 
zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie 
transakcji pomiędzy uczestnikami tego systemu1.

Ten sam akt prawny definiuje również pojęcie rynku regulowanego. W rozu-
mieniu art. 14 rynkiem regulowanym jest: „działający w sposób stały system 
obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający 
inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym 
czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz 
jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany 
i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepi-
sach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te 
warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany”2. W praktyce 
oznacza to, że warunki dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na 
rynku regulowanym, jak również wszystkie prawa i obowiązki jego uczestników, 
są ściśle uregulowane przepisami prawa krajowego oraz europejskiego.

Alternatywny system obrotu jest rynkiem zorganizowanym, lecz nie jest 
rynkiem regulowanym w znaczeniu przepisów prawa polskiego oraz ustawodaw-
stwa Unii Europejskiej – oznacza to, że nie mają do niego zastosowania liczne 
krajowe oraz unijne regulacje. W porównaniu z głównym parkietem, alterna-
tywne platformy charakteryzują się uproszczonymi i elastycznymi procedurami 
wprowadzenia oraz notowania instrumentów finansowych oraz mniej restryk-
cyjnymi przepisami w stosunku do ich uczestników. Dzięki bardziej liberalnym 
regulacjom, proces emisji papierów wartościowych, a następnie uczestnictwo 
w ASO są zdecydowanie mniej kosztowne, dając szansę pozyskania kapitału 
z rynku publicznego także podmiotom małym, również dopiero rozpoczynają-
cym działalność.

1 Art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005,  
nr 183, poz. 1538, z późn. zm.

2 Ibidem, art. 14 ust. 1. 
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W Europie alternatywne systemy obrotu funkcjonują od dawna. Polski New-
Connect jest jednym z 12 ASO zorganizowanych i zarządzanych przez 12 euro-
pejskich giełd stowarzyszonych w ramach Federacji Europejskich Giełd Papie-
rów Wartościowych (FESE – the Federation of European Stock Exchanges)3.

Najstarszym rynkiem działającym w formule ASO jest Alternative Invest-
ment Market (AIM), prowadzony przez londyńską Giełdę Papierów Wartościo-
wych od czerwca 1995 roku. Jest to jednocześnie największa taka platforma 
w Europie pod względem liczby notowanych spółek oraz kapitalizacji. Według 
danych na koniec października 2010 roku, na AIM notowane były walory 1198 
spółek, w tym 224 spoza Wielkiej Brytanii, o łącznej kapitalizacji ponad 67,6 
mld GBP. Całkowity obrót w ciągu dziesięciu miesięcy 2010 roku przekroczył 25 
mld GBP4. Polski alternatywny system obrotu w dużej mierze jest wzorowany na 
brytyjskim AIM, z którego zaczerpnięto między innymi zadania autoryzowanych 
doradców oraz zdecydowano, które z wymagań rynku głównego mogą zostać 
pominięte.

2. Warunki wprowadzenia instrumentów do obrotu na NewConnect  
oraz dopuszczenia do obrotu na rynku głównym

Zgodnie z założeniami Zarządu GPW SA, NewConnect jest przeznaczony 
dla tych podmiotów, które chcą pozyskać środki finansowe w drodze emisji akcji 
na rynku publicznym, ale nie spełniają wymagań GPW koniecznych do upla-
sowania emisji na rynku głównym (na przykład wielkość spółki, rodzaj prowa-
dzonej działalności, okres funkcjonowania, sytuacja finansowa, wielkość emisji) 
lub nie są w stanie wypełnić wszystkich obowiązków związanych ze statusem 
spółki notowanej na głównym parkiecie5. Władze GPW, przedstawiając cele 
NewConnect, podkreśliły, że ma on przede wszystkim umożliwiać pozyskanie 
kapitału podmiotom małym (również w początkowej fazie działania), reprezen-
tującym innowacyjne sektory, o dużej dynamice rozwoju oraz mającym szanse 
na debiut na rynku głównym6. Określony w ten sposób profil emitenta powoduje, 

3 FESE, FESE Monthly Factsheets October 2010, Table 6a: Alternative Markets/Segments, s. 19, 
www.fese.be/en (10.11.2010). 

4 AIM London Stock Exchange, Market Statistics, October 2010, s. 1, www.londonstocke-
xchange.com/statistics/historic/aim/october-2010.pdf (10.11.2010).

5 Przewodnik dla emitentów, Giełda Papierów Wartościowych SA, www.newconnect.pl/pub/
dokumenty_do_pobrania/przewodnik_dla_emitentow_newconnect_pl.pdf, s. 2.

6 Ibidem, s. 2–3.
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że wyznaczono niewielkie wymogi formalne oraz procedury dla spółek zaintere-
sowanych notowaniem na NC, w tym w szczególności7:

− posiadanie statusu spółki akcyjnej bądź komandytowo-akcyjnej,
− nieograniczona zbywalność akcji,
− spółka nie może być w stanie upadłości lub w trakcie postępowania 

likwidacyjnego,
− korzystanie z pomocy autoryzowanego doradcy oraz animatora rynku/mar-

ket makera,
− sporządzenie dokumentu informacyjnego (zamiast prospektu emisyjnego),
− wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 PLN.

W porównaniu z wymaganiami stawianymi emitentom ubiegającym się 
o dopuszczenie swoich walorów do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, 
na NewConnect nie określono minimalnych wartości kapitalizacji spółki czy 
też rozproszenia akcjonariatu. Zgodnie z Regulaminem Giełdy, oprócz trzech 
pierwszych warunków wskazanych powyżej dla emitentów na NC, w przypadku 
dopuszczania do obrotu giełdowego na rynku regulowanym emitent jest zobo-
wiązany spełniać dodatkowo następujące8:
1. Iloczyn liczby wszystkich akcji i ich prognozowanej ceny rynkowej (w przy-

padku, gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne spółki) 
wynoszą równowartość w PLN co najmniej 10 mln EUR.

2. W posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wyko-
nywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co 
najmniej:
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego;
b) 100 000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu gieł-

dowego o wartości równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej według 
ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.

Kolejną różnicą w procesie wejścia na NewConnect oraz rynek regulowany, 
niezmiernie ważną dla emitentów z punktu widzenia uproszczenia procedur 
upublicznienia spółki, a przede wszystkim ze względu na koszty tego procesu, 
jest możliwość emisji akcji w drodze tak zwanej oferty prywatnej. Na rynku 

7 §3 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 
1 czerwca 2010 r.).

8 §3 pkt 2 Regulaminu Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 1/1110/2006 Rady Giełdy 
z dnia 4 stycznia 2006 r. z późn. zm. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 paź-
dziernika 2010 r.).
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regulowanym papiery wartościowe mogą być oferowane jedynie w drodze tak 
zwanej oferty publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej9. Według art. 3 tej ustawy, oferta publiczna oznacza „udostępnianie, 
co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie 
i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach doty-
czących ich nabycia”10. Dodatkowo, zarówno w przypadku oferty publicznej, jak 
i ubiegania się o dopuszczenie walorów do obrotu na rynku regulowanym, emi-
tent zobowiązany jest do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz zatwierdzenia 
go przez Komisję Nadzoru Finansowego11.

NewConnect jest rynkiem nieregulowanym, zatem zgodnie z Ustawą 
o obrocie, nie mają tu zastosowania zasady zapewnienia inwestorom „powszech-
nego i równego dostępu do informacji rynkowej (…) oraz jednakowych warun-
ków nabywania i zbywania tych instrumentów (…)”12. Umożliwiło to Organiza-
torowi ASO dopuszczenie procedury tak zwanej oferty prywatnej instrumentów 
finansowych, która oznacza skierowanie oferty sprzedaży walorów emitenta 
do maksymalnie 99 inwestorów oraz sporządzenie znacznie uproszczonego, 
w porównaniu do prospektu, tak zwanego dokumentu informacyjnego. Szcze-
gółowe wytyczne w zakresie sporządzania tego dokumentu zawiera załącznik 
nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu13. Należy podkreślić, iż 
dokument informacyjny nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. Prawidłowość jego przygotowania oraz rzetelność i prawdziwość 
prezentowanych w nim danych potwierdza autoryzowany doradca emitenta. 
Oznacza to spore skrócenie formalnych procedur upublicznienia spółki. W przy-
padku prospektu emisyjnego, KNF ma 10 dni roboczych na zatwierdzenie tego 
dokumentu (20 dni roboczych w przypadku, gdy prospekt obejmuje papiery war-
tościowe emitenta, który nie przeprowadzał dotychczas żadnej oferty publicznej 
ani nie był notowany na żadnym rynku regulowanym)14. W przypadku oferty 

9 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, 
poz. 1539, z późn. zm.

10 Ibidem, art. 3. 
11 Ibidem, art. 7 pkt 1. 
12 Art. 14 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 
13 Załącznik nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na 

dzień 1 czerwca 2010 r.).
14 Art. 31 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej. 
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publicznej zatwierdzenie dokumentu dopuszczeniowego przez autoryzowanego 
doradcę może mieć miejsce w zasadzie od razu po ukończeniu jego sporządzania. 
Ponadto decyzję o wprowadzeniu instrumentów do obrotu w ASO, Zarząd GPW 
podejmuje w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku w tej sprawie od 
emitenta15, natomiast w przypadku rynku regulowanego termin ten wydłuża się 
do 14 dni od momentu złożenia wniosku16.

Dzięki możliwości zastosowania oferty prywatnej, debiut na NC, w porów-
naniu z głównym parkietem GPW, wiąże się z uproszczonymi i elastycznymi 
procedurami, a przez to mniejszym nakładem czasu oraz znacznie niższymi 
kosztami. W ten sposób Zarząd GPW SA pragnie zachęcić przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza z sektora MŚP, do wykorzystania szans, jakie daje im upublicznienie 
w drodze emisji akcji i wejście na rynek giełdowy. Nie ulega wątpliwości, że 
bycie spółką notowaną na giełdzie zapewnia wzrost prestiżu i wiarygodności 
emitenta wśród kontrahentów, klientów i innych interesariuszy, jest także bardzo 
skutecznym sposobem na promocję firmy i jej oferty. Ułatwia również pozyski-
wanie kapitału w przyszłości.

3. Podstawowe statystyki rynku NewConnect

W trakcie uroczystej inauguracji NewConnect (30 sierpnia 2007 roku) 
zadebiutowało pięć spółek: Digital Avenue SA, S4E SA, VIAGUARA SA, Vir-
tual Vision SA oraz Wrocławski Dom Maklerski SA. W grudniu 2007 roku, po 
czterech pierwszych miesiącach notowań, na parkiecie NC dokonywano obrotu 
akcjami 24 emitentów. Wartość wszystkich ofert wyniosła ponad 150 mln PLN17.

Liczba debiutów w kolejnym 2008 roku, potwierdziła, że NC wypełnił lukę 
na polskim rynku kapitałowy. W ciągu 12 miesięcy zadebiutowało 61 spółek, 
a kapitalizacja rynku wyniosła prawie 1,4 mld PLN. W roku 2009 liczba debiu-
tantów spadła o połowę. Zbyt duża niepewność i zmienność sytuacji na świato-
wych rynkach finansowych, spowodowane ogólnoświatowym kryzysem gospo-
darczym, wpłynęły negatywnie nie tylko na inwestorów, ale również na spółki 
– wielu emitentów zrezygnowało z upublicznienia lub odłożyło decyzję wejścia 
na giełdę na innym moment, kiedy sukces emisji obarczony będzie mniejszym 
ryzykiem niepowodzenia. W efekcie w 2009 roku na debiut zdecydowało się 26 

15 §5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 
16 Art. 32 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
17 NewConnect – sukces pierwszych 6 miesięcy, www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobra-

nia/NCpolroku.pdf, s. 18–19 (10.11.2010).



221Droga na GPW SA poprzez alternatywny system obrotu

spółek i pod koniec tego roku na rynku notowano walory 107 spółek o kapitali-
zacji prawie 2,5 mld PLN.

Jak wspomniano powyżej, na rynku NewConnect nie obowiązują żadne 
wymogi w zakresie wartości papierów wartościowych wprowadzanych do 
obrotu. Analizując przeprowadzone dotychczas oferty, nie sposób nie zauważyć, 
iż dla niektórych emitentów wielkość kapitału pozyskanego z rynku NC nie jest 
czynnikiem kluczowym przy decyzji o upublicznieniu spółki. Różnica pomię-
dzy największą i najmniejszą zrealizowaną dotychczas ofertą wynosi prawie 26 
mln PLN (zobacz tabela 1).

Tabela 1

Największe i najmniejsze debiuty na NewConnect w okresie 
od 30 sierpnia 2007 roku do 26 listopada 2010 roku

Nazwa  
spółki

Data  
debiutu

Rodzaj  
oferty

Wartość oferty  
(PLN)

największe debiuty na rynku NewConnect

MO Bruk SA 29 czerwca 2010 r. oferta prywatna 25 999 994,54

LUG SA 20 listopada 2007 r. oferta prywatna 20 682 934,00

MW Trade SA 28 września 2007 r. oferta prywatna 16 300 000,00

WDM SA 30 sierpnia 2007 r. oferta prywatna 16 000 000,00

najmniejsze debiuty na rynku NewConnect

Oponix SA 26 stycznia 2010 r. oferta prywatna 140 000,00

E-kiosk SA 9 grudnia 2009 r. oferta prywatna 258 750,00

Eko-Export SA 16 lipca 2009 r. oferta prywatna 300 000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.newconnect.pl (26.11.2010).

Według danych z 26 listopada 2010 roku, na NewConnect notowane były 
walory 175 emitentów o całkowitej kapitalizacji nieco ponad 5 mld PLN18. 
Łącznie w okresie od 30 sierpnia 2007 roku do 26 listopada 2010 roku na NC 
odbyły się 184 uroczyste debiuty: 24 w 2007 roku, 61 w 2008 roku, 26 w 2009 
roku oraz 73 w 2010 roku. Mniejsza liczba notowanych spółek w stosunku do 
przeprowadzonych debiutów jest wynikiem niezwykle pozytywnego zdarzenia, 
mianowicie przeniesienia walorów 8 spółek do notowań na rynku regulowanym. 

18 NewConnect statystyki rynku dzienne, www.newconnect.pl (26.11.2010).
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Niestety w krótkiej, nieco ponad 3-letniej historii funkcjonowania NC miało 
również miejsce mniej pozytywne wydarzenie – Zarząd GPW SA wykluczył 
z obrotu w alternatywnym systemie z dniem 2 grudnia 2009 roku akcje Perfect 
Line SA w upadłości likwidacyjnej19. Spółka Perfect Line, oferująca usługi 
doradcze, konsultacyjne, serwisowe oraz sprzedaż sprzętu informatycznego, 
weszła do notowań na NC w kwietniu 2008 roku, jednakże jej debiut nie należał 
do udanych. Emitent planował otrzymać z emisji około 5–6 mln PLN, ostatecznie 
z rynku udało się pozyskać jedynie 650 tys. PLN, a akcje zostały objęte tylko 
przez czterech inwestorów (w tym współpracującego ze spółką autoryzowanego 
doradcę). Pomimo nie do końca udanej emisji, menadżerowie spółki nie zamie-
rzali rezygnować z przyjętych planów rozwojowych firmy. Wzrost zatrudnienia, 
zmiana siedziby, duże inwestycje w rozbudowę środków trwałych, a w związku 
z tym wzrost obcych źródeł finansowania w strukturze kapitałowej firmy, przy 
zmniejszających się zamówieniach na jej usługi, spowodowało, że Perfect Line 
nie tylko nie zrealizowała założonych celów, ale skończyła swój byt gospodarczy 
likwidacją20.

Zdarzenie z wykluczeniem emitenta z notowań na rynku NewConnect 
było jak dotąd wyjątkiem, oczywiście nie można marginalizować jego znacze-
nia, ponieważ likwidacja spółki publicznej rodzi poważne konsekwencje nie 
tylko dla inwestorów zaangażowanych w taki podmiot, ale wpływa również na 
postrzeganie tego rynku i obecnych na nim podmiotów. Nie brak jednakże na 
tym rynku spółek posiadających bardzo dobrą sytuację finansową, realizujących 
skutecznie swoje strategie rozwoju, podmiotów perspektywicznych, dla których 
alternatywny system obrotu jest tylko przystankiem w drodze na główny parkiet 
warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

4. Liderzy rynku NewConnect

Pierwszym emitentem, który zdecydował się na przeniesienie swoich akcji 
z alternatywnego systemu obrotu do notowań na rynku regulowanym, była 
spółka M.W. Trade SA, która zadebiutowała na NC we wrześniu 2007 roku i po  
15 miesiącach notowań w ASO z sukcesem przeszła na główny parkiet GPW. 
Łącznie do końca listopada 2010 roku przeniesienia swoich walorów do notowań 

19 Uchwała Nr 663/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 25 
listopada 2009 r., Archiwum Informacji, www.newconnect.pl (20.11.2010).

20 P. Pochmara, Czy likwidację Perfetc Line można było przewidzieć?, www.ncbiuletyn.pl 
(10.11.2010).
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na rynku regulowanym dokonało ośmiu emitentów, w tym aż sześciu w 2010 
roku21:
1. M.W. Trade SA: debiut na NC w dniu 28 września 2007 roku, przejście na 

rynek regulowany GPW SA 19 grudnia 2008 roku.
2. Centrum Klima SA: debiut na NC w dniu 27 maja 2008 roku, notowanie na 

rynku głównym od 6 stycznia 2009 roku.
3. Fast Finance SA: debiut na NC dnia 6 maja 2008 roku, przejście do notowań 

na rynku regulowanym 30 marca 2010 roku.
4. Pragma Inkaso SA: debiut na NC 14 kwietnia 2008 roku, notowania na 

rynku regulowanym od 14 maja 2010 roku.
5. LST Capital SA: debiut na NC 13 sierpnia 2008 roku, przejście na rynek 

główny GPW SA 26 maja 2010 roku.
6. Tesgas SA: debiut na NC 8 lipca 2009 roku, na rynku głównym 21 lipca 

2010 roku.
7. Krynicki Recykling SA: debiut na NC 14 lutego 2008 roku, dopuszczenie 

do obrotu na rynku regulowanym 26 października 2010 roku.
8. Trans Polonia SA – debiut na NC 12 września 2008 roku, przejście na 

główny parkiet GPW SA 25 listopada 2011 roku.
Należy podkreślić, że warunkiem koniecznym przejścia z rynku alternatyw-

nego na regulowany jest spełnienie przez spółkę wszystkich kryteriów i warun-
ków dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, 
określonych przez Zarząd GPW SA w Regulaminie Giełdy oraz w przepisach 
powszechnie obowiązujących rangi ustawowej. W praktyce oznacza to obowią-
zek sporządzenia prospektu emisyjnego i dotyczy każdej spółki, która chce, by 
jej akcje były notowane na rynku regulowanym po raz pierwszy, niezależnie od 
tego, czy składa jedynie wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulo-
wanym, czy przeprowadza ofertę publiczną związaną z dodatkową emisją akcji. 
To samo odnosi się do pozostałych warunków dopuszczenia akcji do obrotu gieł-
dowego, to jest odpowiedniej kapitalizacji oraz rozproszenia akcjonariatu.

Tworząc rynek NewConnect i określając profil emitentów, Zarząd Giełdy 
wielokrotnie podkreślał, że jest on przeznaczony dla młodych, rozwijających się 
firm, działających w innowacyjnych sektorach oraz z perspektywami dołączenia 
do głównego parkietu GPW SA. NewConnect ma być nie tylko alternatywnym 
źródłem pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania innowacyjnych 

21 Dane dotyczące debiutów ze strony www.gpw.pl oraz www.newconnect.pl (10.11.2010).
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przedsięwzięć i rozwoju dynamicznie rozwijających się podmiotów, ale ma 
także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tam przedsiębiorstw. 
Potwierdzeniem zamierzeń Zarządu GPW jest stworzenie segmentu spółek rynku 
alternatywnego o nazwie NewConnect Lead22, którego celem jest promowanie 
oraz wyróżnienie największych i najpłynniejszych spółek, mających największe 
szanse na przeniesienie swoich walorów na główny rynek warszawskiej giełdy.

W trakcie prezentacji zasad działania nowego segmentu oraz kryteriów, 
według których nastąpi kwalifikacja do Lead, Prezes Zarządu GPW – Ludwik 
Sobolewski – stwierdził: „NewConnect Lead ma pełnić funkcję dodatkowego 
zasilania dla dużej giełdy. Nie jest instrumentem przytrzymania spółek na rynku 
NewConnect. Ma być czymś dokładnie przeciwnym – segmentem, który ma być 
swoistą trampoliną dla firm, które się w nim znajdą. Pozwoli odbić się firmom 
jeszcze bardziej i w perspektywie krótko- lub średnioterminowej znaleźć się na 
dużej giełdzie”23.

Do segmentu NewConnect Lead będą kwalifikowane spółki spełniające 
wszystkie siedem poniższych kryteriów24:
1. Średnia wartość rynkowa emitenta przekracza równowartość w złotych  

5 mln EUR oraz w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co 
najmniej 10% jego akcji.

2. Średni obrót na sesję w ostatnich 6 miesiącach lub średnia liczba transakcji 
w tym okresie wynoszą odpowiednio: 10 000 PLN i 5 transakcji.

3. Transakcje akcjami spółki w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych 
zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi instrumentami.

4. Średni kurs akcji był wyższy niż 0,5 PLN i jego średnia zmienność nie prze-
kraczała 15%.

5. Akcje spółki notowane są na rynku NC co najmniej 12 miesięcy.
6. Emitent przestrzega zasad i przepisów obowiązujących w ASO, w szczegól-

ności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych określonych 
w Regulaminie.

22 Uchwała nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 
16 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia na rynku NewConnect segmentu NewConnect Lead, 
Archiwum Informacji, www.newconnect.pl (10.11.2010).

23 NewConnect LEAD – segment dla liderów rynku alternatywnego, komunikat prasowy z dnia 
17 marca 2010 roku, www.newconnect.pl (10.11.2010).

24 §2 Uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
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7. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Wszystkie spółki notowane na NC, które spełniają powyższe kryteria, 

zostają zakwalifikowane do Lead, co oznacza, że liczba emitentów w segmencie 
jest zmienna, a jego skład jest aktualizowany raz na kwartał (po zakończeniu 
ostatniej sesji giełdowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku)25. 
Pierwsza kwalifikacja do Lead odbyła się w dniu 31 marca 2010 roku. Spośród 
116 spółek notowanych wówczas na rynku Zarząd GPW wyłonił grupę liderów, 
w skład której weszło 16 emitentów: ATON-HT, Blumerang Pre IPO, Euroim-
plant, Inteliwise, IQ Partners, Krynicki Recykling, Mera Schody, Pharmena, 
Photon Energy, Pragma Inkaso, QUERCUS TFI, R&C Union, Read-Gene, LST 
Capital, Wealth Bay oraz Wrocławski Dom Maklerski26.

W efekcie drugiej okresowej kwalifikacji w segmencie największych i naj-
płynniejszych spółek znalazło się 13 emitentów. W porównaniu do listy spółek 
wyłonionych podczas pierwszej kwalifikacji, w segmencie Lead znalazły się  
3 nowe spółki: Grupa ADV, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne i T2 Inve-
stment, natomiast usuniętych zostało sześciu emitentów: Blumerang Pre IPO 
i R&C Union, którzy nie spełnili kryteriów ilościowych, Wealth Bay i WDM 
za naruszenie obowiązków informacyjnych oraz spółki LST Capital i Pragma 
Inkaso, które w maju 2010 roku zadebiutowały na rynku regulowanym27.

Po trzeciej z kolei okresowej weryfikacji segmentu Lead, lista liderów 
obejmowała 12 emitentów. W segmencie pozostało jedynie siedmiu emitentów: 
Grupa ADV, ATON-HT, Euroimplant, Pharmena, Photon Energy, QUERCUS 
TFI oraz Read-Gene, natomiast pięciu zostało usuniętych: Powszechne Towa-
rzystwo Inwestycyjne, T2 Investment, Inteliwise, IQ Partners oraz Mera Schody. 
Z kolei Krynicki Recykling SA zniknął z segmentu Lead w październiku na sku-
tek przeniesienia swoich walorów do obrotu na rynku głównym. Po raz pierwszy 
do grona liderów dołączyło pięciu emitentów: GoAdvisers, BGS Energy Plus, 
Grupa PSW Holding, Orzeł oraz Telestrada28.

25 GPW wyłoniła liderów rynku NewConnect, Archiwum Informacji, www.newconnect.pl 
(25.11.2010).

26 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 
roku, Archiwum Informacji, www.newconnect.pl (10.11.2010).

27 Kto w NewConnect Lead, Puls Biznesu NewConnect, http://newconnect.pb.pl (1.07.2010).
28 Załącznik nr 1 do Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

z dnia 30 września 2010 roku, Archiwum Informacji, www.newconnect.pl (10.11.2010).
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Podsumowanie

NewConnect rozpoczął działanie w stosunkowo trudnym i niepewnym 
okresie na rynkach finansowych. Pomimo tych niesprzyjających uwarunkowań, 
wykazał się wysoką dynamiką wzrostu liczby debiutujących spółek, umożliwia-
jąc im pozyskanie kapitału na sfinansowanie rozwoju, w tym często uruchomienie 
innowacyjnych, ale również niezwykle ryzykownych przedsięwzięć. Z założenia 
ma to być jednak nie tylko źródło pozyskania kapitału alternatywne w stosunku 
do kredytów bankowych, funduszy unijnych czy też funduszy private equity/
venture capital, ale również miejsce, gdzie spółki rozwiną swoją działalność, 
poprawią sytuację finansową oraz zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie 
uczestnictwa na rynku publicznym, by z sukcesem zadebiutować na głównym 
parkiecie warszawskiej giełdy. Ośmiu emitentów udowodniło już, że jest to pro-
ces jak najbardziej realny.

THE ROAD ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE SA  
THROUGH THE ALTERNATIVE TRADING SYSTEM

Summary

The first Polish alternative trading system – called NewConnect – was opened on 
30 August 2007. It has the status of an organized market but it is operated by the Warsaw 
Stock Exchange outside the regulated market. It is designed for small but rapidly grow-
ing companies, with the prospects for transfer on the main floor of the Stock Exchange. 
The present paper aims to describe the basic principles of an alternative system and the 
conditions for the introduction of instruments into trade on the market compared to the 
requirements for issuers on a regulated market.

Translated by Magdalena Mosionek-Schweda
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PODSTAWOWE ELEMENTY TEORII OPTYMALIZACJI. 
WYBRANE PRAKTYCZNE MODELE WYMIANY POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
TRANSPORTOWYCH

Wprowadzenie

Jednym z głównych zadań kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach 
transportowych jest takie zaprojektowanie procesu wymiany pojazdów, aby stan 
techniczny floty zapewniał sprawną realizację potrzeb zgłaszanych przez klien-
tów. Dlatego coraz częściej decyzje taborowe podejmuje się na podstawie roz-
wiązania odpowiednio sformułowanego i zapisanego w sposób sformalizowany 
zadania. Tym problemom jest poświęcona gałąź wiedzy zwana teorią projekto-
wania. W ramach tej teorii wyboru rozwiązania dokonuje się, korzystając z teorii 
i metod postępowania zwanych optymalizacją1.

1. Podstawowe elementy teorii optymalizacji

Jest oczywiste, że u podstaw formułowania zagadnień dotyczących podej-
mowania decyzji powinno leżeć pojęcie decyzji najlepszej, czyli optymalnej. 
Przy takim podejściu bierze się pod uwagę pojedynczą wielkość, izoluje się 
ją i optymalizuje (to znaczy minimalizuje lub maksymalizuje w zależności od 
sytuacji) przez właściwy wybór jednej z osiągalnych możliwości. Powstała w ten 
sposób decyzja optymalna jest traktowana jak rozwiązanie problemu podjęcia 

1 J. Stadnicki, Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji, WNT, Warszawa 2006, s. 13. 
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decyzji. Takie podejście do omawianych zagadnień posiada wiele zalet, jak pro-
stota, precyzja i w wielu przypadkach możliwość matematycznego ujęcia. Ma 
ono również pewne ograniczenia polegające na konieczności wyboru kryterium, 
przy pomocy którego mają być mierzone wyniki. Optymalizacja wykazała jed-
nak swoją użyteczność jako pewien sposób analizy i jest mocno ugruntowana na 
polu podejmowania decyzji2.

Jeżeli efekt, jaki ma być uzyskany dzięki projektowi, da się wyrazić ilo-
ściowo (zdefiniować funkcję celu – kryterium oceny), a przy tym będzie on zale-
żeć od wartości pewnej liczby wielkości (zmiennych decyzyjnych), które mogą 
przyjmować wartości w granicach wyznaczających zbiór możliwych rozwiązań 
(zbiór dopuszczalny), to zadanie polega na znalezieniu takich wartości zmien-
nych decyzyjnych, dla których funkcja celu osiąga minimum lub maksimum 
w zbiorze dopuszczalnym. Zadanie sformułowane w taki sposób jest zadaniem 
optymalizacji gotowym do rozwiązywania. Rozwiązanie można potraktować 
jako optymalny wariant projektu3.

Istnieje wiele rodzajów zadań optymalizacji. Zależnie od tego, którą z cech 
danego zadania przyjmuje się za odróżniającą je od innych, można podać różne 
sposoby klasyfikowania zadań:
a) występowanie ograniczeń w zadaniu:

− zadanie z ograniczeniami, w którym zmienne decyzyjne muszą przyjmo-
wać wartości należące do zbioru dopuszczalnego,

− zadanie bez ograniczeń, w którym zmienne decyzyjne mogą przyjmować 
dowolne wartości;

b) charakter zmiennych decyzyjnych w zadaniu:
− zadanie statyczne (parametryczne), polegające na wyznaczeniu wartości 

zmiennych decyzyjnych, dla których funkcja celu osiąga ekstremum,
− zadanie dynamiczne, w którym zmienne decyzyjne zadania są funkcjami 

jednej i tej samej zmiennej (na przykład przebiegu, wieku pojazdu), za-
tem poszukuje się ekstremum pewnego funkcjonału;

c) typ funkcji celu oraz ograniczeń w zadaniu:
− zadanie programowania liniowego (optymalizacji liniowej), w którym 

zarówno funkcja celu, jak i ograniczenia są liniowymi kombinacjami 
zmiennych decyzyjnych,

2 D.G. Luenberger, Teoria optymalizacji, PWN, Warszawa 1974, s. 15. 
3 J. Stadnicki, op.cit., s. 13. 
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− zadanie programowania nieliniowego (optymalizacji nieliniowej), w któ-
rym przynajmniej jedna spośród funkcji występujących w zadaniu (ogra-
niczenia, funkcja celu) jest nieliniowa względem zmiennych decyzyj-
nych. Wśród zadań programowania nieliniowego wyróżnia się także 
zadania, które można potraktować jako szczególne przypadki zadania 
nieliniowego, bowiem nieliniowa funkcja celu jest określonego typu (na 
przykład zadanie programowania kwadratowego, zadanie programowa-
nia geometrycznego);

d) dopuszczalne wartości, jakie mogą przyjmować zmienne decyzyjne zadania:
− programowanie w zbiorach ciągłych, kiedy to zmienne decyzyjne mogą 

przyjmować dowolne wartości należące do zbioru dopuszczalnego (na 
przykład zbioru liczb rzeczywistych),

− programowanie w zbiorach dyskretnych, kiedy to zmienne decyzyjne 
muszą przyjmować wyłącznie określone wartości (muszą należeć do 
zbioru dyskretnego);

e) deterministyczny bądź stochastyczny charakter zmiennych decyzyjnych 
w zadaniu:
− zadanie deterministyczne, w którym zmienne decyzyjne nie mają charak-

teru losowego (są zdeterminowane),
− zadanie stochastyczne, w którym przynajmniej jedna ze zmiennych ma 

charakter losowy, czyli jest określona za pomocą funkcji losowej o nie-
znanym rozkładzie prawdopodobieństwa (niedeterministyczna) lub 
o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa (probabilistyczna);

f) liczba funkcji celu w zadaniu:
− programowanie jednokryterialne, w którym optymalizacja przebiega 

względem jednej funkcji celu (kryterium),
− programowanie wielokryterialne, w którym występuje wiele funkcji celu 

(kryteriów), a optymalizacja przebiega z uwzględnieniem ich wszystkich 
jednocześnie.

Różnice między rodzajami zadań optymalizacji powodują, że nie ma jednej 
efektywnej metody rozwiązywania ich wszystkich. Poszczególne typy zadań roz-
wiązuje się za pomocą wyspecjalizowanych odpowiednich metod (algorytmów). 
Dlatego tak ważne jest poznanie różnych algorytmów, aby odpowiedni z nich 
zastosować do typu konkretnego zadania4.

4 Ibidem, s. 14–16. 



230 Ferdynand Reiss

Rozpatrując dowolny problem, decydent dąży właściwie do jednego – 
wskazania, co należy zrobić, jakie podjąć działania, aby osiągnąć stan pożądany. 
Dotyczy to również kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach transportowych, 
także w sytuacjach konieczności podjęcia właściwej decyzji taborowej. Podjęcie 
optymalnej decyzji dotyczącej wymiany części lub całości floty to nic innego, 
jak osiągnięcie pożądanego – zarówno w sensie technicznym, jak i rodzajowym 
(technologicznym) – stanu floty. Jednocześnie należy zauważyć, że następstwem 
występujących zmian gospodarczych jest zwiększająca się złożoność działań 
wspomagających podjęcie decyzji optymalnej. Wynikiem poszukiwania metod 
wspomagania procesu decyzyjnego jest powstanie interdyscyplinarnej dziedziny 
wiedzy, jaką są badania operacyjne.

Badania operacyjne można zdefiniować jako zespół modeli i metod poszu-
kiwania optymalnych rozwiązań w danych warunkach ekonomicznych. Przed-
miotem zainteresowania tej dziedziny wiedzy jest proces decyzyjny. W celu 
dokonania jego analizy, badania operacyjne posługują się modelami i metodami 
matematycznymi (analitycznymi), heurystycznymi oraz symulacją kompute-
rową. Pozostają one w bliskim związku z ekonomią matematyczną i ekonometrią. 
Ustalenia tych nauk wykorzystywane są do podejmowania optymalnych decyzji.

Problemy decyzyjne (optymalizacyjne) można podzielić ze względu na 
wiele kryteriów. W artykule tym zostanie zaprezentowany jeden z nich. Jest 
to podział ze względu na liczbę kryteriów oceny. Problemy te dzielimy wów-
czas na problemy optymalizacji jednokryterialnej oraz problemy optymalizacji 
wielokryterialnej.

Problemy optymalizacji jednokryterialnej opisują sytuację, w której decy-
dent przy podejmowaniu decyzji kieruje się jednym kryterium. Są to sytuacje 
typowe dla działań rutynowych. W przypadku decyzji strategicznych, słabo struk-
turalizowanych, trzeba wykorzystać problemy optymalizacji wielokryterialnej5.

Zaprezentowanie właśnie tego podziału pozwoliło pokazać, że podejmowa-
nie decyzji dotyczących zmian elementów floty pojazdów w przedsiębiorstwie 
transportu samochodowego jest zagadnieniem złożonym i trudnym. Wymagają 
one przeanalizowania każdorazowo wielu czynników z zakresu wiedzy tech-
nicznej i ekonomicznej. Na podjęcie optymalnej decyzji będą przecież wpływały 
zarówno czynniki rynkowe, jak i te wynikające z eksploatacji posiadanych przez 
przedsiębiorstwa pojazdów.

5 Badania operacyjne, W. Sikora (red.), PWE, Warszawa 2008, s. 9–12. 
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Istnieją różne strategie stosowania rachunku ekonomicznego, a tym 
samym priorytetów determinujących proces podejmowania decyzji dotyczących 
wymiany pojazdów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Literatura przed-
miotu nazywa te strategie:

− polityką stałą w czasie,
− polityką zmienną w czasie.

W przypadku pierwszej metody można wyliczyć wiele zasad postępowania. 
Tu jednak zostaną przedstawione te najczęściej stosowane w praktyce:
1. Środki trwałe wymienia się na nowe wtedy gdy upłynie ekonomicznie lub 

technicznie uzasadniony czas L od momentu ich zainstalowania. Cała trud-
ność takiej metody polega na odpowiednim doborze liczby L. Wydaje się, 
że ten sposób postępowania byłby słuszny w przypadkach, gdy mielibyśmy 
do czynienia ze zbiorowością takich urządzeń, gdzie okres L powinien być 
ustalony jako czas upływający od momentu zainstalowania do momentu 
poprzedzającego pierwszą awarię. Taka polityka może być również 
korzystna w przypadku, gdy zbiorowa wymiana środków trwałych na nowe 
środki trwałe jest dużo bardziej opłacalna niż wymiana indywidualna.

2. Środek trwały wymienia się na nowy po pierwszej większej awarii lub 
po upływie maksymalnego czasu T. Stosowanie tej zasady będzie słuszne 
wtedy gdy będziemy mieli do czynienia ze środkami trwałymi, które po 
awarii prawie całkowicie stracą swoją wartość, a koszt naprawy przekroczy 
koszt nowego środka trwałego. Przykładem może być samochód z pękniętą 
wielokrotnie ramą.

3. Środek trwały remontuje się po awarii pierwszej, ale wymienia się go na 
nowy przy awarii drugiej lub przy osiągnięciu ustalonego wieku T.

4. Środek trwały remontuje się aż do p -1 awarii, natomiast po p-tej awarii lub 
po osiągnięciu wieku T wymienia się go na nowy; w tym przypadku liczby  
p i T należałoby określić z góry. Niewątpliwie do tej kategorii środków trwa-
łych, którym odpowiadałaby tego rodzaju metoda, należą samochody (nie 
biorąc oczywiście pod uwagę awarii powodujących całkowite zniszczenie).

5. Środek trwały remontuje się aż do p -1 awarii, a wymienia się na nowy 
przy p-tej awarii lub przy całkowitym zniszczeniu lub po osiągnięciu wieku 
T. Taka zasada postępowania jest odmianą poprzedniego sposobu uwzględ-
niającą konieczność wymiany środka trwałego wtedy gdy został on całko-
wicie zniszczony.
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6. Środki trwałe remontuje się dopóty, dopóki koszt wszystkich remontów nie 
przekroczy określonej sumy (na przykład ceny nowego środka trwałego). 
Decyzja taka wymaga dokładnego oceniania kosztów przeprowadzanych 
remontów.

7. Środki trwałe remontuje się dopóty, dopóki nie zużyją się one całkowicie, 
czyli do momentu, gdy nie ma już możliwości dalszego remontowania.
Wybór właściwej metody postępowania jest problemem, którego rozwiąza-

nie będzie zadaniem kadry zarządzającej konkretnej firmy.
Druga z wymienionych metod (polityka zmienna w czasie) daje możliwość 

wybrania w każdym czasie takiej zasady postępowania, która byłaby najodpo-
wiedniejsza dla danej sytuacji w przedsiębiorstwie.

2. Wybrane praktyczne modele wymiany pojazdów w przedsiębiorstwach 
transportowych

Analizując dokładnie literaturę omawiającą zagadnienia optymalizacji 
wymiany pojazdów samochodowych, można zauważyć, że najmniej skompliko-
wany sposób wymiany to tak zwana odnowa prewencyjna. Zakłada się w niej, że 
wymiany pojazdu dokonuje się, nie biorąc pod uwagę jego stanu technicznego, 
lecz jego wiek lub określony przebieg.

Istnieje wiele modeli matematycznych służących do wyznaczenia optymal-
nego okresu użytkowania obiektów technicznych, a zatem także pojazdów samo-
chodowych. Cechą odróżniającą te modele jest kryterium przyjęte w nich za pod-
stawę optymalizacji. I tak, na przykład A. Kaufmann twierdzi, że pojazd należy 
wymienić bez względu na stan techniczny w tak zwanym wieku krytycznym. Jest 
to taki wiek, przy którym średni koszt dotychczasowej eksploatacji przypadający 
na jednostkę czasu jest najmniejszy. W tym celu należy zbadać minimum funkcji:

[ ])()(1)( ttCC
t

t ψϕγ +−= (1)

gdzie:
C – cena zakupu nowego pojazdu,
Cφ(t) – cena uzyskana z odsprzedaży wymienianego pojazdu w chwili t,
ψ(t) – suma wydana na naprawy do chwili t.



233Podstawowe elementy teorii optymalizacji...

H. Bierman, L. Fouraker i R. Jaedicke uznają zasadę odnawiania w wybra-
nym wieku, podobną do modelu Kaufmanna, tyle że biorą oni pod uwagę dys-
konto sum już wydatkowanych.

Kolejnym modelem, w którym parametr wieku pojazdu odgrywa istotną 
rolę, jest model Houldena. Służy on do wyznaczania optymalnego wieku środków 
trwałych, takich jak pojazdy lub inne maszyny i urządzenia. Koszt eksploatacji 
traktowany jest tutaj jako suma kosztu stałego niezależnego od wieku urządzenia 
i kosztu zmiennego, który – jak założono – jest ciągłą, niemalejącą funkcją czasu. 
Celem metody jest wyznaczenie optymalnego wieku T, po osiągnięciu którego 
pojazd powinien być wycofany z eksploatacji niezależnie od stanu technicznego, 
w jakim się wówczas znajduje. Wartość T można znaleźć minimalizując całko-
wity koszt eksploatacji pojazdu samochodowego w ciągu okresu (0, t) przypa-
dający na jednostkę czasu. Całkowite koszty K(t) poniesione na eksploatację 
pojazdu w czasie (0, t) wynoszą:

0

( ) ( ) ( )
t

K t tc f x d x= + ∫ (2)

gdzie:
c – koszt stały przypadający na jednostkę czasu,
t – czas.
Koszty L(t) przypadające na jednostkę czasu w tym okresie wynoszą

∫+=
t

xdxf
t

ctL
0

)()(1)( (3)

Szukaną wielkością jest taka wartość t = T, aby

( ) min { ( )}
t

L T L t= (4)

W tym celu dwukrotnie różniczkujemy funkcję L(t).
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2
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gdzie f(t) – koszt zmienny jako funkcja ciągła czasu.
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Jeżeli Lʹ(t) = 0, to Lʺ(t) ≥ 0, gdyż f (t) jest funkcją niemalejącą.

A więc, jeśli wartość t, dla której Lʹ(t) = 0 jest punktem ekstremalnym, jest 
to minimum. Szukana wartość t = T jest więc rozwiązaniem równania
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Powyższe równanie ma następującą interpretację: oczekiwany średni koszt eks-
ploatacji urządzenia w okresie (0, T) jest minimalny, jeśli urządzenie wycofane 
jest w momencie T, w którym bieżące koszty eksploatacji równe są przeciętnym 
kosztom eksploatacji za cały okres (0, T)6.

Następnym godnym przedstawienia modelem jest służący do wyznaczania 
optymalnego wieku urządzeń, w tym pojazdów samochodowych, model Jardi-
ne’a. W modelu tym rozróżnia się następujące koszty:

− f(t) – koszt eksploatacji urządzenia w wieku t,
− α – koszt odnowy urządzenia; przyjmuje się, że koszt odnowienia jest nieza-

leżny od wieku urządzenia wycofanego z eksploatacji (byłby zależny, gdy-
by odnowieniem był remont kapitalny),

− C(t) – łączny koszt eksploatacji i odnowy urządzenia użytkowanego przez 
okres (0, t), przypadający na jednostkę czasu w tym okresie;
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Optymalny wiek urządzenia t =  T znajdujemy minimalizując funkcję C(t) jed-
nostkowego kosztu w okresie (0, t). Autor modelu minimalizował funkcję C(t) 
zdefiniowaną wzorem (12).

Model może być uogólniony dla dowolnej rosnącej ciągłej i różniczkowal-
nej funkcji f(t) określonej dla t ≥ 0. Wtedy:
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Aby Cʹ(t) = 0, musi zachodzić:
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6 I. Koźniewska, M. Włodarczyk, Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978, s. 59–61. 
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Liczba T jest optymalnym wiekiem urządzenia, gdy jest pierwiastkiem 
równania:

)()()(1

0

Tfxdxf
T

T

=







+∫ α (16)

które można inaczej zapisać w postaci

)()( TfTC = (17)

W punkcie t = T funkcja C(t) osiągnęła minimum, ponieważ

)(1)( Tf
T

TC ′=′′ (18)

a przy założeniu rosnącej funkcji f(t) jest Cʺ(T) > 07.

Porównując uogólniony model Jardine’a z modelem Houldena, można 
wyciągnąć wniosek, że jeśli koszt eksploatacji jest dowolną rosnącą i ciągłą 
funkcją czasu, to urządzenie należy odnawiać w momencie, w którym bieżący 
koszt eksploatacji zrównuje się ze średnim kosztem eksploatacji za cały dotych-
czasowy okres. Metoda Houldena i uogólniona metoda Jardine’a różnią się, 
po pierwsze, ujęciem kosztów eksploatacji (Houlden dzieli te koszty na stałe 
i zmienne, Jardine bierze je łącznie) i po drugie, kryterium optymalizacyjnym 
(Houlden minimalizuje koszt eksploatacji przypadający na jednostkę czasu, Jar-
dine minimalizuje koszt eksploatacji i odnowienia urządzenia przypadający na 
jednostkę czasu). Wnioski wynikające z obu modeli są jednakowe: urządzenia 
należy odnawiać w momencie, w którym koszt przyjęty za podstawę minimaliza-
cji jest równy przeciętnemu kosztowi eksploatacji8.

7 A.K.S. Jardine, Operational Research in Maintenance, Manchester University Press 1970. 
8 I. Koźmińska, W. Włodarczyk, op.cit., s. 64. 
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Podsumowanie

Przedstawione w tym artykule modele nie są oczywiście wszystkimi, jakie 
zna teoria optymalizacji. Można jednak na ich podstawie zrozumieć istotę zagad-
nień dotyczących wycofywania z eksploatacji pojazdów samochodowych i zastę-
powania ich pojazdami nowymi.

Niektórzy badacze zauważają, że kryterium stosowane w większości modeli 
optymalizacyjnych można ogólnie sformułować jako minimalizację oczekiwa-
nego łącznego kosztu eksploatacji i odnowienia, przypadającego na jednostkę 
czasu użytkowania obiektu. Warto dodać w tym miejscu, że w analizie procesu 
zużycia środków transportu celowe jest odnoszenie kosztów nie do czasu użytko-
wania, lecz liczby przebytych kilometrów, gdyż faktycznym miernikiem wyko-
nanej przez nie pracy jest nie czas ich życia, lecz przejechana droga.

BASIC ELEMENTS OF THEE OPTIMISATION THEORY.  
A SELECTION OF PRACTICAL MODELS OF VECHICLES  

REPLACEMENT IN TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

The article presents issues concerning basic elements of the optimisation theory in 
relation to the problem of vehicle replacement in transport enterprises. Next, a selection 
of practical models of vehicles replacement in the transport enterprises is presented.

Translated by Tomasz Chojnacki
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STRATEGICZNY WYMIAR  
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Współczesny model biznesowy przedsiębiorstw coraz częściej uwzględnia 
czynniki społeczne i środowiskowe. Dotychczasowe podejście do prowadzenia 
działalności gospodarczej tylko jako do pomnażania krótkookresowych zysków 
powoli ustępuje miejsca stanowisku zorientowanemu na długookresowe powięk-
szanie wartości organizacji wykorzystującej jej potencjał społeczny.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social 
Responsibility – CSR) jest koncepcją, która pozwala spojrzeć na aktywność 
gospodarczą z perspektywy innej niż tylko właścicieli zainteresowanych stron. 
Komisja Europejska definiuje ją jako „dobrowolne działania przedsiębiorstw na 
rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska. Traktowana jako proces 
zarządzania umożliwia zarządzanie relacjami z różnorodnymi grupami intere-
sariuszy mającymi wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa”1. Przytoczona 
definicja CSR jest tylko jedną z propozycji teoretycznego ujęcia omawianego 
zagadnienia2.

Wielowątkowość zagadnienia powoduje, że przed podmiotami gospodar-
czymi stoi ważne zadanie umiejętnego wykorzystania zasad odpowiedzialności 

1 European Commission 2001, Promoting a European framework for corporate social responsibi-
lity Green Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/ke3701590_en.pdf, s. 5 
(3.06.2009).

2 Zestawienie wielu definicji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa z lat 1950–1990 
znaleźć można m.in. w publikacji A.B. Carrol, Corporate Social Responsibility: Evolution of 
a Definitional Construct, „Business and Society” 1999, Vol. 38, No 3, s. 268–295.
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w praktyce ich funkcjonowania, co niejednokrotnie wymaga zmiany dotychcza-
sowego sposobu podejścia do prowadzenia biznesu. Zasady odpowiedzialnego 
zarządzania firmą dotyczą zarówno stosunków wewnątrzorganizacyjnych, jak 
i relacji z otoczeniem zewnętrznym. W niedawno opublikowanym przewod-
niku ISO 26000 duża uwaga skupiona została na takich kwestiach, jak: prawa 
człowieka, ochrona środowiska, dobre rządzenie, praktyki związane z miejscem 
pracy, uczciwe praktyki funkcjonowania, kwestie konsumenckie czy zaangażo-
wanie i rozwój społeczny3. Przewodnik podaje również główne zasady odpo-
wiedzialności społecznej: odpowiedzialność, przejrzystość działania, etyczne 
zachowanie, szacunek dla oczekiwań interesariuszy, szacunek dla przepisów 
prawa i międzynarodowych standardów zachowania oraz praw człowieka. To, co 
wynika z przywołanych pryncypiów, to konieczność zerwania z podejściem do 
koncepcji CSR jako narzędzia budowania wizerunku. Aby tak określone obszary 
odpowiedzialności społecznej mogły zostać odpowiednio wdrożone i zintegro-
wane z procesami i aktywnościami organizacji biznesowej, należy włączyć je do 
celów strategicznych.

Jedna z definicji strategii odwołuje się do sfery społecznej firmy. Strategia 
w takim ujęciu to „sposób, w jaki organizacja zamierza tworzyć wartość dodaną 
dla swoich interesariuszy poprzez legitymizację swojego działania i trwanie 
w przyszłości”4. Przetrwanie przedsiębiorstwa uzależnione jest, według przyta-
czanej tutaj definicji strategii, od relacji wypracowanych z podmiotami, które 
wchodzą z nim we wzajemne interakcje5. Interesariusze, oddziałując na organi-
zacje biznesowe, mają wpływ na osiągane przez nie cele ekonomiczne. Stąd cele 
ekonomiczne mają swój wymiar społeczny. Osiągając zyski, podmiot gospodar-
czy zaspokaja oczekiwania klientów, na potrzeby produkcji tworzone są miejsca 
pracy, a pomnażanie bogactwa ma znaczenie nie tylko dla właścicieli, ale także 
stanowi o rozwoju szerokiego grona stron zainteresowanych.

Przedsiębiorstwo jako otwarty system poddawane jest wielu oddziaływa-
niom społecznym. Chcąc odpowiadać na potrzeby i oczekiwania wynikające 
z funkcjonowania w określonych warunkach gospodarczych, powinno ono 

3 Opracowanie własne na podstawie: ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, ISO/FDIS 
26000:2010 (E).

4 M. Meznar, J.J. Chrisman, A.B. Carroll, Social Responsibility and Strategic Management: 
Toward an Enterprise Strategy Classification, Academy of Management Best Papers Proceedings 
1990, s. 333–334.

5 R.E. Freeman, Strategic Management A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984, s. 25.
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uwzględniać w swojej strategii także cele pozaekonomiczne. Do takich celów 
zaliczyć można:

− budowanie pozytywnych relacji z lokalną społecznością,
− oferowanie bezpiecznych i przyjaznych środowisku produktów,
− rozwój kapitału ludzkiego,
− wdrażanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku,
− wzmacnianie współpracy z sektorem pozarządowym,
− ograniczenie lub wyeliminowanie przypadków łamania prawa lub innych 

nadużyć i tym podobne.
Wyznaczanie pozaekonomicznych celów strategicznych ściśle związane 

jest z zarządzaniem relacjami z interesariuszami, którzy, posiadając władzę lub 
zasoby niezbędne do przetrwania i rozwoju organizacji, mają wpływ na jej prio-
rytety. Dla przedsiębiorstw uwzględniających w swojej strategii oczekiwania 
różnych podmiotów zainteresowanych istotne powinno być osiąganie sukcesu 
ekonomicznego bez szkody dla którejkolwiek ze stron relacji. W perspektywie 
interesariuszy organizacja nie jest traktowana wyłącznie jako instrument, za 
pośrednictwem którego pomnaża się zyski i zaspokaja potrzeby akcjonariuszy, 
ale jest powiązanym różnorodnymi zależnościami organizmem, który zależy od 
wielu podmiotów obecnych na rynku. Dzięki tym zależnościom i wzajemnym 
oddziaływaniom możliwe jest tworzenie wartości ekonomicznej6.

Budowanie systemu społecznej odpowiedzialności oprzeć można na 
czterech filarach, które, współistniejąc ze sobą, integrują wymiar wewnętrzny 
i zewnętrzny zarządzania. Do głównych filarów CSR należą: strategiczne rzą-
dzenie, kapitał ludzki, kapitał związany z interesariuszami oraz otoczenie7. 
Strategiczne rządzenie wiąże się z tradycyjnym ujęciem problematyki dobrego 
rządzenia (ang. good governance), zdolnością do analizy strategicznej, umie-
jętnością adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia i stosowania 
wskaźników niezbędnych do oceny kondycji przedsiębiorstwa. Filar społecznej 
odpowiedzialności związany z kapitałem ludzkim obejmuje takie kwestie stra-
tegiczne, jak: budowanie relacji w miejscu pracy, polityka zatrudniania i zatrzy-
mywania pracowników, ich motywacja, rozwój wiedzy, a także zdolność do 

6 R.E. Freeman, A.C. Wicks, B. Pramar, Stakeholder Theory and „The Corporation Objective 
Revisited”, „Organization Science”, May–June 2004, Vol. 15, No 3, s. 364–369.

7 D. Jamali, A.M. Safieddine, M. Rabbath, Corporate Governance and Corporate Social 
Responsibility Synergies and Interrelationship, Corporate Governance, September 2008, Vol. 16, 
No 5, s. 447.
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innowacji. W obszarze kapitału związanego z interesariuszami kluczowa staje się 
umiejętność budowania i zarządzania relacjami. Ostatnim filarem jest otoczenie 
zewnętrzne i wewnętrzne, w którym zachodzą różnorodne procesy mające na 
celu doskonalenie firmy. Do najważniejszych czynników tworzenia potencjału 
organizacyjnego zalicza się tu: wartość marki, wzrost udziału w rynku, lojalność 
klientów czy ograniczanie ryzyk8.

Przyjęcie przez organizacje biznesowe zobowiązania do zachowań spo-
łecznie odpowiedzialnych wymaga precyzyjnego planowania, zasobów oraz 
czasu. W większości przypadków etap inicjowania działań CSR-owych to przede 
wszystkim stosowanie mało aktywnych form zaangażowania społecznego, takich 
jak działalność filantropijna. W tej fazie trudno jeszcze mówić o strategicznym 
podejściu do kwestii społecznych, a ich waga dla misji jest znikoma. Aktyw-
ność charytatywna nie wymaga inwestowania wielu zasobów i nie wymusza na 
zaangażowanym podmiocie wchodzenia w częste interakcje z interesariuszami. 
Zupełnie inaczej wygląda dojrzała strategia odpowiedzialności społecznej. Już 
na etapie formułowania misji widoczna jest orientacja zarówno na wartość, jaką 
jest odpowiedzialność, jak i na interesariuszy. CSR wpisany w misję to dekla-
racja działań zgodnych z zasadami współżycia społeczno-gospodarczego, które 
to działania minimalizują ryzyko zachowań nieetycznych godzących w ogólno 
przyjęte reguły ładu społecznego. O prospołecznej orientacji misji świadczyć 
może odniesienie do grup interesu innych niż akcjonariusze czy klienci. Ozna-
cza to, że już na poziomie wyznaczania kluczowych kierunków działania firma 
deklaruje chęć udziału w przedsięwzięciach wykraczających poza pomnażanie 
własnego zysku. Orientacja prospołeczna wyrażana może być nie tylko w głów-
nym celu, ale także w wartościach, jakimi kierują się organizacje w swojej 
codziennej aktywności.

Przedsiębiorstwa włączające CSR do strategii działania w kompleksowy 
sposób zarządzają relacjami z interesariuszami. Realizują różnego rodzaju pro-
jekty społeczne i środowiskowe, przeznaczając posiadane zasoby finansowe, 
dzieląc się wiedzą i umiejętnościami oraz angażując swoich pracowników. Do 
form zaangażowania wykorzystywanych do doskonalenia stosunków społecz-
nych należą: programy dobrowolne adresowane do pracowników i lokalnej 
społeczności, marketing zaangażowany społecznie, wspólne z organizacjami 
pozarządowymi innowacyjne przedsięwzięcia i trwałe partnerstwo. Istotne jest 

8 Ibidem.
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wypracowanie jasnych i przejrzystych procedur pozwalających na zachowanie 
wysokich standardów etycznych prowadzonej działalności gospodarczej9.

Motywacje przedsiębiorstw do zainteresowania się ideą CSR wynikać mogą 
zarówno z pobudek czysto altruistycznych, takich jak chęć pomocy osobom lub 
podmiotom znajdującym się w złej sytuacji, etycznych – odwołujących się do 
teorii filozoficznych, takich jak etyka obowiązku czy konsekwencji, jak również 
z pobudek rynkowych. Te ostatnie z punktu widzenia celu, do jakiego została 
powołana firma, wydają się najbardziej racjonalne.

W Polsce, mimo szybkiego rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności, nadal dosyć często traktuje się ją w wąskich kategoriach aktywności 
filantropijnej. Nie pozwala to wykorzystać w pełni jej potencjału. Najbardziej 
optymistyczne są deklaracje składane przez badane przedsiębiorstwa dotyczące 
poziomu świadomości związanej z potrzebą identyfikowania kluczowych intere-
sariuszy oraz dokonywaniem analizy ich potrzeb. Jednak biorąc pod uwagę inne 
obszary istotne dla prawidłowego postrzegania korzyści biznesowych z wyko-
rzystania zasad odpowiedzialności społecznej, obecny dorobek pozostawia wiele 
do życzenia10. Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez firmę 
Deloitte Polska i organizację PKPP Lewiatan, z których wynika, że ponad 70% 
respondentów jako główną korzyść wymienia poprawę wizerunku i reputacji11.

Tymczasem wśród potencjalnych korzyści, jakie daje wdrożenie społecznej 
odpowiedzialności, oprócz często wymienianych, takich jak poprawa satysfakcji 
pracowników, wzrost lojalności klientów, budowanie pozytywnych więzi spo-
łecznych, są także takie, jak na przykład:

− doskonalenie procesów operacyjnych, a w szczególności minimalizowanie 
ryzyk społecznych (jak na przykład korupcji, dyskryminacji, mobbingu, 
kradzieży, działań na niekorzyść firmy),

− usprawnienie produkcji i działań operacyjnych w zakresie kosztów i para-
metrów środowiskowych,

− rozwój narzędzi administracyjnych zniechęcających organizacje do podej-
mowania działań niezgodnych z prawem czy nieetycznych,

9 K.A. McElhaney, Just Good Business: The Strategic Guide to Aligning Corporate Responsibility, 
Berrett Koehler Publishers Inc., San Fransisco 2008, s. 22.

10 Wskazują na między innymi przygotowywane do publikacji wyniki badań autorki.
11 Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy?, prezentacja wyników badania kondycji 

dużych przedsiębiorstw, Deloitte Polska, PKPP Lewiatan, Warszawa 2010.
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− tworzenie popytu na produkty odpowiedzialne społecznie i przyjazne dla 
środowiska u konsumentów poprzez podejmowanie odpowiednich progra-
mów edukacyjnych podnoszących świadomość,

− zachowanie zasobów naturalnych12.
Spektrum możliwych pozytywnych efektów społecznych i środowiskowych 

wynikających z ulokowania odpowiedzialności w strukturze celów podmiotów 
gospodarczych, jak pokazują coraz liczniejsze przykłady praktyczne i dorobek 
teoretyczny, jest coraz większe. Koncepcja CSR, mimo swojego dobrowolnego 
charakteru, skłania do głębszej analizy i szukania możliwości wdrażania jej we 
wzrastającej liczbie firm.

Bez względu na orientację prospołeczną biznesu nie można przecenić roli 
interesariuszy. Postawy podmiotów gospodarczych wobec stron zainteresowa-
nych są skrajnie różne. Jednak, co zostało już zaakcentowane, przedsiębiorstwa 
coraz rzadziej decydują się na ignorowanie potrzeb i oczekiwań płynących 
zarówno z otoczenia wewnętrznego (głównie od pracowników), jak i zewnętrz-
nego (klientów, lokalnej społeczności, banków i instytucji finansowych czy śro-
dowiska naturalnego, które bywa nazywane cichym interesariuszem, i innych). 
Najbardziej aktywną formą działania jest podejście proaktywne, w ramach któ-
rego poszukuje się wzajemnie korzystnych punktów porozumienia. Organizacja 
gotowa jest na otwartą współpracę z różnymi stronami.

Inny charakter mają strategie defensywne i reakcji. W pierwszym sposobie 
zachowania istotą jest spełnianie minimum przepisów prawa. Głównym zada-
niem strategii reakcji jest natomiast odpowiadanie przedsiębiorstwa na zachowa-
nia interesariuszy, którzy na nie oddziałują.

Ostatnim typem jest strategia dostosowawcza. Postawę dostosowawczą 
stosują firmy, które w zależności od sytuacji prezentują odmienne sposoby zaan-
gażowania w zaspokajanie potrzeb interesariuszy13.

Bez względu na to, jaką strategię ostatecznie przyjmą podmioty gospodarcze, 
nawet jeśli nie zdecydują się uczynić społecznej odpowiedzialności elementem 
własnej strategii, to i tak, dokonując wyborów strategicznych, powinny, według 

12 S. Bhattacharyya, Exploring the Concept of Strategic Social Responsibility for an Integrated 
Perspective, „European Business Review” 2010, Vol. 22, No 1, s. 884–885.

13 Interesujące ujęcie wspomnianych strategii w zarządzaniu relacjami z interesariuszami 
w zależności od cyklu życia organizacji znaleźć można w artykule I.M. Jawahar, G.L. McLaughlin, 
Toward a Descriptive Stakeholder Theory: An organizational Life Cycle Approach, „The Academy 
of Management Review” 2001, Vol. 2, No 3, s. 397–414.



245Strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

H. Steinmanna i G. Schreyögga, oprócz innych kryteriów, zwracać także uwagę 
na etyczną legitymację swoich działań. Odnosi się ona do systemu wartości oraz 
zasad etycznych, jakie obowiązują w danym przedsiębiorstwie14. Oznacza to, że 
nawet w organizacjach o niewielkiej wrażliwości społecznej, które nie wpisują 
celów pozaekonomicznych do strategii przy podejmowaniu kluczowych decyzji, 
powinny brać pod uwagę ich kontekst etyczny.

STRATEGIC DIMENSION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

There is a growing interest in the concept of corporate social responsibility among 
Polish companies. Social responsibility, due to its innovative nature and potential gives 
companies opportunities of improving their competitiveness and efficiency. Thus it is 
becoming an important factor for business success. Stakeholders may play an important 
role as a link between CSR and management system. They are these groups to whom 
many different social activities are addressed. An attempt should be made to integrate 
economic and non-economic goals with the business strategy. In the article the strategic 
dimension of corporate social responsibility will be presented.

Translated by Agata Rudnicka

14 H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, kon-
cepcje, funkcje przykłady, Wyd. III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 
1999, s. 175.
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FINANSOWANIE INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH –  
WYBRANE ZAGADNIENIA

Wprowadzenie

Turystyka, zarówno w aspekcie społecznym, jak i ekonomicznym, w wielu 
gminach i powiatach staje się istotnym obszarem, w którym realizowany jest roz-
wój społeczno-gospodarczy. Turystyka jako sektor gospodarczy dla wielu obsza-
rów lokalnych i regionalnych pełni również rolę ważnego narzędzia rozwoju, 
zwłaszcza gospodarczego. Jako narzędzie rozwoju potrzebuje również narzędzi 
przyspieszających ten rozwój, takich jak infrastruktura turystyczna w postaci 
wielu istotnych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Wynika to z faktu, 
że świadczenie usług turystycznych oraz związana z nimi obsługa ruchu tury-
stycznego wymaga posiadania wielu zasobów o charakterze rzeczowym (na 
przykład budynki hotelowe, infrastruktura sportowa i kulturalna). Można zauwa-
żyć pewnego rodzaju korelację między ruchem turystycznym a inwestycjami 
turystycznymi w konkretnej destynacji turystycznej. Wielkość ruchu turystycz-
nego jest uzależniona od liczby i jakości realizowanych inwestycji turystycznych 
i odwrotnie, realizowanie takich inwestycji wynika z zapotrzebowania tegoż 
ruchu – im większy, tym więcej potrzeba miejsc noclegowych, gastronomicz-
nych, kilometrów ścieżek rowerowych i promenad i tym podobnych1.

1 Na przykład dostępność bazy hotelowej w Polsce jest jednym z najważniejszych czynników 
kierujących ruch turystyczny do kraju (podobnie jak w przypadku USA czy też Europy). Bardzo 
często turyści kierują się w swojej podróży wielkością i strukturą (dostępnością) bazy hotelarskiej 
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1. Zapotrzebowanie lokalnych społeczności na infrastrukturę turystyczną

Efektem zaplanowanego rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej (głów-
nie skonkretyzowanego w postaci lokalnych i regionalnych strategii rozwoju 
gospodarczego i turystyki) jest przyrost ilościowy i jakościowy infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej, która to jest następnie wykorzystywana nie tylko 
do celów gospodarczych (turystycznych, na rzecz turystów i beneficjentów infra-
struktury turystycznej – mieszkańców, przedsiębiorców, samorządu terytorial-
nego), ale także jest użytkowana przez lokalne społeczności w ich codziennym 
życiu. Infrastruktura ta więc w istotny sposób podnosi poziom życia lokalnych 
społeczności, gdyż przyczynia się pośrednio, a czasami i bezpośrednio, między 
innymi do zwiększenia dostępności do różnej infrastruktury komunalnej (gazo-
wej, elektrycznej, telefonicznej, kanalizacji i tym podobnych). Turystyka i jej 
efekty ekonomiczne i społeczne (na przykład spadek bezrobocia) stają się bodź-
cem do inwestowania i pozyskiwania środków na rozwój2.

To samorządy różnych szczebli są przede wszystkim odpowiedzialne za 
rozwijanie infrastruktury turystycznej, zarówno pod względem ilościowym, jak 
i jakościowym. Infrastruktura ta jest jednym z istotniejszych narzędzi realiza-
cji polityki turystycznej na szczeblu lokalnym. Bardzo często jest gwarantem 
zwiększania ruchu turystycznego. Jednakże rozwój ten ma swoją cenę, ponie-
waż żeby powstała taka infrastruktura, podmioty zlecające (inwestorzy) muszą 
zazwyczaj się zadłużać. Jednakże to samorządy różnych szczebli są w Polsce 
największym inwestorem infrastrukturalnym – budują i remontują drogi, zbroją 
tereny pod inwestycje, budują oczyszczalnie ścieków, kanalizację, stadiony, 
ścieżki rowerowe, obiekty sportowe, kulturalne i tym podobne. Inwestycje takie 
są niezbędnym elementem dalszego rozwoju lokalnej i regionalnej przestrzeni 
gospodarczej zawiadywanej przez poszczególne samorządy, a często stają się 
elementem nieodzownym w dobie rozwoju gospodarki globalnej. Jednym z czyn-
ników inicjowania takich inwestycji jest konkurencja ze strony innych samorzą-
dów. Samorządy konkurują o mieszkańców, turystów, inwestorów. Inwestycje 

w miejscowości lub regionie, który jest celem ich podroży. Standard i dostępność do hoteli kształtuje 
u turystów zapotrzebowanie na odwiedzenie określonego miejsca i bardzo często jest to czynnik 
warunkujący ich podróż.

2 D. Milewski, D. Szostak, Koncepcja budowy produktu turystyczno-rekreacyjnego gminy 
Kołbaskowo w oparciu o „Trójkąt turystycznych możliwości: sport – rekreacja – aktywny wypoczy-
nek”, w: Problemy turystyki i rekreacji, t. II, M. Dutkowski (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział 
Nauk o Ziemi, Szczecin 2009, s. 139–147.
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te finansowane są zazwyczaj ze środków, którymi dysponują same samorządy, 
pochodzącymi przede wszystkim z udziałów w podatkach dochodowych PIT 
i CIT, z podatków i opłat lokalnych (od nieruchomości, psów, środków trans-
portu, z opłaty targowej), z funduszy unijnych, kredytów bankowych, wyemito-
wanych obligacji komunalnych3.

2. Inwestycje a infrastruktura turystyczna

Inwestycje turystyczne jako nakłady finansowe są związane z tworzeniem 
bazy materialnej służącej do świadczenia usług turystycznych. Inwestycje zwią-
zane z tworzeniem bazy materiałowej można podzielić na dwa rodzaje:
1. Inwestycje stricte turystyczne – dotyczą tych obiektów, dzięki którym 

zaspokajane są podstawowe potrzeby potencjalnego turysty, to znaczy noc-
leg, wyżywienie, transport, rozrywka, lub których istnienie może stanowić 
atrakcję kulturalną. Do tej grupy należą między innymi:
a) budowa nowych obiektów noclegowych, rozbudowa i przebudowa już 

istniejących oraz ich modernizacja;
b) zakup środków transportowych (samoloty, promy, autokary), a także 

budowa niezbędnej do ich wykorzystania infrastruktury (lotniska, 
porty, parkingi);

c) budowa obiektów stanowiących tak zwaną infrastrukturę turystyczną 
(obiekty sportowe, takie jak wyciągi i trasy narciarskie, baseny, 
korty tenisowe, punkty informacji turystycznej, obiekty rekreacyjne, 
takie jak centra wodne, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, ścieżki 
edukacyjne);

d) odnawianie i odrestaurowywanie dóbr kultury narodowej (na przykład 
parki, pałace, zamki, dworki, kościoły, skanseny, muzea, starówki 
miast, zabytki, obiekty poprzemysłowe).

2. Inwestycje paraturystyczne, które dotyczą obiektów i urządzeń stanowią-
cych istotne uzupełnienie inwestycji stricte turystycznych, a tym samym 
wchodzące w skład produktu turystycznego. Do tej grupy należą między 
innymi:
a) infrastruktura usługowa (sklepy, stacje benzynowe, budynki opieki 

medycznej);

3 P. Skwirowski, Samorządy utoną w dobrych długach?, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 266, 
s. 22–23.
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b) infrastruktura techniczna (gazociągi, kanalizacja, wodociągi, 
elektryfikacja);

c) sieć komunikacyjna i telekomunikacyjna;
d) inwestycje w zakresie ochrony środowiska (przede wszystkim oczysz-

czalnie wód i ścieków, obiekty i infrastruktura służąca do redukcji 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, utylizacja odpadów, budowa, 
zagospodarowanie i rewitalizacja wysypisk śmieci).

Środki pieniężne i fundusze na inwestycje turystyczne pochodzą głównie 
z kilku źródeł:
1. Od inwestorów prywatnych. Dotyczą głównie inwestycji w usługi stricte 

turystyczne, a przede wszystkim usługi hotelarskie (baza noclegowa i zwią-
zana z nią infrastruktura), gastronomiczne (obiekty bazy gastronomicznej 
o różnym zakresie i standardzie), a także inwestycji w infrastrukturę usłu-
gową i okołousługową. Infrastruktura funkcjonuje głównie na podsta-
wie rachunku ekonomicznego i jej działanie (mimo swojej niezbędności 
w związku z obsługą turystyczną) nie jest rodzajem inwestycji, w którą 
można i powinno angażować się środki publiczne posiadane przez państwo 
czy poszczególne samorządy. Inwestorzy prywatni inwestują swoje środki 
najczęściej w takie inwestycje turystyczne, które gwarantują przychody 
przewyższające koszty realizacji takiej inwestycji. Brak wyraźnej rentow-
ności w określonym satysfakcjonującym inwestora czasie powoduje najczę-
ściej brak zainteresowania realizacją takiej inwestycji. Ocena rentowności 
i efektywności inwestycji jest ważnym elementem planu finansowego (jako 
część składowa studium wykonalności czy też biznesplanu).

2. Z budżetu państwa. Środki i fundusze publiczne przeznaczane są między 
innymi na ochronę dóbr kultury narodowej, rozwój niektórych rodzajów 
infrastruktury turystycznej oraz inwestycje paraturystyczne, których celem 
jest zachęcenie przyszłych inwestorów prywatnych do angażowania swoich 
środków w rozwój lokalnych obszarów o charakterze turystycznym. Środki 
pochodzące z budżetu państwa oraz poszczególnych samorządów stanowią 
również niezbędny wkład własny w realizację projektów finansowanych 
ze źródeł zewnętrznych (przede wszystkim unijnych). Przy części projek-
tów samorządy muszą dysponować i wydatkować najpierw własne środki, 
a następnie po realizacji inwestycji wydatki te w części lub w całości są 
refinansowane z budżetu unijnego.
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3. Ze środków pomocowych Unii Europejskiej (różne cele infrastrukturalne – 
komercyjne i niekomercyjne, prywatne i społeczne i tym podobne). Znaczna 
część tych środków była lub jest skupiona na przykład w regionalnych 
programach operacyjnych dla poszczególnych województw. Środki finan-
sowe na realizację przedsięwzięć o charakterze turystycznym znajdują się 
również w programach europejskiej współpracy terytorialnej (kontynuacja 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III).
Do źródeł finansowania wewnętrznego w obszarze turystyki można zaliczyć:

1. Kredyty bankowe. W przypadku inwestorów prywatnych szczególne 
znaczenie mają kredyty hipoteczne na finansowanie budowy obiektów 
hotelowych; w przypadku inwestycji wspieranych przez Unię Europejską 
samorząd musi zapłacić z własnej kieszeni (po jakimś czasie dostaje zwrot 
pieniędzy) – w takim przypadku samorządy muszą się zadłużać, biorą kre-
dyty w bankach.

2. Emisję obligacji dla finansowania rozwoju infrastruktury, głównie technicz-
nej przez samorząd terytorialny.

3. Partnerstwo publiczno-prywatne (państwowo-prywatne).

3. Państwo a inwestycje turystyczne

Bardzo dużą rolę przy inwestycjach w turystykę odgrywa państwo, 
a zwłaszcza władze lokalne, które za pośrednictwem swoich środków mogą 
skutecznie wspierać działania inwestorów lokalnych. Poprzez inwestycje infra-
strukturalne lokalne władze nie tylko wspierają lokalną przedsiębiorczość czy też 
przyczyniają się do rozwoju atrakcyjności turystycznej danego regionu, ale także 
wspierają rozwój gmin czy powiatów w skali ogólnej (na przykład zmniejsza się 
bezrobocie, poprawia się stan środowiska). Rozwój ten zależy w znacznej mierze 
od specyfiki poszczególnych gmin, w których funkcja turystyczna zajmuje bar-
dzo ważne miejsce.

Rola państwa w inwestycjach turystycznych, które w większości przypad-
ków są umiejscowione na lokalnych rynkach turystycznych, powinna się skupiać 
na następujących zadaniach:
a) zwiększaniu roli lokalnych budżetów i władz lokalnych w finansowaniu 

inwestycji paraturystycznych, zarządzaniu turystyką na terenie swojego 
działania, koordynacji akcji marketingowych;

b) tworzeniu bodźców ekonomicznych do rozwoju turystyki;
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c) tworzeniu odpowiednich norm prawnych oddziałujących na ekonomiczną 
sytuację podmiotów korzystających z przestrzeni gminy;

d) własnych działaniach gospodarczych gminy lub powiatu (subwencje, dota-
cje, kredyty i gwarancje udzielane przez jednostki samorządu terytorial-
nego, zakupy i sprzedaż);

e) rozwijaniu działań marketingowych na szczeblu lokalnym;
f) pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach pomocy 

przedakcesyjnej, a później strukturalnej na realizację inwestycyjnych pro-
jektów turystycznych.
Do czynników wpływających na podejmowanie decyzji inwestycyjnych 

w turystyce należą:
a) dotychczasowy rozwój gospodarczy i turystyczny predestynowanych 

obszarów;
b) ekonomiczna i społeczna efektywność inwestycji turystycznych, na przy-

kład jakie będą koszty inwestycji, jakie przyniosą zyski, ile powstanie 
nowych miejsc pracy, o ile zwiększy się ruch turystyczny;

c) konieczność dostosowania podaży do przejawianego popytu w miejscu 
recepcji turystycznej; współpraca między sektorem turystycznym a samo-
rządem lokalnym; współdziałanie z władzami, polegające na tworzeniu 
wizerunku turystycznego gminy, powiatu, regionu, województwa czy kraju, 
które powinno znaleźć odzwierciedlenie przede wszystkim w projektach 
inwestycyjnych inwestorów prywatnych i lokalnych samorządów.
W planach zagospodarowania przestrzennego sporządzanych przez władze 

lokalne powinny być jasno określone tereny pod przyszłe inwestycje stricte tury-
styczne dla inwestorów prywatnych, a także inwestycje, które będą realizowane 
przez poszczególne samorządy. To właśnie samorządy lokalne powinny tworzyć 
wizje (strategie) rozwoju wydzielonych obszarów atrakcyjnych pod inwestycje 
proturystyczne. Z kolei umiejętność sprecyzowania motywacji podróży poprzez 
prowadzone badania rynkowe odbiorców docelowych pozwoli sprawnie ukie-
runkować inwestycje turystyczne na określoną bazę materialną.

4. Unia Europejska a finansowanie inwestycji turystycznych 
w województwie zachodniopomorskim

Ważnym źródłem finansowania inwestycji turystycznych (ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów infrastrukturalnych) i regionalnych są regionalne 
programy operacyjne. Przykładem są Regionalne Programy Operacyjne 
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Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), które określają dziedziny 
mogące otrzymać finansowe wsparcie ze środków Unii Europejskiej (Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Jest to jeden z 16 programów regio-
nalnych funkcjonujących w Polsce (po jednym dla każdego województwa). RPO 
WZ jest jedną z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopo-
morskiego do roku 2020. Jednym z obszarów wykorzystania środków unijnych 
(835 mln zł w latach 2007–2013) jest rozwój turystyki, kultury i obszarów zde-
gradowanych (oś priorytetowa 5. – turystyka, kultura i rewitalizacja, oraz oś prio-
rytetowa 6. – rozwój funkcji metropolitalnych). W przypadku turystyki osie te 
dotyczą między innymi wspierania projektów związanych z budową oraz rozbu-
dową infrastruktury turystycznej, to jest w zakresie turystyki wodnej, golfowej, 
biznesowej, oraz infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, 
turystycznej bazy uzupełniającej oraz bazy noclegowej. Działania realizowane 
w ramach priorytetowej osi 5. pozwalają na dywersyfikację oraz poprawę jakości 
oferty turystycznej oraz przyczyniają się do wzrostu roli turystyki jako czyn-
nika sprzyjającego rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu. Tworzone są 
programy budowy markowych produktów turystycznych regionu, z uwzględnie-
niem produktów już istniejących, jak również sieci sprzedaży takich produktów 
(między innymi wodne szlaki turystyczne, uzdrowiska, pola golfowe, sporty 
konne). Szczególnie istotne znaczenie ma ukierunkowanie działań na zaspokaja-
nie określonych potrzeb turystów oraz działania dynamizujące popyt w obszarze 
produktów markowych. Prowadzone są także badania marketingowe rynku usług 
i produktów turystycznych4. W ramach osi 6. realizowane są działania w zakresie 
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturalnych, sportowych, tury-
stycznych i rekreacyjnych, o charakterze metropolitalnym.

Projekty turystyczne, które są wspierane w ramach tychże osi prioryteto-
wych, muszą wykazać ewidentny, ekonomiczny efekt – priorytet powinny mieć 
te projekty, które przyciągną nade wszystko turystów spoza regionu i które 
powinny wpisać się w szersze ramy planów rozwoju turystyki dla rozważanego 
regionu.

Beneficjentami środków unijnych w ramach realizowanych projektów 
turystycznych mogą być między innymi jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 
prawną, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe i ich 

4 www.rpo.wzp.pl (27.11.2010).
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jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, parki narodowe 
i krajobrazowe, przedsiębiorcy.

Działania i poddziałania osi 5. i 6. RPO WZ w odniesieniu do turystyki są 
następujące:

− infrastruktura turystyki,
− regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów 

turystycznych,
− ścieżki rowerowe.

Dzięki dofinansowaniu ze środków RPO WZ do 31 października 2010 roku 
w wyniku 36 projektów z zakresu turystyki powstanie lub zostanie zmodernizo-
wanych 101 obiektów infrastruktury turystycznej (między innymi ścieżki rowe-
rowe na obszarach metropolitalnych i poza nimi). Przykładowymi projektami 
turystycznymi realizowanymi z wykorzystaniem środków unijnych są:

− rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej 
(gmina miasto Szczecin; całkowita wartość projektu: 610 224,94 zł; war-
tość dofinansowania: 305 112,45 zł),

− pieszo-rowerowy szlak turystyczny Głębokie – Osów (gmina miasto Szcze-
cin; całkowita wartość projektu: 278 495,02 zł; wartość dofinansowania: 
126 400,50 zł),

− przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim 
w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza (gmi-
na miasto Stargard Szczeciński; całkowita wartość projektu: 3 297 726,00 zł;  
wartość dofinansowania: 1 648 863,00 zł),

− Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego – etap I (powiat po-
licki; całkowita wartość projektu: 599 998,88 zł; wartość dofinansowania:  
299 999,44 zł),

− Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady 
Gwiazd w Międzyzdrojach (Gmina Międzyzdroje; całkowita wartość pro-
jektu: 22 977 212,86 zł; wartość dofinansowania: 9 167 461,14 zł),

− budowa infrastruktury turystycznej parku na tak zwanej wyspie łososio-
wej w Darłowie (gmina miasto Darłowo; całkowita wartość projektu:  
1 394 783,52 zł; wartość dofinansowania: 697 391,76 zł),

− przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych 
w Uzdrowisku Kołobrzeg (gmina miasto Kołobrzeg; całkowita wartość pro-
jektu: 1 375 517,74 zł; wartość dofinansowania: 687 758,87 zł),
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− turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klu-
kom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno (gmina Choszcz-
no; całkowita wartość projektu: 6 909 780,24 zł; wartość dofinansowania:  
3 422 198,68 zł),

− wzrost atrakcyjności turystycznej Dziwnowa poprzez budowę I i II etapu 
promenady widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturą 
(gmina Dziwnów; całkowita wartość projektu: 2 653 844,97 zł; wartość do-
finansowania: 1 326 922,48 zł),

− renowacja i modernizacja zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego 
elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej – etap od ul. Mickiewi-
cza do ul. Lelewela (Miasto Szczecinek; całkowita wartość projektu: 4 578 
987,02 zł; wartość dofinansowania: 2 289 493,50 zł),

− turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu (gmina 
miejska Wałcz; całkowita wartość projektu: 7 451 112,43 zł; wartość dofi-
nansowania: 3 696 886,21 zł),

− rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy 
ulicy Moniuszki w Białogardzie (miasto Białogard; całkowita wartość pro-
jektu: 824 747,82 zł; wartość dofinansowania: 291 922,96 zł),

− podniesienie atrakcyjności turystycznej – przebudowa centralnego placu 
Zwycięstwa w Gryficach (miasto Białogard; całkowita wartość projektu:  
2 720 000,00 zł; wartość dofinansowania: 1 360 000,00 zł),

− kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą na rzece Redze w 4 miejscowościach powiatu 
gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie (powiat gryfic-
ki; całkowita wartość projektu: 7 969 874,00 zł; wartość dofinansowania:  
3 973 957,00 zł),

− budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju w celu rozwoju 
nowych form turystyki aktywnej w mieście uzdrowiskowym (gmina Po-
łczyn-Zdrój; całkowita wartość projektu: 9 398 937,99 zł; wartość dofinan-
sowania: 4 699 468,99 zł),

− budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezio-
ro Szmaragdowe w Szczecinie – odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę 
Zamkową do Mostu Cłowego (gmina miasto Szczecin; całkowita wartość 
projektu: 13 760 000,00 zł; wartość dofinansowania: 5 828 590,74 zł),

− budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo – Police w ramach roz-
woju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym (gmina Police; 
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całkowita wartość projektu: 3 443 083,86 zł; wartość dofinansowania:  
1 686 745,42 zł),

− budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy (gmina Stepni-
ca; całkowita wartość projektu: 7 963 763,00 zł; wartość dofinansowania:  
3 981 881,00 zł),

− budowa nabrzeży obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglar-
skiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5–718,6. Nabrze-
że pasażerskie – północne (gmina Gryfino; całkowita wartość projektu:  
18 296 863,88 zł; wartość dofinansowania: 7 659 819,74 zł),

− przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekre-
acji (gmina miasto Szczecin; całkowita wartość projektu: 30 000 000,00 zł;  
wartość dofinansowania: 11 773 648,00 zł)5.

Podsumowanie

Aktywność samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania oferty tury-
stycznej zazwyczaj koncentruje się na kilku najważniejszych obszarach – aktyw-
ności związanej z tworzeniem i zagospodarowaniem atrakcji turystycznych, 
działaniach, których bezpośrednimi beneficjentami są mieszkańcy, mającymi 
jednak wpływ na rozwój ruchu turystycznego oraz inwestycje w infrastrukturę 
turystyczną6. Szczególnym rodzajem aktywności w tym zakresie jest pozyskiwa-
nie środków finansowych na realizację poszczególnych inicjatyw turystycznych. 
Realizacja projektów czy to bezpośrednio związanych z rozwojem turystyki, 
czy też projektów zaspokajających zarówno potrzeby lokalnej społeczności, jak 
i turystów wiąże się z poniesieniem odpowiednich nakładów finansowych przez 
podmioty odpowiedzialne za ich realizację7.

Powyższe przykłady inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, 
przy znacznym udziale jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, 
mają za zadanie podnoszenie jakości systemu obsługi turystycznej na obszarach 
realizacji poszczególnych inwestycji, tworzenie i rozwój lokalnych i regional-
nych produktów turystycznych oraz mają istotne znaczenie w realizowanej kon-
sumpcji turystycznej. Środki unijne, które były i są do dyspozycji poszczególnych 

5 Ibidem.
6 Gospodarka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 204.
7 Strategie rozwoju turystyki w regionie, M. Meyer, D. Milewski (red.), Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2009, s. 153–159.
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samorządów, przyczyniają się do intensyfikacji rozwoju lokalnego i regional-
nego. Brak takich środków powodowałby brak takiego rozwoju lub jego wyraźne 
ograniczenie. Środki te są przyznawane poszczególnym beneficjentom po 
wcześniejszym przygotowaniu, a następnie ocenie dobrych projektów mających 
powiązanie z poszczególnymi lokalnymi i regionalnymi strategiami rozwoju, 
między innymi w zakresie turystyki.

FINANCING OF TOURISM INVESTMENTS –  
CHOSEN ISSUES

Summary

The essence of local tourism policy is creating the supply tourism system. Creat-
ing local tourism products is the main problem of tourism management in a few local 
areas. Within tourism policy local governments need to affect proper development of 
elements of local tourism product i.e.: environmental and cultural attractions, tourism 
infrastructure, tourism services, availability of transport services as well as promotion 
of tourism product. Local tourism development is connected with finding of financial 
resources. Local governments look for money and must prepare good financial and devel-
opment projects. European Union funds are the best resources for financing of tourism 
investments.

Translated by Daniel Szostak
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JAKO ODPOWIEDŹ NA RYNKOWE POTRZEBY SEKTORA  

MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

W ramach programu Bon na innowacje (BNI) można było realizować usługi 
dotyczące wdrożenia albo też rozwoju produktu lub technologii, świadczone 
przez wybraną przez przedsiębiorcę w drodze konkursu jednostkę naukową. 
Usługa ta mogła mieć na celu na przykład opracowanie nowej technologii pro-
dukcji lub świadczenia usług, ale też udoskonalenie już istniejących w firmie 
technologii lub produkowanych wyrobów czy też świadczonych usług. Kosztami 
kwalifikowanymi mogły być też usługi doradcze świadczone przez jednostki 
naukowe. Program był skierowany do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy 
w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje 
nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojo-
wych. Wykonawcą usług mogły być jednostki naukowe prowadzące w sposób 
ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
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1. Odbiorcy oraz główne założenia i cele programu

1.1. Polskie firmy sektora MSP – innowacyjność i efektywność działalności

Przeprowadzone w czerwcu 2009 roku przez Polską Konfederację Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan badania firm, które wzięły udział w rankingu 
„Kamerton Innowacyjności 2008”, pokazały, jak inwestycje w innowacje wpły-
nęły na efektywność i konkurencyjności tych firm1. Większość z nich wskazała, 
że inwestycje w innowacje zrealizowane w latach 2007–2008 przyniosły pozy-
tywne efekty, przy czym na pierwszym miejscu była wymieniana poprawa pozy-
cji konkurencyjnej na rynku. Z badań wynika, że po wprowadzeniu innowacji 
89% firm pod względem jakości produktów poprawiło swoją konkurencyjność 
na polskim rynku, a na rynkach zewnętrznych poprawa dotyczyła 57% z nich. 
Analizowano także konkurencyjność firm na rynku krajowym i rynkach w takich 
aspektach, jak nowatorstwo (wzrost odpowiednio o 82% i 51%), jakość obsługi 
klienta (71% i 39%), ceny (66% i 43%) oraz promocja i dystrybucja (57% i 37%). 
Inwestycje w innowacje nie pozostały też bez wpływu na efektywność badanych 
przedsiębiorstw: 13% obniżyło koszty działalności, aż 18% zwiększyło zyski, 
15% poprawiło rentowność, a 11% wydajność pracy2.

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2006–2008 
innowacje produktowe i procesowe w sektorze małych firm wprowadziło ponad 
14,0% przedsiębiorstw przemysłowych i ponad 12,0% usługowych. Wśród firm 
średnich odsetek ten był jeszcze większy i wynosił odpowiednio ponad 32,0% 
i 25,0%3. Nieco mniejszy odsetek firm małych zainwestował w nowoczesne roz-
wiązania o charakterze organizacyjnym lub marketingowym (odpowiednio 9,0 
i 10,9% firm z sektora przemysłowego oraz 12,0% i 11,9% firm usługowych). 
Podobnie było w wypadku firm średnich, spośród których 19,8% przemysłowych 
i 24,1% usługowych zainwestowało w tych latach w innowacje o charakterze 
organizacyjnym oraz 17,4% przemysłowych i 20% usługowych w innowacyjne 
rozwiązania marketingowe.

Przytoczone wyniki badań pokazują, jak ważny wpływ mogą mieć inwe-
stycje w innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach. Należy stwierdzić, że 

1 www.pkpplewiatan.pl (17.11.2009).
2 M. Starczewska-Krzysztoszek, Innowacje chronią firmy przed skutkami kryzysu, 

„Rzeczpospolita” 2009, nr 297, s. B10.
3 www.stat.gov.pl (23.09.2009).
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dla pozycji firmy na rynku ważne jest, by była ona prowadzona nowocześnie, 
co wiąże się między innymi z ciągłymi inwestycjami w innowacyjne rozwią-
zania. Takie działania skutkują bowiem wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej 
podmiotów gospodarczych na rynku. Nowatorskie rozwiązania mogą dotyczyć: 
jakości produktów, nowatorstwa technologii, obsługi klienta, kształtowania cen, 
sposobów promocji i dystrybucji czy też innych wpływających na efektywność 
działania firmy.

Z prowadzonych od lat 90. ubiegłego wieku badań poziomu innowacyjności 
polskich małych i mikroprzedsiębiorstw wynika, że jest on wciąż dużo niższy 
w porównaniu z większością krajów tak zwanej starej Unii Europejskiej. Jednym 
z czynników, jaki został wskazany jako przyczyna takiego stanu, jest niski poziom 
współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowym. W celu zwiększenia inten-
sywności tych kontaktów polski rząd wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsię-
biorczości (PARP) zainicjował w 2008 roku realizację programu pilotażowego 
2008–2010 Bon na innowacje (BNI). Głównym celem, jaki przyświeca temu 
programowi jest przyczynienie się do nawiązania nowych kontaktów przedsię-
biorców z jednostkami naukowymi. Dotychczasowe badania prowadzone przez 
autora oraz kontakty z sektorem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 
nawiązywane w ramach realizowanych usług doradczych potwierdzają zarówno 
niski poziom innowacyjności, jak i znikomy kontakt sektora MSP z jednostkami 
naukowymi. W kontekście powyższych rozważań zainicjowany przez PARP 
pomysł takiego rodzaju wsparcia dla zainicjowania kontaktów wybranych przed-
siębiorstw i jednostek naukowych autor ocenia jako niezwykle trafny i potrzebny.

1.2. Odbiorcy wsparcia w ramach programu Bon na innowacje

Ponieważ wyniki przywoływanych badań jednoznacznie wskazują na 
znaczne dysproporcje w grupie mikro-, małych i średnich firm, gdzie te ostatnie 
posiadają dużo większy potencjał zarówno w aspekcie finansowym, jak i właśnie 
badawczo-rozwojowym, to uznano, że o wsparcie w ramach programu Bon na 
innowacje mają możliwość ubiegać się wyłącznie firmy mikro i małe. Podobnie 
jak w wielu innych programach współfinansowanych ze środków budżetu pań-
stwa, firmy te muszą posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przy czym w przypadku osób fizycznych dodatkowo wymagane jest zamieszki-
wanie na terenie Polski. Zawężenie w ten sposób grupy beneficjentów, zdaniem 
autora, jest bardzo trafną decyzją. Biorąc pod uwagę opisywane dalej koszty 
kwalifikowane i wysokość wsparcia w ramach programu BNI, przedsiębiorstwa 
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średnie albo same nie byłyby nim zainteresowane, albo też stanowiłyby zbyt silną 
konkurencję dla mikro- i małych firm. Dodatkowo wśród firm średnich intensyw-
ność kontaktów ze sferą naukową jest dużo większa i w wielu przypadkach nie 
spełniają one dodatkowego kryterium, jakie wpisano w wytycznych do programu. 
Mianowicie w celu podkreślenia inicjacyjnego charakteru nawiązywanych 
przez MSP kontaktów z jednostkami naukowymi wytyczne do programu BNI 
dopuszczają możliwość udzielenia wsparcia tylko tym przedsiębiorcom, którzy 
w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o udzielenie wsparcia nie korzystali z usług żadnej jednostki 
naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Powyższe 
uwagi dotyczą przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007, nr 155, poz. 1095, 
z późn. zm.). W tabeli 1 przedstawiono trzy główne kryteria, którymi należy kie-
rować się przy klasyfikowaniu przedsiębiorstw do wybranych grup.

Tabela 1

Kryteria klasyfikacji firm sektora MSP

Kryterium/ 
Rodzaj firmy Zatrudnienie (osoby) Przychody (mln euro) Suma aktywów 

bilansu (mln euro)

Mikro <10 <2 <2

Mała <50 <10 <10

Średnia <250 <50 <43

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Są to podstawowe kryteria, przy czym do potrzeb właściwej klasyfika-
cji przedsiębiorstwa należy przyjąć, że przez mikroprzedsiębiorcę lub małego 
przedsiębiorcę należy rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę lub małego 
przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 
z 9.08.2008 r.).
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1.3. Zasady udzielania wsparcia: koszty kwalifikowane

Program Bon na innowacje pozwala na jednorazowe, w latach 2008–2010, 
wsparcie jednego przedsiębiorstwa w maksymalnej kwocie 15 000 zł4. Katalog 
kosztów kwalifikowanych jest zamknięty i obejmuje zakup usług dotyczących 
wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, mających na celu opracowa-
nie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego 
przedsiębiorstwa. Program Bon na innowacje jest realizowany od 2008 roku, 
przy czym rok 2010 jest ostatnim rokiem jego trwania. Z założenia na te lata 
przewidziano całkowity budżet programu w wysokości maksymalnie 30 mln zł. 
Wielkość udzielonego wsparcia oraz liczba rekomendowanych do wsparcia przez 
PARP wniosków przedsiębiorców w poszczególnych latach 2008–2010 poka-
zano w tabeli 2.

Tabela 2

Dane o programie Bon na innowacje w latach 2008–2010

Rok
Liczba wniosków  

rekomendowanych  
do dofinansowania (szt.)

Całkowita wartość wniosków 
rekomendowanych do 
dofinansowania (PLN)

2008 110 1 637 345

2009 510 7 576 344

2010* 627 9 382 538

*stan na 19 października 2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.parp.gov.pl (19.10.2010).

W większości przypadków (1184 spośród 1247 rekomendowanych wnio-
sków) jednostki naukowe, realizując usługi na rzecz przedsiębiorstw, wyceniały 
je na kwotę równą maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych. Dzięki 
temu z pewnością osiągnięto w większości przypadków maksymalnie efektywne 
wykorzystanie wsparcia. Pozostałe przypadki wskazują, że wsparcie stanowiło 
pomoc przy większych realizacjach wdrożeń, spośród których największe osią-
gnęło wartość netto w wysokości 69 995 PLN. Wykorzystanie tylko nieco więcej 

4 Program pilotażowy Bon na innowacje – wytyczne dla wnioskodawców, PARP, Warszawa 
2008–2010, s. 8.
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niż połowa budżetu w latach 2008–2010 oraz niewielka (110) liczba rekomendo-
wanych do dofinansowania wniosków w 2008 roku wskazują z jednej strony, na 
pewne niedociągnięcia w procesie informowania o programie, z drugiej zaś – na 
mały stopień gotowości przedsiębiorstw do wystepowania o takie środki. Jest 
to zasmucające bowiem PARP, jako instytucja wdrażająca ten program, uprościła 
do minimum procedury ubiegania się o wsparcie.

1.4. Procedury ubiegania się o wsparcie

Program Bon na innowacje jest realizowany w cyklach rocznych, przy 
czym PARP przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia w trybie ciągłym do 
momentu wykorzystania budżetu programu na dany rok. Informacje dotyczące 
terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków są ogłaszane na 
stronie internetowej PARP. Wnioskodawca, którym jest przedsiębiorca, doko-
nuje wyboru jednostki naukowej – wykonawcy usługi dotyczącej wdrożenia lub 
rozwoju produktu lub technologii. Następnie przygotowuje wniosek o udziele-
nie wsparcia w ramach programu BNI zgodnie wytycznymi. Wniosek musi być 
podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy 
i należy dołączyć do niego podstawowe dokumenty firmowe (kopię aktualnego 
odpisu z właściwego rejestru, formularz informacji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc de minimis, sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obro-
towe sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeśli wnioskodawca 
jest zobowiązany do ich sporządzania, zaświadczenie o pomocy de minimis, 
którą wnioskodawca otrzymał w ciągu bieżącego roku kalendarzowego lub  
2 poprzednich lat kalendarzowych). Przedsiębiorca wypełnia wniosek, podpisuje 
go, potwierdza zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów i dołącza 
wszystkie wymagane załączniki. Wniosek wraz z załącznikami jest składany 
osobiście lub przesyłany pocztą do PARP w jednym oryginalnym egzemplarzu 
oraz dwóch kopiach poświadczonych przez wnioskodawcę za zgodność z ory-
ginałem. PARP rozpatruje wnioski w trybie ciągłym według kolejności wpływu 
wniosków, dla każdego z 3 lat obowiązywania konkursu ustalane są osobne 
terminy ostateczne składania wniosków. Po pozytywnym zweryfikowaniu wnio-
sku PARP przekazuje wnioskodawcy dwa egzemplarze umowy. Wnioskodawca 
podpisuje umowę i przekazuje obydwa podpisane egzemplarze do PARP. Prze-
kazanie podpisanych egzemplarzy umowy przez przedsiębiorcę musi nastąpić 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania umowy z PARP. Po złożeniu 
i rekomendacji wniosku możliwe jest wykonanie usługi dotyczącej wdrożenia 
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lub rozwoju produktu lub technologii przez wykonawcę (jednostkę naukową) na 
rzecz beneficjenta (przedsiębiorcy). Wykonawca wystawia beneficjentowi fak-
turę za wykonaną usługę na kwotę równą rzeczywistej wartości zrealizowanej 
usługi, a przedsiębiorca dokonuje płatności kosztów niekwalifikowanych na 
konto. Następnie beneficjent dostarcza do PARP komplet dokumentów potwier-
dzających wykonanie usługi (wniosek o wypłatę wsparcia, raport wykonawcy 
z wykonanej usługi, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur 
i dokumentów potwierdzających dokonanie płatności kosztów niekwalifikowa-
nych). PARP po pozytywnej weryfikacji tych dokumentów w terminie 30 dni 
dokonuje wypłaty wsparcia bezpośrednio na konto wykonawcy. W przypadku 
nieprawidłowości w działaniach przedsiębiorcy (błędy w dokumentach, nieter-
minowość) ponosi on odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich należności 
wobec wykonawcy usługi. Uproszczone do maksimum wymagania proceduralne 
i tak nie we wszystkich przypadkach aplikowania zostały spełnione. Spośród 
1591 wniosków złożonych w latach 2008–2010 344 nie uzyskały rekomendacji 
do dofinansowania.

2. Usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw przez jednostki naukowe 
w ramach programu BNI

2.1. Jednostki naukowe – realizatorzy wdrożeń

Zgodnie z przyjętymi w programie Bon na innowacje zasadami, służyć ma 
on inicjowaniu kontaktów mikro- i małych przedsiębiorstw z jednostkami nauko-
wymi w celu wymiany wiedzy w zakresie szeroko rozumianych innowacyjnych 
rozwiązań dla firm. Jednostka naukowa została zdefiniowana w rozumieniu art. 
2, pkt. 9 lit. a–f Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki (DzU z 2008, nr 169, poz. 1049), przy czym musi ona posiadać siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taka instytucja, która na zlecenie 
beneficjenta wykonuje usługę dotyczącą wdrożenia lub rozwoju produktu lub 
technologii, objętą wsparciem w ramach programu BNI, musi być wskazana 
we wniosku o udzielenie wsparcia. W programie mogą brać udział jednostki 
naukowe z całego kraju i nie jest stosowane kryterium podziału na województwa, 
to znaczy, że beneficjent może wybrać wykonawcę z innego województwa niż 
siedziba jego własnej firmy. Wybór winien być bowiem dokonany z uwzględ-
nieniem możliwości merytorycznych, technicznych i potencjału badawczego 
jednostki naukowej, przy racjonalnym stosunku jakości do ceny. Przedsiębiorca 
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jest zobowiązany dokonać tego wyboru i udzielić zamówienia na podstawie naj-
bardziej korzystnej ekonomicznie oferty oraz dołożyć wszelkich starań w celu 
uniknięcia konfliktu interesów (brak bezstronności i obiektywności w wypełnia-
niu funkcji jakiegokolwiek podmiotu w związku z realizowanym zamówieniem). 
Wszystkie te działania co do zasady powinny mieć formę pisemną, przy czym dla 
dokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy dopuszczalna jest forma 
elektroniczna i faks. Biorąc pod uwagę, że większości jednostek naukowych 
występuje pionowa struktura decyzyjna, paradoksalnie to mniejsze jednostki sta-
wały się bardziej konkurencyjne w składanych przedsiębiorcom odpowiedziach 
ofertowych na złożone zapytania o możliwość realizacji usługi wdrożeniowej.

2.2. Uniwersytet Szczeciński na mapie uczelni regionu i kraju

Na mapie wykonawców wdrożeń w ramach programu Bon na innowacje 
Uniwersytet Szczeciński (US) zajął bardzo dobrą pozycję w regionie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego oraz zaakcentował swoje działania w województwie 
pomorskim i lubuskim (odnosząc się do lokalizacji siedziby przedsiębiorstwa). 
Udział Uniwersytetu Szczecińskiego we wdrożeniach w odniesieniu do całego 
kraju oraz wybranych regionów w latach 2008–2010 pokazany został w tabeli 3.

Tabela 3

Udział Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  
we wdrożeniach w latach 2008–2010  

w podziale na województwa według siedziby przedsiębiorstwa – beneficjenta

Region
Udział US  

(%)

2008 2009 2010*

Województwo lubuskie 0,00 0,00 10,00

Województwo pomorskie 0,00 0,00 4,17

Województwo zachodniopomorskie 0,00 25,00 23,40

Cały kraj 0,00 5,00 7,00

*stan na 19 października 2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.parp.gov.pl (19.10.2010).
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Wyniki w województwie zachodniopomorskim wskazują na główną rolę 
Uniwersytetu Szczecińskiego jako jednostki naukowej wdrażającej innowa-
cyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach tych regionów. Należy też podkreślić 
rozszerzenie działalności Uniwersytetu Szczecińskiego we wdrożeniach w roku 
2010 na województwa pomorskie i lubuskie. Dzięki temu w 2010 roku o 2% 
w stosunku do roku 2009 zwiększył się udział Uniwersytetu Szczecińskiego we 
wdrożeniach ogółem w Polsce. Dodatkowym powodem do wysokiej oceny US 
jest fakt, że stało się tak mimo wzrostu liczby uczelni wyższych w kraju (w latach 
2009 i 2010 odpowiednio 461 i 467).

Wyniki uczelni wyższych w realizacji prac badawczo-rozwojowych i usług 
doradczych dla przedsiębiorstw są w dużej mierze uwarunkowane liczbą i aktyw-
nością tych ostatnich. Na wykresie 1 przedstawiono wartości dofinansowania 
przyznanego przedsiębiorcom przez PARP w podziale na województwa w latach 
2009–2010 (nie uwzględniono danych za rok 2008 ze względu na brak ich publi-
kacji przez PARP).

*stan na 19 października 2010

Wykres 1. Wartość ogółem przyznanego firmom dofinansowania w podziale na 
województwa w latach 2009–2010*

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.parp.gov.pl (19.10.2010).
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Wynik województwa zachodniopomorskiego na tle innych województw, 
z wyłączeniem mazowieckiego, które zdeklasowało pod tym względem pozo-
stałe, należy uznać za zadowalający, gdyż jako jedno z pięciu przekroczyło 
w 2010 roku wartość 0,5 mln dofinansowania. Około 25% udział Uniwersytetu 
Szczecińskiego w tym wyniku również należy uznać za bardzo dobry, biorąc pod 
uwagę liczbę samych tylko uczelni wyższych w regionie, których w 2010 było 
w województwie zachodniopomorskim zarejestrowanych ponad 30 (biorąc pod 
uwagę tylko takie główne ośrodki akademickie, jak Szczecin i Koszalin).

2.3. Słabe i mocne strony programu Bon na innowacje  
– ocena na podstawie wdrożeń

Wszystkie te aspekty, jak również duże zainteresowanie programem wśród 
przedsiębiorców w całym kraju, dowodzą trafności pomysłu na program inicju-
jący kontakty przedsiębiorców ze światem nauki. Do mocnych stron programu 
Bon na innowacje można zaliczyć: czytelną i uproszczoną procedurę aplikacyjną, 
szeroki zakres możliwych do realizacji usług, liczną grupę potencjalnych wyko-
nawców – jednostek naukowych, wyłączenie z grupy MSP beneficjentów o sta-
tusie średniego przedsiębiorstwa, sprawną obsługę beneficjentów przez PARP. Ze 
słabych stron tego programu należy wymienić: znikomą kampanię informacyjną, 
niską kwotę dofinansowania oraz zmiany w dokumentacji konkursowej w trak-
cie trwania naboru wniosków. Jednak w porównaniu z zaletami, jakie posiada 
ten program, słabe strony są jedynie drobnymi mankamentami, które nie mają 
w ocenie autora większego wpływu na ogólną bardzo dobrą ocenę, jaką należy 
wystawić tej inicjatywie.

2.4. Krótko- i długookresowe korzyści współpracy mikro- i małych firm 
z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług

Korzyści, jakie uzyskano dzięki nawiązaniu kontaktów pomiędzy przedsię-
biorcami i Uniwersytetem okazały się obopólne. Firmy mogły pozyskać wiedzę 
na temat najnowszych rozwiązań naukowych możliwych do zastosowania w pro-
wadzeniu biznesu, natomiast pracownicy naukowi zetknęli się z prawdziwymi 
problemami przedsiębiorców oraz mogli poznać zasady funkcjonowania firm 
w praktyce. Wdrożenia zrealizowane w 2009 roku pokazują zaś, że w większości 
przypadków zainicjowane kontakty nie były incydentalne. Wielu z beneficjen-
tów BNI zwraca się z mniej lub bardziej skomplikowanymi problemami biz-
nesowymi do Uniwersytetu jako wykonawcy wcześniejszych wdrożeń. W kilku 
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przypadkach doszło nawet do realizacji kolejnych zleceń pomiędzy jednostką 
naukową a przedsiębiorstwem. Te rzeczywiste korzyści pozwalają na optymi-
styczne prognozowanie na przyszłość: kolejne problemy biznesowe mogą być 
przecież rozwiązywane przy użyciu zasobów kadrowych jednostek naukowych, 
bez potrzeby kształcenia i zatrudniania nowych pracowników w przedsiębior-
stwie (outsourcing). Firmy mogą uczestniczyć, jako przedstawiciele świata biz-
nesu, w panelach dyskusyjnych i konferencjach. Wreszcie pracownicy naukowi 
mogą testować swoje teorie naukowe na żywych organizmach, jakimi są mikro- 
i małe przedsiębiorstwa.

THE SERVICES PROVIDED BY ACADEMIC UNITS  
IN RESPONSE TO MARKET NEEDS  OF THE SECTOR OF MICRO  

AND SMALL ENTERPRISES

Summary

The paper presents the University of Szczecin’s experiences with micro and small 
enterprises concerning the implementation of innovative process solutions and pre-
implementation research. This form of cooperation took place in 2009–2010 and was 
part-financed by the Polish Agency for Enterprise Development. The paper describes the 
phases of the University of Szczecin’s experience of cooperation with entrepreneurs.
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