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WSTĘP

Kolejny Zeszyt Naukowy, składający się na serię wybranych problemów 
z zakresu marketingu, fi nansów i zarządzania, dotyczy zagadnień związanych 
z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania, fi nansów i marketingu, w teorii 
i praktyce, na tle zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. Prace mieszczą 
się w tematyce, która została podzielona na następujące obszary:
1. Stan i rozwój marketingu w polskich fi rmach. 
2. Koncepcja marki na tle zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. 
3. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem.
4. Problemy zarządzania fi nansami w przedsiębiorstwach o różnych strukturach 

własności.
Publikacja stanowi próbę 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, fi nan-
sach i marketingu na tle zmian zachodzących w otoczeniu. Autorzy odnoszą się 
do różnych kwestii – od bardzo ogólnych po rozwiązania szczegółowe. Opisane 
zostały zarówno trendy występujące we współczesnej gospodarce, jak i instru-
menty realizacji zaplanowanych zmian.

Całość problematyki ujęto w czterech częściach, pozwalających odnieść 
się do wybranych problemów występujących w obszarach zarządzania, fi nan-
sów i marketingu. Pierwsza część zawiera artykuły poświęcone problematyce 
obserwowanych trendów i kierunków zmian we współczesnym marketingu, 
część druga obejmuje prace związane z tematyką marki, trzecia – artykuły na te-
mat problemów współczesnego zarządzania, w części czwartej zaś omawiane są 
wybrane zagadnienia z fi nansów. W części pierwszej autorzy poruszają między 
innymi tematy związane ze zmieniającą się rolą marki w marketingu, w części 
drugiej rozważają możliwości stworzone przez Internet, które można wykorzy-
stać przy promocji fi rm, analizie poddawane są także zagadnienia z zakresu ba-
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dań marketingowych, marketingu społecznego i proekologicznego. Część trzecia 
obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania, zarówno fi rmami transportowymi, 
jak i instytucjami naukowymi. W części czwartej podejmowane są również tema-
ty związane z fi nansami oraz szeroko rozumianymi strategiami funkcjonowania 
fi rm na współczesnym rynku.

Autorzy zdają sobie sprawę, że ograniczona objętość i charakter materiałów 
pozwoliły tylko na zasygnalizowanie problemów, istotnych z punktu widzenia 
zarówno teoretycznego jak i empirycznego. Mamy jednak nadzieję, że zapre-
zentowana problematyka stanie się inspiracją do dalszych dyskusji, polemik 
i badań. 

Grażyna Rosa
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STRUKTURA I KULTURA ORGANIZACYJNA 
FIRM KOLEJOWYCH 

W ŚWIETLE KONKURENCYJNOŚCI ICH DZIAŁAŃ

Wprowadzenie

W styczniu 2007 roku1 oraz w styczniu 20102 roku rynek kolejowy w Polsce 
stanął przed długo zapowiadanym wyzwaniem: otwarto go dla przewoźników 
zagranicznych. Otwarcie stanowiło kolejny, być może najważniejszy argument 
dla skupienia uwagi na zwiększaniu konkurencyjności oferowanych usług: 
dotychczasowi konkurenci szynowi zyskali na sile i możliwościach, tym samym 
rzucając rękawicę dotychczasowym zwycięzcom i zaostrzając walkę o rynek 
przewozów. Proces ten jest najlepiej widoczny na polu przewozów dóbr; przewóz 
pasażerski postrzegany jest jako mniej obiecujący fi nansowo3 i dlatego wydaje 
się wciąż czekać na szczyt walki o klienta-pasażera, mimo że również na tym 
polu można zaobserwować obiecujące z punktu widzenia pasażera ruchy. 

1  Rynek kolejowy w Polsce, http://manhaz.cyf.gov.pl/zpr/ETAP_1/Rynek%20kolejowy 
%20w%20Polsce.htm  (13.06.2011).

2  Pasażerowie skorzystają na otwarciu rynku kolejowych przewozów pasażerskich, http://
www.forum-turystyczne.pl/q/fo_id,90679,,,pasazerowie_skorzystaja_na_otwarciu_rynku_
kolejowych_przewozow_pasazerskich.html (13.06.2011).

3  Program działań dla rozwoju rynku transportu kolejowego do roku 2015, http://bip.mi.gov.
pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_kolejowy/projekt_program_2015/px_program_listopad_
2010_r.pdf  (13.06.2011).
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Otwarcie rynku kolejowego wyzwoliło proces, w wyniku którego pojawiło 
się więcej podmiotów oferujących takie same albo zbliżone usługi. Zagęszcze-
nie ofert pozwala nie tylko na porównanie, ale także na negocjacje warunków 
umowy; tym samym poziom oferowanych usług, jak również koszt ich świadcze-
nia staje się niezwykle istotny. Sposób wykonania pracy, uzyskania najlepszych 
wyników stał się pierwszym z celów uczestników gospodarczych procesów na 
nowym, kształtującym się rynku; samo jednak perfekcyjne wykonanie przestało 
mieć decydujące znaczenie przy wyborze usługodawcy, stąd też wzrastająca waga 
czynników, które znacząco wpływają na cenę ofi arowanej usługi, przyczyniając 
się do zwiększania konkurencyjności fi rmy. 

Można zwrócić uwagę, że przytaczane warunki uzyskiwania przewagi kon-
kurencyjnej nad pozostałymi usługodawcami niekoniecznie muszą być najistot-
niejsze w dzisiejszej sytuacji rynkowej w Polsce, kiedy konkurencja kolejowa 
jeszcze nie okrzepła po otwarciu rynku. Wydaje się jednak, że warto przyjrzeć 
się tym czynnikom właśnie teraz, kiedy mogą wpłynąć nie tyle na obecną, ile 
na przyszłą pozycję fi rmy na rynku, oraz pozwolą jej tę pozycję utrzymać. 
Ponadto, o ile rozmiar i krótkoterminowe cele fi rmy mogą nie uwzględniać sta-
wania w szranki z największymi na rynku nie tylko polskim, ale i europejskim, 
o tyle można optymistycznie założyć, iż cele takie pojawią się wraz z rozwo-
jem i odnoszonymi sukcesami kolejowych przewoźników. Należy się przyjrzeć, 
w jaki sposób struktura organizacyjna fi rmy, a także jej kultura organizacyjna 
mogą wpływać na osiągany poziom konkurencyjności, oraz jakie dotychczasowe 
działania niektórych z kolejowych fi rm przewozowych, obecnych teraz w Polsce, 
oceniane są pozytywnie.

Stosowane terminy

Aby omówić strukturę organizacyjną wybranych przedsiębiorstw kolejo-
wych, warto zapoznać się z defi nicją tego terminu. Jedna z nich, zaproponowana 
przez R. Krupskiego, brzmi: „jest to [...] zbiór różnych elementów organizacyj-
nych: pojedynczych stanowisk pracy, komórek organizacyjnych i jednostek orga-
nizacyjnych oraz powiązań między nimi”4. Z kolei P. Żukowski, A. Muszyński 
i W. Kowalczewski określają strukturę organizacyjną jako „zespół uporządko-
wanych składników i ogół celowo ustalonych zależności między nimi (głównie 

4  R. Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. I-BiS, Wrocław 2004, s. 65. 
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między jednostkami organizacyjnymi) umożliwiający sprawne funkcjonowanie 
całości i osiąganie założonych celów”5. 

Podkreślić należy znaczenie więzi, które pojawiają się w danej struktu-
rze organizacyjnej. Można przyjąć, że „struktura organizacyjna jest jednym 
z podsystemów organizacji. Składa się ona z wielu elementów, którymi są ludz-
kie i rzeczowe zasoby organizacji”6. Opisane powyżej więzi można podzielić, 
uwzględniając kierunek oraz charakter powiązań7:

– służbowe – łączące kierowników z ich podwładnymi; 
– techniczne (technologiczne) – łączące poszczególne stanowiska pracy, 

które uczestniczą w tym samym projekcie w różnych jego fazach;
– funkcjonalne – zachodzące pomiędzy stanowiskami lub grupami stano-

wisk realizujących różne funkcje; 
– informacyjne – występujące na tle wymiany informacji.
Przy omawianiu struktury organizacyjnej często można napotkać jeszcze 

jedno określenie – schemat organizacyjny. Schemat organizacyjny jest prezenta-
cją, w grafi cznej formie, struktury danej organizacji, ewentualnie – w przypadku, 
gdy omawiana fi rma to w rzeczywistości kilka organizacji, które ze sobą współ-
pracują – struktury międzyorganizacyjnej8. 

Zadaniem schematu organizacyjnego jest zobrazowanie zależności pomię-
dzy poszczególnymi elementami składowymi organizacji, takimi jak poszcze-
gólne stanowiska, czy też pewnej grupy stanowisk, zgromadzonych ze względu 
na funkcje, które spełniają9. Innymi słowy, „schemat organizacyjny przedstawia 
model struktury organizacyjnej przyjęty w danej organizacji”10.

Kultura organizacyjna defi niowana jest jako „normy społeczne i systemy 
wartości stymulujące pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób za-
rządzania, podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze, wymogi za-
chowania”11. Cz. Sikorski określa ją jako „system wzorów myślenia i działania, 

5  P. Żukowski, A. Muszyński, W. Kowalczewski, Podstawowe struktury organizacyjne, rozpię-
tość i zasięg kierowania, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin1999, s. 67. 

6  Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1997, s. 52.

7  Ibidem.
8  Schemat organizacyjny, http://mfi les.pl/pl/index.php/Schemat_organizacyjny (13.06.2011).
9  Ibidem.
10  Ibidem.
11  Kultura organizacyjna. Duch organizacji, red. B. Nogalski, Ofi cyna Wydawnicza Ośrodka 

Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 124. 
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które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i mają znaczenie dla 
realizacji jej formalnych celów”12. 

Do głównych funkcji kultury organizacyjnej należy zaliczyć13: 
– umożliwienie zrozumienia misji i strategii organizacji oraz identyfi kacji 

podstawowego celu organizacji przez uczestników; 
– umożliwienie integracji uczestników; 
– umożliwienie integracji wokół środków przyjętych dla osiągnięcia ce-

lów fi rmy oraz zwiększenie zaangażowania pracowników; 
– umożliwienie stosowania jednolitych sposobów pomiaru i kryteriów 

oceny efektów; 
– umożliwienie polepszenia sposobów działania i przeformułowania ce-

lów, jeśli potrzebna jest zmiana; 
– oferowanie wspólnego języka i aparatu pojęciowego; 
– defi niowanie granic grupy, kryteriów przyjęcia i odrzucenia, umożliwie-

nie kształ to wania granic między grupami; 
– wyznaczanie zasad władzy i kryteriów statusu, umożliwienie unikania 

konfl iktów na tle władzy, negatywnych emocji, agresywnych działań; 
– określenie sposobu uzyskania autorytetu; 
– określenie, jak i kiedy można krytykować osoby sprawujące władzę, ich 

decyzje i propozycje. 
Można więc założyć, że kultura organizacyjna, tak silnie oddziałująca na 

sposób postrzegania świata rynku przez pracowników, oraz struktura organiza-
cyjna, umożliwiająca wprowadzenie danej kultury organizacyjnej do fi rmy, mają 
przemożny wpływ na przełożenie wizji rozwoju fi rmy na konkretne działania, 
a tym samym na wzrost lub spadek jej konkurencyjności.

Struktura i kultura organizacyjna PKP S.A.

Firma PKP S.A. to od 2001 roku mozaika osiemnastu spółek14:
1. PKP S.A. – spółka dominująca, 
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
3. PKP CARGO S.A.,
4. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
5. PKP Intercity  S.A.,

12  Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 4.
13  Ł. Sułkowski, Procesy kulturowe w organizacjach, Dom Organizatora, Toruń 2002.
14  Struktura organizacyjna, http://www.pkp.pl/bip/strukturaorganizacyjna (13.06.2011).
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6. PKP Energetyka Sp. z o.o.,
7. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.,
8. PKP Informatyka Sp. z o.o.,
9. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
10. PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa Sp. z o.o.,
11. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury  Sp. z o.o.,
12. WAGREM Sp. z o.o.,
13. Gorzów Wagony Sp. z o.o.,
14. CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.,
15. Natura Tour Sp. z o.o.,
16. Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o.
17. Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.,
18. Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.

Grupa PKP jest grupą kapitałową, w której spółka dominująca PKP S.A. 
posiada udziały w spółkach zależnych. Każda ze spółek ma swoją radę nadzor-
czą, kilkuosobowy zarząd, siedzibę, oddziały. Komunikacja to spotkania zarządu 
spółki, wspólne – teoretycznie – kreowanie misji i wizji współpracy spółek oraz 
zdobywania rynku i klientów. Do tego dochodzi członkostwo w Związku Praco-
dawców Kolejowych15, którego zadaniem jest, między innymi, pomoc w dialogu 
wewnętrznym, wspomaganie polityki zakładów „w zakresie rokowań zbioro-
wych i układów zbiorowych pracy16”, a także lobbing, rozumiany jako „repre-
zentowanie i popieranie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców 
i przedsiębiorców”17. 

Wydaje się więc, że PKP S.A. mają dobre podstawy komunikacyjne, przej-
rzystą strukturę organizacyjną, podobnie jak podział stref wpływów i kompeten-
cji. Przeczy temu jednak efekt swoistej wojny konkurencyjnej, która ma miejsce 
od 2009 roku, kiedy to PKP Przewozy Regionalne, fi rma konkurencyjna wobec 
PKP S.A., zaoferowały połączenia na tych samych trasach co PKP Intercity oraz 
PKP TLK, w podobnych ramach czasowych, ale w znacznie niższych cenach18. 
Teoretycznie oferta PKP była „szczelna”: Intercity oferować miało wyższy kom-
fort za znacznie wyższą cenę, TLK – znacznie niższą cenę za mniejszą wygodę. 

15  Związek Pracodawców Kolejowych, http://www.zpkpkp.com.pl/artykul/aid-18.html  
(13.06.2011).

16  Ibidem.
17  Ibidem.
18  Pociągi Interregio skutecznie konkurują z Intercity, http://www.newsweek.pl/artykuly/

sekcje/exclusive/pociagi-interregio-skutecznie-konkuruja-z-intercity,41170,1 (13.06.2011).
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PKP S.A. to fi rma o sporych możliwościach fi nansowych i organizacyjnych, 
a jednak uległa istniejącej od niedawna fi rmie, zarządzanej przez samorządow-
ców: Interregio, która ma do swojej dyspozycji bardziej wyeksploatowane składy 
i znacznie mniejsze doświadczenie w takich przewozach. Można zatem zaryzy-
kować tezę, że mimo teoretycznie świetnie przygotowanej struktury organizacyj-
nej PKP S.A. nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie ta oferuje. Dodatkowo, 
kultura organizacyjna fi rmy również nie wydaje się sprzyjać wydajnej pracy 
– być może, biorąc pod uwagę współzależności poszczególnych spółek, komu-
nikacja pomiędzy nimi jest zbyt rozproszona, a przesłanie informacji trwa zbyt 
długo. Być może to jest przyczyną nie do końca przeanalizowanych akcji bronią-
cych fi rmy, takich jak blokowanie wyjazdów składów Interregio w kwietniu 2010 
roku w ramach wymuszania regulacji długów, mimo iż zarabianie na podróżach 
umożliwiało Interregio spłatę19. Pośrednio można jednak przyjąć, że sytuacja 
zagrożenia utraty wpływów z jednych z najbardziej opłacalnych tras wymusiła 
zwiększenie komunikacji i konkurencyjności – to w tym okresie spółka Intercity 
zaczęła organizować wraz z PKP TLK akcje typu „7 biletów w cenie 5” czy 
„biletów weekendowych”.

Warto porównać największą polską spółkę kolejową z największą spółką 
międzynarodową, o niemieckim trzonie Deutsche Bahn. Ona również ma impo-
nującą strukturę organizacyjną, składa się z następujących spółek w pionach prze-
wozów pasażerskich, transportu i logistyki, oraz infrastruktury i telematyki20:
1. DB Bahn - pion przewozów pasażerskich, 
2. DB Fernverkehr – kolejowe przewozy dalekobieżne, 
3. DB Regio – kolejowe przewozy regionalne,
4. DB Stadtverkehr – autobusowy transport miejski i regionalny, 
5. DB Schenker – pion transportu i logistyki, 
6. DB Schenker Rail – kolejowe przewozy towarowe, 
7. DB Netze – pion infrastruktury, 
8. DB Station&Service AG – zarządzania obiektami dworcowymi,
9. DB Energie GmbH – zaopatrzenie w energię elektryczną i paliwa,
10. DB Bahnbau GmbH – grupa spółek budownictwa kolejowego,
11. DB ProjektBau GmbH – fi rma projektowania budownictwa kolejowego,
12. DB Dienstleistungen GmbH – pion usług kolejowych, 

19  PKP PLK: przywrócimy InterRegio, jeśli Przewozy Regionalne zlikwidują inne pociągi, 
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/biznes/pkp-plk--przywrocimy-interregio--jesli-przewozy 
-regionalne-zlikwiduja-inne-pociagi-,57727,1 (13.06.2011).

20  http://www.deutschebahn.com/site/bahn/en/group/dbmlag/dbmlag.html (13.06.2011).
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13. DB Systel GmbH –  informatyka oraz telekomunikacja kolejowa i transpor-
towa, operator własnej sieci telekomunikacyjnej koncernu – GSM-R,

14. DB Services Technische Dienste – zarządzanie nieruchomościami wraz ze 
służbami ochrony kolei DB Sicherheit i usług sanitarnych Bahnreinigungs-
gesellschaft,

15. DB FuhrparkService GmbH – zarządzanie parkiem samochodowym,
16. DB Rent GmbH – wynajem samochodów i rowerów.

Jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, widać jedną wyraźną różnicę: Deut-
sche Bahn chwali się wprowadzaniem szeregu projektów, mających na celu 
poprawienie warunków pracy osobom tam zatrudnionym, począwszy od badania 
technicznych warunków pracy i ich dostosowania do oczekiwań pracowników, 
poprzez umożliwianie rozwoju pracowniczego, promowanie pracy opartej na 
wzajemnym szacunku, wspieranie grup odmiennych wiekowo i kulturowo, aż po 
zachęcanie pracowników do wyrażania opinii o pracodawcy i warunkach pracy, 
wraz z sugestiami zmian21. 

W momencie wejścia na polski rynek Deutsche Bahn radziło sobie dość 
dobrze. Obecnie oprócz budowania pozycji pod własnymi szyldami działa także 
pod innymi – na przykład fi rmy Arriva. 

Oczywiście nie da się przyłożyć jednej miary do obu tych fi rm, chociażby 
z uwagi na spore różnice w zasięgu ich działań i inwestycji. Warto jednak porów-
nać metody działania, także ze względu na fakt, iż obie te fi rmy zdają się mieć ten 
sam cel: utrzymać dominującą pozycję na macierzystym rynku oraz zdobyć taką 
pozycję na rynkach z nim sąsiadujących. 

Przyglądając się metodom, które opisane pokrótce fi rmy prezentują na swo-
ich stronach internetowych, w newsletterze czy na łamach prasy, można przyjąć, 
że im bardziej fi rma dba o rozwój pracowniczy, o przyjazną kulturę organiza-
cyjną i czytelną strukturę organizacyjną, tym większe są jej szanse na szybki 
rozwój, niezakłócony przez turbulencje rynkowe. Wydaje się również, że przy-
jazna fi rma, w której praca oparta jest na wzajemnym szacunku oraz lojalności 
pracodawcy i pracownika może nie tylko odnieść, ale także utrzymać osiągnięty 
sukces. Przykładem mogą być Przewozy Regionalne, które przebojem weszły 
na rynek usług kolejowych i mimo mniejszych niż dotychczasowy monopolista 
możliwości poważnie zaczynają zagrażać opłacalności fl agowych linii PKP S.A. 

Być może zarządzający fi rmami kolejowymi powinni sięgnąć do przykła-
dów już klasycznych, jakkolwiek odnoszących się do obszarów innych niż kolej: 

21  Ibidem.
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może propozycje kultury organizacyjnej Toyoty mogłyby wspomóc spółki kole-
jowe w procesie kształtowania opinii klienta o usługach, a także w podnoszeniu 
poziomu zysków i zwiększaniu konkurencyjności; jeśli tak, ciekawe byłoby prze-
prowadzenie takiego badania.

THE STRUCTURE AND ORGANIZATION CULTURE 
OF RAILWAY COMPANIES FROM THE PERSPECTIVE 

OF THEIR COMPETITIVENESS ON THE MARKET

Summary

The article shortly presents the infl uence the structure and the culture of an organi-
zation may have on the style and the speed of the company development, as well as on 
its competitiveness level. After brief presentation of the notions used both in the title and 
in the course of the article, there has been presented two companies which were long 
monopolists in their home market and which are presently forced not only to compete 
within their native area, but also share the ambition to dominate in other regions. Both 
companies have similar organization structure, yet they seem to differ when the organiza-
tion culture and the yearly results are concerned. That is why there have been proposed 
some possible ways of changes thanks to which it would be possible to increase the com-
petitiveness not only when one considers new markets, but also in the situation when the 
home market changes fast enough to force actions different from the previously effective 
ones.

Translated by Karolina Lubieniecka-Kocoń
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STRATEGICZNY I OPERACYJNY CONTROLLING 
W MARKETINGU NA EURORYNKU

Wprowadzenie

Procesy integracyjne w Europie, zwłaszcza urzeczywistnienie Europej-
skiego Rynku Wewnętrznego, rozszerzenie Unii Europejskiej do dwudziestu 
siedmiu państw członkowskich, wprowadzenie jednolitej waluty w większości 
krajów UE stworzyły nowe wyzwania i możliwości w ramach zarządzania przed-
siębiorstwami na eurorynku. W wielu przedsiębiorstwach nastąpiła zmiana orien-
tacji z narodowej na europejską, zastosowane zostały procesy dostosowawcze 
do nowych warunków systemowych eurorynku oraz do zmienionych warunków 
otoczenia marketingowego. Procesy integracyjne spowodowały również wzrost 
konkurencji na eurorynku. Wydaje się, że wszystkie te czynniki wymagają 
wprowadzania przez przedsiębiorstwa koncepcji controllingu marketingowego 
w działalności gospodarczej na eurorynku. Celem artykułu jest wyjaśnienie 
pojęcia controllingu marketingowego oraz przedstawienie zakresu operacyjnego 
i strategicznego controllingu w marketingu na obszarze eurorynku.

Pojęcie controllingu marketingowego na eurorynku

Wyjaśnienie pojęcia controlingu marketingowego na eurorynku wymaga 
określenia i zdefi niowania elementów składających się na to pojęcie. Wyróżnić 
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można trzy takie podstawowe elementy: marketing, zarządzanie, controlling. 
Istotne wydaje się również wyjaśnienie pojęcia Europejskiego Rynku Wewnętrz-
nego (ERW)1 – subnarodowego obszaru gospodarczego, którego powstanie 
umożliwiło stosowanie znacznie ujednoliconych koncepcji marketingu, zarzą-
dzania i controllingu w organizacjach prowadzących aktywność gospodarczą 
na eurorynku. Integracja i wzajemny wpływ tych trzech elementów na obsza-
rze eurorynku doprowadziły do powstania pojęcia controllingu euromarketin-
gowego2. Integracja i wzajemny wpływ tych elementów były możliwe dzięki 
urzeczywistnieniu ERW, które spowodowało nasilenie realnych szans i zagrożeń 
przedsiębiorstw, zmiany struktury rynku i konkurencji na obszarze eurorynku 
oraz istotną zmianę warunków rynkowych dla przedsiębiorstw prowadzących 
na tym obszarze aktywność gospodarczą. Warunkiem zaistnienia controllingu 
euromarketingowego były procesy polityczne, społeczne i gospodarcze integracji 
europejskiej, czego uwieńczeniem było powstanie w 1993 roku ERW, zwanego 
również eurorynkiem. Europejski Rynek Wewnętrzny można określić jako zin-
tegrowany obszar bez wewnętrznych granic, tożsamy z terytorium państwa, na 
którym zapewnione są jednolite prawa i obowiązki przedsiębiorstw, konsumen-
tów oraz obywateli, którego podstawą jest swobodny przepływ towarów, osób, 
usług i kapitału – zdecydowanie wyróżniający go spośród innych organizmów 
gospodarczych Europy i świata. Dla koncepcji controllingu marketingowego na 
tym obszarze gospodarczym istotne znaczenie ma fakt, iż powstanie eurorynku 
doprowadziło do zmian otoczenia rynkowego, zniesienia granic i barier handlo-
wych, zniesienia ograniczeń taryfowych i pozataryfowych, wprowadzenia swo-
bodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału, wprowadzenia na obszarze 
krajów członkowskich UE jednolitych warunków gospodarczych dla przedsię-
biorstw, jak również ujednoliconych norm, standardów i przepisów oraz jednoli-
tych praw konsumentów. Kolejnym istotnym elementem integracji europejskiej 
był proces rozszerzenia UE o nowe kraje członkowskie – Europy Środkowej. Dla 
controllingu marketingowego ważnym etapem integracji europejskiej stało się 
wprowadzenie w większości krajów członkowskich wspólnej waluty – euro.

W kontekście ujednolicenia eurorynku rozwinęły się pojęcia euromarke-
tingu, eurocontrollingu, zarządzania europejskiego. Wyjaśniając pojęcie control-

1  W literaturze polskiej dla wyjaśnienia pojęcia rynku Unii Europejskiej stosuje się zamiennie 
nazwy: Europejski Rynek Wewnętrzny, Jednolity Rynek Europejski, Jednolity Rynek Wewnętrzny, 
Rynek Wewnętrzny UE, eurorynek. 

2  H. Auerbach, Controlling fuer das Euromarketing, w: Euro-Dimensionen des Marketing, 
Hrsg. H.G. Meissner, H. Simmet, Verlag Arnold, Dortmund 1992, s. 36.
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lingu należy określić jego znaczenie w literaturze międzynarodowej – ponieważ 
jego zakres i zrozumienie jest zróżnicowane. Mimo że pojęcie wywodzi się 
z praktyki gospodarczej w USA, w literaturze angielskojęzycznej, zwłaszcza 
amerykańskiej, jest rozumiane często dość wąsko, wręcz tylko jako buchalteria 
czy rachunkowość, z kolei w literaturze europejskiej, szczególnie niemieckiej, 
jest pojęciem rozumianym znacznie szerzej. W USA odpowiednikiem stoso-
wanego w Europie pojęcia „controlling” jest raczej management accounting, 
które polega znacznie silniejszemu wpływowi rachunkowości niż w Europie3. 
Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęte zostanie szerokie rozumienie pojęcia 
controllingu, zgodnie z koncepcją europejską, zwłaszcza niemieckojęzyczną. 
Controlling można określić jako instrument kontrolowania i sterowania przed-
siębiorstwem, z dwoma podstawowymi funkcjami: planowaniem i kontrolą, 
które można uznać za zadania controllingu, stanowiącymi wraz z zaopatrzeniem 
informacyjnym koncepcję controllingu4. Szeroko pojęcie controllingu można 
również określić jako proces informacji, planowania, koordynowania i kontroli 
przebiegu procesów ekonomicznych. Controlling uznaje się za pewien sposób 
myślenia, który uwzględnia i łączy wszystkich managerów i pracowników przed-
siębiorstwa, aby jednolicie i całkowicie urzeczywistnić wszystkie założone cele 
w każdej płaszczyźnie fi rmy – tak rozumiany controlling ma również charakter 
kształcący styl przywódczy5. W kontekście urzeczywistnienia ERW – Th. Reich-
mann uważa, że zorientowany praktycznie eurocontrolling powinien posiadać 
wymiar typowo mikroekonomiczny, makroekonomiczny i judykatywny6. Euro-
controlling można uznać za controlling stosowany przez organizacje na obszarze 
eurorynku, dostosowany do warunków rynkowych tego obszaru gospodarczego. 
Controlling marketingowy jest częścią zakresu controllingu przedsiębiorstwa, 
wspiera zorientowane na cele – planowanie, kierowanie, kontrolę funkcji mar-
ketingowych w przedsiębiorstwie, w których dostarcza i przekazuje wszystkie 
ważne informacje marketingowe dotyczące planowania, podejmowania decyzji 

3  J. Weber, M. Meyer, Controlling im Spannungsfeld der Internationalisierung, w: Internatio-
naisierungs des Controllings. Standortbestimmung und Optionen, Hrsg. J. Weber, M. Meyer, DUV 
– Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2005, s. 3–8.

4  K. Macharzina, J. Wolf, Unternehmensführung – Das internationale Managementwissen 
– Konzepte, Methoden, Praxis, 7. Aufl ., Gabler, Wiesbaden 2010, s. 397.

5  R.C. Rickards, Budgetplanung kompakt, Oldenburg, Muenchen 2007, s. 8.
6  Th. Reichmann, Trends und Entwicklungen im Euro-Controlling, w: DV-gestuetztes Unter-

nehmens-Controlling, Hrsg. Th. Reichmann, Vahlen. Muenchen 1993, s. 9.
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i kontroli7. Controlling marketingowy oparty jest o analizę odchyleń osiąganych 
celów strategicznych i operacyjnych np. w zakresie planowania marketingo-
wego, strategii marketingowych, wejścia na nowe rynki zagraniczne, budżetowa-
nia, instrumentów marketingu-mix. Interesujące rozgraniczenie pomiędzy tymi 
pojęciami zaproponował H. Meffert, który uważa, że marketing jest kierowa-
niem ze strony rynku, a controlling – z punktu widzenia wyników przedsiębior-
stwa8. Należy jednak zaznaczyć, że wielu autorów sądzi, iż oba pojęcia posiadają 
znaczny potencjał synergii, który można wzajemnie wykorzystać.

Omówienia wymaga pojęcie zarządzania przedsiębiorstwem na eurorynku. 
Interesującą defi nicję zarządzania międzynarodowego przedstawił A. Koźmiń-
ski, który twierdzi, że jest to takie zarządzanie przedsiębiorstwem, którego 
uwarunkowania, procesy, instrumenty i następstwa świadomie wykraczają poza 
granice jednego kraju9. Zarządzanie europejskie jest formą zarządzania między-
narodowego, uwzględniającą specyfi kę uwarunkowań rynkowych wynikających 
z subnarodowego organizmu gospodarczego, jakim jest ERW na obszarze krajów 
tworzących UE. Przedsiębiorstwa stosujące europejskie zarządzanie zmierzają, 
jeśli to możliwe, do ujednolicenia zarządzania we wszystkich krajach eurorynku. 
Jeśli zróżnicowania między krajami, np. makroekonomiczne czy kulturowe, są 
zbyt duże, stosują zdyferencjonowane formy zarządzania na eurorynku, najczę-
ściej łącząc zbliżone ekonomicznie, strukturalnie czy kulturowo kraje w grupy, 
np. zarządzanie przedsiębiorstwami w Europie Środkowej czy Europie Północno-
-Zachodniej. Pojęcie euromarketingu jest ściśle związane z powstaniem ERW 
oraz integracją europejską. W najbardziej powszechnie przyjętym rozumieniu 
euromarketing odnosi się do „marketingu w krajach, które tworzą Unię Euro-
pejską”10. Wyjaśniając kompleksowo znaczenie pojęcia euromarketingu należy 
przyjąć, że wyznacza on swoje miejsce pomiędzy regionalnym (narodowym) 
a globalnym marketingiem, określa europejskie elementy międzynarodowego 
marketingu, pozostając jednocześnie w ścisłym związku z zasadą standaryzacji 
lub dyferencjacji, jak również uwzględnia konieczność dostosowania do europej-
skich systemowych warunków eurorynku. N. Walter uważa, iż po kilkunastu latach 

7  M. Moehlen, M. Zerres, Einfuehrung in das Maketing-Controlling, w: Handbuch Marketing-
-Controlling, Hrsg. Ch. Zerres, M.P. Zerres, 3. ueberarb. Aufl age, Springer, Berlin 2005, s. 4.

8  H. Meffert, Marketing, Grundlagen marktorientierten Unternehmenfuehrung, 9 Aufl ., Ga-
bler, Wiesbaden 2000, s. 1123. 

9  A. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe – konkurencja w klasie światowej, PWE, War-
szawa 1999, s. 11.

10  H. Weinhold-Stuenzi, Euromarketing, „Thexis” 1996, Forschungsinstitut fuer Absatz und 
Handel an der Universitaet St. Gallen, nr 1, s. 1.
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od urzeczywistnienia eurorynku pojęcie euromarketingu jest silnie zakorzenione 
zarówno w praktyce marketingowej, jak i w nauce marketingu, na co wpływ ma 
homogenizacja potrzeb konsumentów i integracja krajów europejskich11. Con-
trolling marketingowy jako element sterowania zarządzaniem marketingowym 
przedsiębiorstw stanowi pomoc w procesie zmian i adaptacji zarządzania do 
nowych, zmieniających się warunków otoczenia rynkowego w Europie. 

Koncepcja controllingu euromarketingowego zainicjowana została przez 
ogromną dynamikę procesu europeizacji oraz zmiany koncepcji strategicznego 
zarządzania przedsiębiorstw działających na obszarze eurorynku12. Według 
H. Auerbacha controlling euromarketingowy został powołany, aby polepszyć 
systemy informacyjne oraz rozwinąć nowe modele wczesnego ostrzegania, które 
odpowiednio wspierają planowanie marketingowe ze względu na zmienioną 
dynamikę rynku i intensywną konkurencję w Europie13. W procesie europeizacji 
konieczne staje się kierowanie i koordynowanie  międzynarodowej działalności 
marketingowej przedsiębiorstw w Europie, wobec czego wzrasta rola controllingu 
marketingowego na eurorynku jako systemu planowania, kierowania i kontrolo-
wania, którego funkcja polega na zaopatrzeniu informacyjnym przedsiębiorstwa 
oraz koordynowaniu decyzji w jego poszczególnych zakresach14. Wydaje się, że 
obecnie, w dobie ogromnej konkurencji na eurorynku, stosowanie koncepcji con-
trollingu marketingowego w ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu w przed-
siębiorstwach jest nieodzowne.

Strategiczny i operacyjny controlling euromarketingowy

W ramach controllingu marketingowego na eurorynku można wyróżnić 
dwie podstawowe płaszczyzny, tj. strategiczny i operacyjny controlling euro-
marketingowy, wspomagający planowanie, kierowanie i kontrolę marketingową 
oraz zapewniający optymalną działalność przedsiębiorstw na obszarze eurorynku 
w przyszłości. Controlling marketingowy powinien tworzyć połączenie pomię-
dzy wielkościami jakościowymi zakresu strategicznego (tj. atrakcyjność branży, 
potencjał sukcesu, innowacyjność, image) i ilościowymi danymi zakresu ope-

11  N. Walter, Euro-Marketing: Wie europaeisch ist es wirklich?, „Markenartikel” 2004, nr 5, s. 5.
12  H.G. Meissner, H. Auerbach, Euromarketing-Controlling, „Controlling”1990, nr 5, s. 232. 
13  H. Auerbach, Controlling fuer das Euromarketing, w: Euro-Dimensionen des Marketing, 

Hrsg. H.G. Meissner, H. Simmet, Verlag Arnold, Dortmund 1992, s. 37.
14  H.G. Meissner, Euromarketing, w: Handwoerterbuch des Marketing, Hrsg. B. Tietz, 

R. Koehler, J. Zentes, Schaeffer-Poeschel, Stuttgart 1995, s. 636. 
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racyjno-taktycznego (tj. przychody, koszty przedsiębiorstwa, marża pokrycia)15. 
Strategiczny controlling euromarketingowy koncentruje się na zabezpieczeniu 
działalności przedsiębiorstwa poprzez pogłębienie i rozbudowę potencjału wyni-
ków, z reguły w średnio- i długookresowym przekroju czasowym na obszarze 
eurorynku. Strategiczny controlling składa się z dwóch elementów: regularnie 
przeprowadzanego planowania w przedsiębiorstwie oraz fi lozofi i controllingu 
w przedsiębiorstwie, tzn. poprzez wykorzystanie controllingu z informacji sta-
tystycznych tworzony jest dynamiczny instrument kierowania, np. porówna-
nie wartości planowanych z wielkościami osiągniętymi, połączone z analizą 
i zastosowaniem działań prowadzących do uzyskania wartości planowanych 
w sytuacji istniejących odchyleń od planu16. Strategiczny controlling zorien-
towany na przedsiębiorstwo i jego otoczenie tworzy systemy informacyjne na 
podstawie informacji z przedsiębiorstwa eurorynku, konkurencji oraz całego 
otoczenia euromarketingowego. W ramach strategicznego controllingu euromar-
ketingowego można wykorzystać następujące instrumenty zapewniające osią-
gnięcie celów strategicznych: analizę konkurencji, analizę portfelową, analizę 
cyklu życia produktu, analizę krzywej doświadczenia, analizę słabych i silnych 
stron przedsiębiorstwa, analizę wartości łańcuchowej17. Identyfi kuje on poprzez 
kontrolę odchylenia od planów strategicznych, a w sytuacji zaistnienia odchyleń 
od planu poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi korygujących zmierza do 
osiągnięcia marketingowych celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Tabela 1

Strategiczny i operacyjny controlling marketingowy

Płaszczyzna 
controllingu

Cechy

Strategiczny 
euromarketing-controlling

Operacyjny 
euromarketing-controlling

1 2 3
Orientacja Otoczenie i przedsiębiorstwo, 

ukierunkowany na zewnątrz 
i do wewnątrz

Przedsiębiorstwo: rentowność 
koncepcji euromarketingowej, 
ukierunkowany do wewnątrz

15  H. Jung, Controlling, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Muenchen 2007, s. 433–434.
16  Por. J. Piontek, Controlling, Oldenbourg Wissenschaftverlag, Muenchen 2004, s. 19.
17  Foko ter Haseborg, Marketing-Controlling, w: Handwoerterbuch des Marketing, op.cit., 

s. 1549–1550. 
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1 2 3
Hierarchia Głównie dyrekcja 

przedsiębiorstwa 
Wszystkie szczeble przedsię-
biorstwa, z punktem ciężkości 
na średni szczebel zarządzania

Horyzont czasowy Zorientowany średnio- 
i długookresowo

Zorientowany krótkookresowo 
(np. jeden rok)

Niepewność Duża Mała
Zakres Koncentracja na poszczegól-

nych istotnych problemach
Obejmuje wszystkie funkcjo-
nalne zakresy oraz integruje 
wszystkie części

Problemy Najczęściej niestruktury-
zowane, źle defi niowane 
problemy z „miękkimi” infor-
macjami i wysokim stopniem 
zawiłości

Najczęściej dobrze strukturyzo-
wane 
i defi niowane, z „twardymi” 
informacjami i niskim stopniem 
zawiłości

Cel Zorientowany na zabezpiecze-
nie egzystencji poprzez pogłę-
bienie potencjału wyników. 
Elementy: produkty, rynki, 
technologie

Zorientowany na zysk; rentow-
ność, cash-fl ow, gospodarność

Podstawy 
informacji

Tworzenie systemów wczes-
nego rozpoznania; niepewne 
informacje (prognozy), 
zastosowanie wielkości jako-
ściowych i ilościowych pocho-
dzących głównie z otoczenia 
przedsiębiorstwa

Tworzenie systemów zaopatrze-
nia informacyjnego; najczęściej 
pewne informacje, ilościowe 
wielkości pochodzące głównie 
z własnego przedsiębiorstwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
rachunkowości

Analiza Analiza przyszłych możliwych 
sytuacji rynkowych

Analiza krótkookresowego pla-
nowania euromarketingu-mix

Planowanie Strategiczne euromarketingowe 
planowanie

Operacyjno-taktyczne euromar-
ketingowe planowanie

Kryteria oceny Szanse i ryzyko na eurorynku, 
analiza konkurencji, studia 
segmentacji i pozycjonowania, 
benchmarking, słabe i silne 
strony przedsiębiorstwa, 
analiza portfelowa klientów, 
techniki scenariuszowe, długo-
okresowe budżetowanie

Liczby znamionowe (wskaźniki) 
i systemy wskaźników zwłaszcza 
statystycznych dla marketingu, 
zwłaszcza marketingu-mix, 
krótkookresowe budżetowanie, 
koszty/wyniki, nakłady/dochody

Źródło: F. Klenger, Operatives Controlling, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Muenchen 
2000, s. 68–69; H. Auerbach, Internationales Marketing-Controlling: eine syste-
morientierte Betrachtung unter besonderer Beruecksichtigung strategischer Ent-
scheidungsprobleme, M und P, Verl. fuer Wiss. und Forschung, Stuttgart 1994, 
s. 62; W. Demmler, Ch. Homburg, Das Controlling-System eines Großunterneh-
mens im Maschinenbau – Das Beispiel der KSB AG, w: Controllingprofi le, Hrsg. 
F.J. Witt, Vahlen, Muenchen 1994, s. 22; R. Koehler, Marketing-Controlling, 
w: Vahlens Grosses Marketinglexikon, Hrsg. H. Diller 2 voell. Ueberb. Aufl ., 
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Verlag Vahlen. Muenchen 2001, s. 968; Th. Reichmann, Controlling mit Kenn-
zahlen und Management-Tools. Die systemgestützte Controlling-Konzeption, 
Verlag Vahlen, Muenchen 2006, s. 560.

Operacyjny controlling euromarketingowy charakteryzuje się orientacją 
ukierunkowaną na zwiększenie zysku i rentowności przedsiębiorstwa w krótkim 
okresie, wynikającym z wcześniej ustalonych planów strategicznych. Opera-
cyjny controlling zorientowany do wewnątrz przedsiębiorstwa tworzy systemy 
informacji na podstawie danych ilościowych pochodzących z danego przed-
siębiorstwa. Do instrumentów wspomagających wypełnienie podstawowego 
zadania operacyjnego controllingu euromarketingowego, jakim jest połączona 
systemowo koordynacja, możemy zaliczyć: dane dotyczące trendu cen, koniunk-
tury, statystyki zbytu, rachunkowości, siły nabywczej, analizę rentowności, ana-
lizy postaw i zachowań eurokonsumentów, analizy poszczególnych elementów
euromarketingu-mix18. Identyfi kuje on poprzez kontrolę odchylenia od planów 
operacyjnych (najczęściej rocznych czy kwartalnych) oraz w sytuacji odchyleń 
wyników od planów poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi zmierza do 
osiągnięcia marketingowych celów operacyjnych przedsiębiorstwa. Wyróżnić 
można następujące cele controllingu marketingowego w ramach strategicznego 
i operacyjnego controllingu19:

– strategiczny controlling marketingowy wspiera możliwości adaptacyjne 
przedsiębiorstwa w zakresie szans i ryzyka, jak również dotyczące roz-
budowy przyszłego potencjału sukcesu, wynikającego ze zmian rynku 
i otoczenia rynkowego; 

– operacyjny controlling marketingowy wspiera szczególnie planowa-
nie i kierowanie marketingiem-mix w celu wykorzystania potencjału 
sukcesu.

Analizując wyżej wymienione cele controllingu marketingowego, wydaje 
się, że szczególnie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obsza-
rze eurorynku mogą one być z powodzeniem przeprowadzone i wykorzystane. 
Zwłaszcza ze względu na potencjał eurorynku, zmieniające się otoczenie ryn-
kowe, wynikające z integracji gospodarczej oraz proces rozszerzenia UE o nowe 

18  Ibidem, s. 1550–1551. 
19  H. Auerbach, H. Czenskovsky, Marketing-controlling im Spannungsfeld, w: Marketing-Con-

trolling-Kompetenz. Grundwissen marktorientierter Unternehmenssteuerung, Hrsg. W. Pepels, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin 2003, s. 24–25.
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kraje członkowskie. Pomimo pewnych wspólnych cech między strategicznym 
i operacyjnym controllingiem euromarketingowym istnieją przede wszystkim 
różnice – zaprezentowane w tabeli 1. Należy zauważyć, że strategiczny i opera-
cyjny controlling nie wykluczają się wzajemnie, lecz są ściśle ze sobą powiązane. 
W sytuacji konieczności dopasowania się do szybkich zmian otoczenia marke-
tingowego w Europie operacyjny controlling euromarketingowy powinien zostać 
uzupełniony o strategiczny controlling euromarketingowy, który uwzględni 
dodatkowe ilościowe informacje niezbędne do uzyskania optymalnego poten-
cjału wyników20. Przedsiębiorstwa europejskie podlegają procesowi, w którym 
poszczególne płaszczyzny decyzji, np. strategiczne czy operacyjne, wzajemnie 
na siebie oddziałują, powodując określone skutki w działalności marketingowej 
przedsiębiorstw na eurorynku. Wpływ strategicznych i operacyjnych rozstrzy-
gnięć na działalność międzynarodową przedsiębiorstw na obszarze eurorynku 
przedstawiono na rysunku 1.

Dynamika sytuacji 
konkurencyjnej 

Strategiczne decyzje 
euromarketingu

Dzia alno
przedsi biorstwa

na eurorynku 

Operacyjne i taktyczne 
decyzje  

w euromarketingu 

Rys. 1. Wpływ strategicznych i operacyjnych decyzji na działalność przedsiębiorstw 
na eurorynku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H.G. Meissner, Strategisches Internationales 
Marketing, 2. Aufl ., Wissenschaftsverlag Oldenbourg, Muenchen–Wien 1995, 
s. 87.

20  H.G. Meissner, Marketing-Controlling fuer Multinationale Unternehmen, w: Controlling-
-Praxis: erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, Hrsg. Th. Reichmann, Vahlen, Muenchen 
1988, s. 218.
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Wydaje się, iż należy zmierzać do wzajemnej integracji płaszczyzn con-
trollingu w celu wykorzystania wzajemnej przewagi wynikającej z potencjału 
obu koncepcji. Można zauważyć, że istnieje zapotrzebowanie na funkcję koor-
dynacyjną między operacyjnym i strategicznym controllingiem euromarketingo-
wym, ponadto między tymi dwoma płaszczyznami istnieje potrzeba wzajemnego 
konsensusu, a potrzeba koordynacji tych płaszczyzn wynika bezpośrednio ze 
współzależności między strategicznym i operacyjnym zarządzaniem21. Przed-
siębiorstwa, które potrafi ą zintegrować i dopasować obie koncepcje, odnoszą 
sukcesy na obszarze eurorynku, na skutek lepszego wykorzystania potencjału 
wynikającego z marketingu, controllingu oraz zarządzania przedsiębiorstwem. 
W. Demmler & Ch. Homburg podali przykład integracji operacyjnego i strate-
gicznego controllingu. Uważają oni, że połączenie obu płaszczyzn controllingu 
może być rozumiane jako przekładnia dwóch kół zębatych, gdzie operacyjny con-
trolling odpowiada mniejszemu z nich, szybciej poruszającemu się (np. w cyklu 
rocznym), strategiczny controlling zaś – większemu, wolniej poruszającemu się 
(np. w cyklu od trzech do pięciu lat)22. Stosowanie zintegrowanego strategicz-
nego i operacyjnego controllingu euromarketingowego wspiera podejmowanie 
decyzji marketingowych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na 
obszarze eurorynku w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, pomaga kiero-
wać przedsiębiorstwem oraz zapewnia fi rmie możliwości uzyskania odpowied-
niego potencjału wyników fi nansowych. Strategiczny i operacyjny controlling 
marketingowy powinien zostać wykorzystany w praktyce gospodarczej w fazie 
planowania, kierowania i kontroli przedsiębiorstwem na eurorynku.

Controlling marketingowy można określić jako podstawowe narzędzie 
przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na eurorynku, umożli-
wiające wykorzystanie odpowiednich koncepcji i strategii euromarketingowych 
dostosowanych do uwarunkowań tego rynku. Umożliwia prawidłowe kierowanie 
procesami w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w zakresie marketingu, planowanie 
działań marketingowych, analizę odchyleń osiąganych celów strategicznych 
i operacyjnych, ewentualną identyfi kację nieosiągnięcia celów oraz wprowadze-
nie narzędzi korygujących działalność marketingową, zapewniających realizację 
zamierzonych planów i celów.

21  W. Ossadnik, Controlling, Wissenschaftsverlag Oldenbourg, Muenchen 2003, s. 52.
22  W. Demmler, Ch. Homburg, Das Controlling-System eines Großunternehmens im Maschi-

nenbau – Das Beispiel der KSB AG, w: Controllingprofi le, Hrsg. F.J. Witt, Vahlen, Muenchen 
1994, s. 22–23.
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STRATEGIC AND OPERATIONAL CONTROLLING IN MARKETING 
ON EUROMARKET

Summary 

An article takes up considerations concerning marketing controlling on the area 
of euromarket. In the article there were discussed issues referring to the concept of euro 
marketing controlling, namely the following defi nitions were clarifi ed: controlling, 
management, euro marketing and euromarket. Then operational and strategic concept 
of marketing controlling were presented and discussed. Moreover the basic differences 
between strategic and operational marketing controlling were presented. Also the range 
of problems of integration, co-ordination and compatibility of operational and strategic 
marketing controlling in functioning of enterprises on euromarket was taken up. 

Translated by Marcin Komor
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Wprowadzenie

W ostatnich kilku latach koncepcje rozwoju biznesu na zasadach franczy-
zowych okazały się skutecznym sposobem na przezwyciężenie spowolnienia 
gospodarczego w wielu branżach, w tym zwłaszcza szansą dla rozwoju fi rm 
usługowych na rynku krajowym, a także na wybranych rynkach zagranicznych. 
W trudnych, konkurencyjnych warunkach rynkowych sprawdzone koncepty biz-
nesu okazały się bardziej bezpieczne dla inwestorów, a wzajemnej współpracy 
podmiotów rynkowych sprzyjały zwłaszcza profesjonalne umowy franczyzowe, 
odpowiednio dobrani i wyszkoleni franczyzobiorcy oraz zweryfi kowane wcześ-
niej na innych rynkach pomysły prowadzenia biznesu usługowego. Obserwacja 
zjawiska wskazuje, że obszar zagospodarowania dla sektora franczyzy w Polsce 
będzie się zwiększał w najbliższych latach, czego wymiernym dowodem stanie 
się przyrost ilości systemów franczyzowych w gospodarce, zwłaszcza w han-
dlu i różnych rodzajach usług detalicznych (B2C) oraz biznesowych (B2B). Co 
ciekawe i warte podkreślenia, szczególnie dynamicznie powinny rozwijać się 
polskie systemy franczyzowe, które od kilku lat odnotowują większą dynamikę 
przyrostu w porównaniu z systemami zagranicznymi obecnymi w Polsce.
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Prawne uwarunkowania rozwiązań franczyzowych

W prawodawstwie polskim umowa franczyzy należy do kategorii umów 
nienazwanych, czyli regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego. Ponadto 
obecny stan regulacji normatywnych w zakresie powiązań franczyzowych jest 
dostosowany do założeń polityki ochrony konkurencji Unii Europejskiej. Według 
prawodawstwa europejskiego nie należy defi niować samego pojęcia i umowy 
franczyzy, ponieważ wiąże się to z niedoskonałością sformułowań i pominięciem 
niektórych dziedzin, w których rozwijają się powiązania franczyzowe1. Jednak 
warto wskazać na rozumienie pojęcia franczyzy przez Europejski Kodeks Etyki 
Udzielania Franczyzy, który określa je jako system sprzedaży towarów, usług lub 
technologii, oparty na ścisłej współpracy pomiędzy prawnie i fi nansowo odręb-
nymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi 
franczyzobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje 
w umowie określone uprawnienia swoim franczyzobiorcom do prowadzenia 
działalności zgodnie z jego koncepcją, obejmującą: nazwę handlową, znak towa-
rowy, znak usługowy, know-how, metody prowadzenia działalności gospodarczej, 
wzory użytkowe, korzystanie ze wsparcia handlowego i technicznego franczyzo-
dawcy2. Franczyzodawca jest inicjatorem sieci franczyzowej, którą tworzy we 
współpracy z indywidualnymi franczyzobiorcami, zapewniając im szkolenia, 
wsparcie handlowe i techniczne w ramach umowy.

Rozwój konceptów franczyzowych w Polsce

W niniejszym opracowaniu wykorzystano kompleksowe badania systemów 
franczyzowych w Polsce, które od kilku już lat prowadzi fi rma konsultingowa 
Profi t system, zajmująca się również kompleksowym doradztwem w zakresie 
franczyzy na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej3. W świetle 
badań zrealizowanych w latach 2010–2011 przez wspomnianą fi rmę, w roku 2010 
działało w Polsce łącznie 38 269 tzw. jednostek franczyzowych oraz 660 syste-
mów franczyzowych, w tym 129 nowych systemów4. Przy czym przez pojęcie 
jednostki franczyzowej należy rozumieć placówkę (lokal lub punkt sprzedaży), 
w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na zasadach określonych 

1  Akty prawne regulujące umowę franczyzową, http://franchising.pl/abc-franczyzy/278/akty-
prawne-regulujace-umowe-franczyzowa (15.05.2011).

2  Ibidem.
3  http://profi tsystem.pl.
4  Raport o franczyzie w Polsce w 2011 roku, Profi t system, Warszawa 2011, s. 22.
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w umowie franczyzowej, natomiast „system franczyzowy” to określona kon-
cepcja biznesowa, powstała w Polsce lub za granicą, która rozwija się poprzez 
sieć niezależnych podmiotów gospodarczych na podstawie warunków umowy 
franczyzowej. W świetle raportu na temat franczyzy, w latach 2002–2010 liczba 
systemów i placówek franczyzowych w Polsce wzrosła o około 18%, przy czym 
od 2008 roku obserwuje się wzrost systemów franczyzowych średnio na pozio-
mie 123 systemów rocznie. 

Pomimo tego wzrostu liczba franczyzodawców i placówek franczyzobior-
ców istniejących w Polsce jest relatywnie niska w porównaniu z krajami Europy 
Zachodniej.

Usługowe systemy franczyzowe w świetle badań

Szczególnym przedmiotem zainteresowań w niniejszym opracowaniu są 
usługi. Jednak dla badaczy sektora usług nieustannie sporym wyzwaniem pozo-
staje zdefi niowanie zakresu rodzajowego badanych usług, zwłaszcza że w szer-
szym ujęciu zalicza się do nich zarówno handel, jak i całe spektrum tzw. usług 
detalicznych skierowanych do klienta indywidualnego oraz rozwijający się silnie 
podsektor tzw. usług biznesowych oferowanych podmiotom gospodarczym i róż-
nym instytucjom czy organizacjom. 

Przedmiotem analizy są wyłącznie tzw. usługi detaliczne i biznesowe, nato-
miast działalność handlowa – będąca obecnie znaczącym obszarem dla działań 
franczyzowych – stanowi, zdaniem autorki, wyraźnie odrębny obszar analizy, 
chociażby ze względu na różnice w tzw. formatach prowadzenia handlu w porów-
naniu z wymienionymi usługami, jak również ze względu na materialny charakter 
samej oferty asortymentowej. W praktyce na rynku polskim wyraźnie dominują 
systemy franczyzowe zaliczane do handlu, gdyż w 2010 roku:

– według kryterium liczby systemów – 58% to systemy handlowe (381), 
a 42% – usługowe (279);

– według kryterium liczby jednostek – 81% to placówki handlowe 
(30 943), a 19% to placówki usługowe (7326);

– według liczby franczyzobiorców – blisko 58% reprezentuje handel, 
a 42% usługi5.

W sektorze handlu występują sieci liczące znacznie więcej placówek niż na 
rynku usług. W opracowaniu skoncentrowano uwagę na specyfi cznym obszarze 

5  Ibidem, s. 30–31.
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działalności usługowej i zakresie zastosowania w nim rozwiązań franczyzowych. 
Dokonano analizy systemów sektora usług detalicznych i biznesowych, przyjmu-
jąc następującą strukturę branżową badanych usług6:
1. Usługi gastronomiczne, w których systemy franczyzowe obejmują przede 

wszystkim restauracje, pizzerie, puby, bary szybkiej obsługi, kawiarnie i cu-
kiernie.

2. Usługi dla klientów indywidualnych i ich gospodarstw domowych, obejmu-
jące systemami franczyzy tak zróżnicowane branże, jak usługi pralnicze, 
medyczne i prozdrowotne, projektowanie wnętrz, usługi fotografi czne, prze-
wozowe, motoryzacyjne.

3. Usługi edukacyjne, do których zalicza się systemy franczyzowe fi rm szkole-
niowych, szkół językowych, przedszkoli.

4. Usługi osobiste, w ramach których na zasadach franczyzy funkcjonują salo-
ny kosmetyczne i fryzjerskie.

5. Usługi fi nansowe, czyli systemy franczyzowe pośredników fi nansowych 
i ubezpieczeniowych w formie: punktów kasowych, banków, kantorów.

6. Usługi turystyczne, w których na zasadach franczyzy działają biura podróży, 
hotele i fi rmy wynajmujące samochody.

7. Usługi doradztwa prawnofi nansowego, do których zaliczamy systemy fran-
czyzowe punktów oferujących usługi prawne oraz doradztwa gospodarczego 
dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

8. Usługi dla biznesu, obejmujące usługi wspomagające działalność przedsię-
biorstw, w tym: księgowość, szkolenia dla biznesu, usługi poligrafi czne.

9. Usługi w zakresie nieruchomości, czyli systemy franczyzowe pośredników 
w obrocie nieruchomościami (biura nieruchomości) oraz fi rmy projektowe 
i świadczące usługi budowlane.
Analizując strukturę usługowych systemów franczyzowych w 2010 roku 

zauważamy, że zdecydowanie dominują usługi gastronomiczne (z udziałem 
37,6%), dalej – ze znacznie mniejszymi udziałami – plasują się usługi eduka-
cyjne (12,5%), usługi dla klientów indywidualnych (10%) oraz osobiste (9,7%). 
Natomiast struktura placówek franczyzowych wskazuje na utrzymującą się od 
dwóch lat przewagę placówek gastronomicznych (które stanowią w 2010 roku 
aż 30% ogółu), a utrzymująca się dynamika ich wzrostu może doprowadzić za 
dwa–trzy lata do ich dominacji na poziomie 50% udziału w strukturze systemów 

6  Struktura usług odpowiada, z niewielkimi korektami, zastosowanej w cytowanych badaniach 
fi rmy Profi t system.
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franczyzowych w usługach w Polsce. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi usług 
gastronomicznych są: zmiany preferencji żywieniowych Polaków i wzrastające 
w związku z tym zapotrzebowanie rynku oraz spore trudności towarzyszące 
uruchamianiu nowych samodzielnych inwestycji w tę branżę usług. W tabeli 1 
zamieszczone zostały dane charakteryzujące stan i strukturę systemów franczy-
zowych na polskim rynku w 2010 roku.

Tabela 1

 Usługowe systemy franczyzowe w 2010 roku

Branża Liczba 
systemów

Liczba 
placówek

Liczba 
franczyzo-
biorców

Średnia 
kwota 

inwestycji
(tys. zł)

Średnie 
miesięczne 
przychody

(tys. zł)

Usługi ogółem 279 7326 6452 207 76
Usługi 
gastronomiczne 105 1709 1378 290 87

Usługi dla 
klientów indy-
widualnych 
gospodarstw 
domowych

28 2221 2017 215 160

Usługi 
edukacyjne 35 816 710 44 32

Usługi osobiste 27 714 663 151 62
Usługi fi nansowe 14 943 849 35 27
Usługi 
turystyczne 20 341 283 446 97

Usługi doradztwa 
prawno-fi nanso-
wego

15 120 117 77 76

Usługi dla 
biznesu 12 206 189 78 58

Usługi dotyczące 
nieruchomości 23 256 247 63 33

Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych w Raporcie o franczyzie w Polsce 
w 2011 roku, Profi t system, Warszawa 2011.
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Badania empiryczne przedstawione we wspomnianym raporcie o franczyzie 
w Polsce wykazały, że większy potencjał wzrostu liczby sieci franczyzowych 
przypada na usługi niż handel, mimo że dla organizatorów systemów usługowych 
jest to spore wyzwanie. Po pierwsze, sieci usługowe wymagają specyfi cznego 
pakietu usługowego opartego na know-how; po drugie, wymagają czasochłon-
nych szkoleń i dłuższego czasu wdrożenia nowego franczyzobiorcy w koncepcje 
biznesu usługowego; po trzecie, franczyza usługowa często jest nabywana przez 
osoby bez wcześniejszych doświadczeń, więc dłużej trwa otwieranie kolejnych 
placówek7. W świetle danych zawartych w tabeli 1 zauważa się wewnętrzne 
zróżnicowanie w zakresie wymaganego kapitału początkowego na uruchomie-
nie placówki franczyzowej – najdroższe są usługi turystyczne, a najtańsze usługi 
fi nansowe. Duża jest również rozpiętość przychodów, przy czym najwyższe 
przychody miesięczne odnotowuje dość niejednorodna grupa usług dla klientów 
indywidualnych, a najniższe – usługi edukacyjne i w zakresie nieruchomości. 
Układ informacji nie pozwala, niestety, na sprecyzowanie poziomu opłacalności 
według szczegółowych rodzajów usług zaliczanych do badanych grup.

Polskie i zagraniczne systemy franczyzowe w Polsce w 2010 roku 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2, od 1991 roku wzrasta na 
naszym rynku przewaga polskich systemów franczyzowych nad zagranicznymi 
(handlowych i usługowych łącznie). Polscy przedsiębiorcy wyraźnie preferują 
współpracę z rodzimymi franczyzodawcami. Jeśli chodzi o grupę zagranicz-
nych systemów franczyzowych, to w 2010 roku dominowały w Polsce koncepty 
biznesowe z: 

– Włoch (35 franczyzodawców z udziałem 19,6% w grupie systemów 
zagranicznych), 

– Niemiec (25 franczyzodawców z udziałem 14%),
– Francji (22 franczyzodawców z udziałem 12,3%),
– USA (22 franczyzodawców z udziałem 12,3%),
– Wielkiej Brytanii (9 franczyzodawców z udziałem 5%).
Główne sposoby ekspansji zagranicznych systemów franczyzowych do 

Polski miały charakter licencji master, w której franczyzodawca udziela franczy-
zobiorcy (w tym przypadku masterbiorcy) wyłączność na korzystanie z pakietu 

7  Raport o franszyzie w Polsce..., s. 30–31.



35Franchising jako strategia rozwoju...

franczyzowego na terenie Polski. Masterbiorca w ramach takiej umowy zobowią-
zuje się do utworzenia na polskim rynku sieci franczyzowej. 

Tabela 2

Polskie i zagraniczne systemy franczyzowe w latach 1990–2010

Systemy polskie Systemy zagraniczne
ilość udział % ilość udział %

1990     3 75,0     1 25,0
1995   17 54,8   14 45,2
2000   63 66,3   32 33,7
2005 176 69,8   76 30,2
2010 481 72,9 199 27,1

Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych w Raporcie o franczyzie 
w Polsce...

Innym znaczącym zjawiskiem – obserwowanym od 2004 roku – jest umię-
dzynarodawianie się polskich systemów franczyzowych, przy czym w 2010 roku 
poza granicami Polski działały 72 systemy. Jednak w przeciwieństwie do zagra-
nicznych systemów obecnych w Polsce, umiędzynarodowienie systemów rodzi-
mych polegało na bezpośredniej inwestycji (44% ogółu systemów). Kierunki 
zagranicznej ekspansji polskich systemów franczyzowych to przede wszystkim: 
Czechy (28), Słowacja (24), Rosja (23), Litwa (21), Ukraina (18), Niemcy (14), 
Węgry (10). Jednak jeszcze innym rozwiązaniem może być ekspansja zagra-
niczna polskiego podmiotu z wykorzystaniem posiadanej licencji master, czego 
przykładem jest pizzeria Wojtek (zob. przykład).

Przykład. Crazy Piramid Pizza otwiera pierwszą placówkę poza granicami 
Polski8.

Firma Wojtex jest w Polsce masterbiorcą sieci Crazy Piramid Pizza i dyspo-
nuje obecnie 10 lokalami pizzeriami. Firma ta zamierza otworzyć w 2011 roku 
swoje placówki w Irlandii, na Ukrainie i w Czechach. Za granicą sieć Crazy 

8  Polska pizzeria w Irlandii, http://franchising.pl/artykul/6120/polska-pizzeria-irlandii/ 
02.04.2010.
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Piramid Pizza będzie rozwijana na trzy sposoby: franczyzobiorca będzie mógł 
otworzyć pełnowymiarową pizzerię, okienko podawcze lub wprowadzić pro-
dukty z logo Crazy Piramid Pizza do istniejącego już lokalu gastronomicznego. 
Pełnowymiarowa pizzeria to koszt 13 tys. euro oraz miesięczna opłata licencyjna 
w wysokości 300 euro. Okienko podawcze z pizzą rożkiem można otworzyć 
mając już 400 euro, opłata franczyzowa to 80 euro miesięcznie. Tyle samo kosz-
tuje wprowadzenie produktu do każdego innego lokalu gastronomicznego.

Powyższy przykład potwierdza, że franchising międzynarodowy rozwija 
się szczególnie w branżach usługowych, gdzie ostateczny sukces zależy często 
od ustanowienia kontaktów z lokalnymi dostawcami, klientami i władzami, od 
umiejętności współpracy z miejscowym personelem oraz rozumienia specyfi ki 
danego rynku. Warto też zauważyć, że szybki rozwój sieci franczyzowych wiąże 
się ze zmianami stylu życia konsumentów, zwłaszcza mobilnością międzynaro-
dową klientów: hoteli, restauracji, fi rm wynajmu samochodów lub sklepów9.

Podsumowanie 

Ukazana powyżej dynamika rozwoju systemów franczyzowych w handlu 
i usługach wynika z różnorodnych powodów. W dużej mierze o przystąpieniu 
do sieci franczyzowej oraz jej rozwoju decydują korzyści oczekiwane przez obie 
strony umowy franczyzowej10. Dla franczyzobiorcy zalety takich rozwiązań to:
1. Relatywnie wysokie prawdopodobieństwo sukcesów rynkowych (utrwalona 

marka).
2. Zwiększone bezpieczeństwo ze względu na sprawdzone wcześniej koncepty 

biznesu (sprawdzone know-how).
3. Stałe wsparcie franczyzodawcy, zwłaszcza w warunkach konkurencji (szko-

lenia, merchandising, marketing, umowy z dostawcami).
Dla franczyzodawcy zalety takiej współpracy wynikają z:

a) rozwoju kanałów dystrybucji bez większych inwestycji,
b) uzyskania dodatkowego źródła dochodów z opłat za licencje,
c) obniżenia wydatków promocyjnych (tworzenie wspólnych funduszy),
d) umacniania marki fi rmy, jej nazwy i promowania koncepcji biznesu,

9  E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 121.
10  Piszą o tym m.in. A. Zientarska, Franchising jako reguła prowadzenia biznesu, „Ekonomika 

i Organizacja Przedsiębiorstw” 2004, nr 10; Strategie fi rm polskich wobec ekspansji inwestorów 
zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005, s. 151–152; J.W. Wiktor, R. Oczkowska, 
A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008, s. 133
–135.
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e) Umiędzynarodowienia działalności bez ponoszenia wysokich kosztów.
Rynek franczyzy w Polsce jest dobrze zorganizowany. Głównym pod-

miotem-koordynatorem tego rynku jest Polska Organizacja Franczyzodawców. 
Zrzesza ona sieci franczyzowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Natomiast 
wydarzeniem promującym franchising jako formę rozpoczynania i rozwoju dzia-
łalności są targi, czyli Ogólnopolski Salon Franchisingu organizowany corocznie 
w miesiącu październiku. 

FRANCHISING AS A SERVICE COMPANIES DEVELOPMENT STRATEGY 

Summary

This article describes the service companies development strategy named fran-
chising. Most franchising chains in the service sector operate in the B2C market. Fast 
food restaurants, hairdressers, photos centres, hotels are well-known examples. Fran-
chising now is more than an alternative and lowcost distribution channel in the service 
sector – it has become a major driving force in the globalization and internationalization 
of the service businesses.

Translated by Mirosława Pluta-Olearnik
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UWARUNKOWANIA FORMALNOPRAWNE PRODUKCJI 
ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ W POLSCE

Wprowadzenie

Powołanie do życia rynku europejskiego, zwanego też wielkim rynkiem 
wewnętrznym, na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego1 zapewniło swobodny 
przepływ kapitałów, towarów, usług i ludzi pomiędzy krajami członkowskimi 
Wspólnoty Europejskiej. Sprawne funkcjonowanie tego rynku wymagało likwi-
dacji barier administracyjnych, technicznych i fi skalnych oraz ujednolicenia 
przepisów prawa. Systematyczne harmonizowanie specyfi kacji technicznych 
i wprowadzanie systemów zarządzania jakością produkcji na podstawie nowych 
norm międzynarodowych pozwoliło uprościć wytwarzanie i handel dobrami oraz 
usługami. 

Unifi kacja wymagań zagroziła jednak odrębności i indywidualności tradycji 
i kultury lokalnych społeczności. Zagrożenia te stanowiły przesłankę wykreowa-
nia wizerunku Wspólnoty Europejskiej jako ojczyzny narodów, szanującej i kul-
tywującej zwyczaje społeczności lokalnych ponad podziałami państwowymi. 
Formalnym przejawem tych działań było opracowanie polityki wspierania trady-
cji i kultury oraz współpracy transgranicznej dla ocalenia dorobku kulturowego 
i integracji lokalnych społeczności, ale także stymulowania rozwoju ekono-
micznego terenów o trudnych warunkach gospodarowania. Zasady fi nansowego 

1  Jednolity Akt Europejski, Dziennik Urzędowy, 29.06.1987, L 169. 
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wsparcia współpracy regionalnej zawarto w Rozporządzeniu Rady z 1999 roku 
znowelizowanym w 2006 roku2. Jednym z przejawów tych działań była ochrona 
tradycyjnych, regionalnych artykułów spożywczych. Pierwsze skodyfi kowane 
zasady ochrony prawnej dorobku kulturowego w zakresie tradycyjnych wyrobów 
kulinarnych społeczności lokalnych krajów członkowskich zostały opracowane 
w latach osiemdziesiątych XX wieku. Od tego czasu w tym obszarze pojawiają 
się nowe regulacje prawa unijnego i krajowego. 

Prawna ochrona nazw 

Aktualne rozporządzenia defi niują charakter produktów żywnościowych 
i rodzaj ich ochrony według następującego schematu: 

– produkty tradycyjne – wyroby, których cechy wynikające z tradycji re-
gionu odróżniają je od innych wyrobów określane są „gwarantowaną 
tradycyjną specjalnością”. Produktom tym wydawane są świadectwa 
szczególnego charakteru, które potwierdzają ich unikatowy i wyjątkowy 
charakter3;

– produkty regionalne – wyroby wytwarzane na określonym obszarze 
Unii Europejskiej, których technologia produkcji oraz nazwa wskazują-
ca ich geografi czne pochodzenie są chronione prawem wspólnotowym 
i obejmują „chronione oznaczenie geografi czne” oraz „chronioną nazwę 
pochodzenia”4.

Szczegółowa klasyfi kacja wyrobów, ich charakter, surowce użyte do pro-
dukcji, zasady wydawania świadectw, wzory znaków grafi cznych oraz inne 

2  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dziennik 
Urzędowy, 31.07.2006, L 210.

3  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rol-
nych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,. Dziennik 
Urzędowy, 31.03.2006, L 93.

4  Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony ozna-
czeń geografi cznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, Dziennik 
Urzędowy, 31.3.2006, L 93; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmie-
niające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geografi cznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków spożywczych.
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regulacje zawierają akty wykonawcze tj. Rozporządzenia Komisji nr 1898/20065 
i 1216/20076. Rozporządzenia te zawierają także delegacje do opracowania kra-
jowych przepisów dla produktów regionalnych w państwach członkowskich. 

Zasady ochrony żywności tradycyjnej w Polsce reguluje uchwalona 
w 2004 roku ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rol-
nych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych7, a wydane na tej 
podstawie rozporządzenie8 zawiera wzory wniosków rejestracji nazw i oznaczeń 
produktów rolnych i środków spożywczych. 

Podstawowym celem wymienionych aktów prawnych jest ochrona nazw 
produktów regionalnych przed zawłaszczeniem. Dzięki takiej ochronie żaden 
inny podobny wyrób nie może mieć takiej samej, podobnej lub zbliżonej nazwy. 

Producenci żywności 

Podstawowymi celami prawa żywnościowego regulującego zasady ochrony 
żywności tradycyjnej i regionalnej jest wspieranie jej producentów oraz określe-
nie warunków produkcji dla ochrony zdrowia konsumentów. 

Regulacje Unii Europejskiej przewidują, że nazwy produktów tradycyj-
nych zgłaszane są do ochrony prawnej przez grupy producenckie rozumiane jako 
organizacje producentów lub przetwórców, niezależnie od ich formy prawnej lub 
składu, których działalność związana jest z tym samym produktem rolnym lub 
środkiem spożywczym. Także pojedyncza osoba prawna lub fi zyczna może być 
traktowana jako grupa, pod warunkiem, że jest jedynym producentem na danym 
obszarze geografi cznym, mającym zamiar złożyć wniosek, lub że wyznaczony 
obszar geografi czny posiada charakterystykę odróżniającą go w zauważalny spo-

5  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające szczegó-
łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geo-
grafi cznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, Dziennik Urzędowy, 
23.12.2006, L 369.

6  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rol-
nych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, Dziennik 
Urzędowy, 19.10. 2007, L 275.

7  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, DzU 2005, nr 10, poz. 68.

8  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów 
wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzo-
rów wniosków o zmianę specyfi kacji, DzU 2006, nr 92, poz. 644.



42 Lech Rak

sób od obszarów sąsiednich bądź charakterystyka danego produktu odróżnia go 
od produktów wytwarzanych w obszarach sąsiednich9.

Krajowe przepisy regulujące tworzenie i funkcjonowanie zespołów wytwór-
ców zostały zawarte w ustawie o grupach producentów rolnych i ich związkach10 
oraz w rozporządzeniu w sprawie wykazu produktów, dla których mogą być 
tworzone grupy producentów rolnych11. Ustawa nie precyzuje formy organiza-
cyjno-prawnej, ale wskazuje, że grupa może prowadzić działalność gospodarczą 
jako samodzielny podmiot prawny. Prawo polskie przewiduje następujące formy 
prawne zrzeszania się producentów: spółdzielnie, zrzeszenia branżowe, stowa-
rzyszenia i spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 
akcyjna). Krajowa ustawa i rozporządzenie regulują funkcjonowanie organizacji 
producentów owoców i warzyw oraz zwierząt rzeźnych i pozyskanego z nich 
mięsa. 

Bezpieczeństwo produktów oraz warunki sanitarne produkcji i sprzedaży 

Formalnoprawne ograniczenia rozwoju produkcji żywności tradycyjnej 
wynikają z konieczności spełnienia wymagań sanitarnych produkcji środków 
spożywczych ustanowionych przez Unię Europejską, a dotyczących bezpieczeń-
stwa żywności. Dokumentem, który ma fundamentalne znaczenia dla bezpieczeń-
stwa produktów spożywczych, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 178/200212, które wdraża nowoczesne metody ochrony konsumentów 

9  Por. art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006.
10  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 

zmianie innych ustaw, DzU 2000, nr 88, poz. 983.
11  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wy-

kazu produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocz-
nej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grup producentów rolnych, 
DzU 2003, nr 138, poz. 1319.

12  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, 
Dziennik Urzędowy, 1.02.2002, L 31.
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przed zagrożeniami mającymi swe źródło w żywności. Kolejne rozporządzenia13 
szczegółowo regulują procedury i wymagania produkcji żywności oraz warunki 
ich kontroli, umożliwiające wytwarzanie środków spożywczych bezpiecznych 
dla konsumentów. 

Ujednolicenie wymagań jakościowych oraz wprowadzenie w fi rmach 
branży spożywczej systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 
zdecydowanie poprawiło poziom higieny produkcji i jakość produktów spożyw-
czych. Zastosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych spełniających 
współczesne wymagania sanitarne pozwala zakładom umieszczać produkowane 
wyroby na rynkach krajów Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń. Obliga-
toryjne systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności dobrze funkcjonują 
w dużych i średnich zakładach spożywczych. Jednak im mniejszy zakład, tym 
trudniej te systemy wdrażać, ze względu na takie czynniki jak np. ograniczona 
liczba pomieszczeń, niezbyt liczny personel, często nieodpowiednia konstruk-
cja i struktura istniejących pomieszczeń produkcyjnych, przewaga udziału pracy 
ręcznej oraz stosowane tradycyjne technologie produkcji żywności. 

Okoliczności te wymagają uproszczenia wymagań sanitarnych dla produkcji 
tradycyjnych środków spożywczych przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa 
ich konsumentom. Dokumentem, który określa takie uproszczone wymagania, 
jest krajowe rozporządzenie ustanawiające minimalne warunki sanitarne pro-
dukcji wyrobów mleczarskich, tj. redykołki, bryndzy podhalańskiej i oscypka14. 
Przepisy zawarte w rozporządzeniu zawężają swój zasięg do wybranych produk-
tów, a w ten sposób także do określonego terenu, jakim jest Podhale. Przepisy 

13  Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 30.04.2004, 
L 139; Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodze-
nia zwierzęcego. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 30.04.2004, L 139; Rozporządzenie (WE) 
nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegól-
ne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodze-
nia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
30.04.2004, L 155; Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgod-
ności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobro-
stanu zwierząt, Dziennik Urzędowy, 30.04.2004, L 165; Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących 
środków spożywczych, Dziennik Urzędowy, 22.12.2005, L 338. 

14  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyma-
gań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze, DzU 2010, 
nr 135, poz. 910. 
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tego rozporządzenia nie pozwalają na rozwój produkcji innych produktów trady-
cyjnych, regionalnych lub lokalnych. 

Delegacja zawarta w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 853/2004, dotycząca funkcjonowania małych producentów żywności, umożli-
wiła przygotowanie krajowych aktów prawnych regulujących warunki sprzedaży 
środków spożywczych bezpośrednio konsumentom15. W przypadku żywno-
ści pochodzenia zwierzęcego przepisy tych rozporządzeń mają zastosowanie 
dla takich grup produktów jak mleko, śmietana, tuszki drobiowe i zajęczaków, 
ślimaki, dziczyzna, ryby, jaja oraz produkty pszczele, a więc wyroby nieprze-
tworzone. Zasięg sprzedaży tych wyrobów został ograniczony do obszaru woje-
wództwa, na terenie którego producent prowadzi działalność. Limitowana jest 
także wielkość produkcji przeznaczonej do sprzedaży bezpośredniej, uzależniona 
rodzajem wyrobów. 

Żywność pochodzenia roślinnego może być wprowadzana na rynek w trybie 
sprzedaży bezpośredniej na obszarze województwa, w którym prowadzona jest 
produkcja pierwotna lub na terenie województw przyległych16. Przepisy zezwa-
lają na sprzedaż bezpośrednią takich produktów jak zboża, owoce, warzywa, 
zioła, grzyby – uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw oraz innych, 
pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. 

W roku 2007 ukazało się rozporządzenie precyzujące wymagania sanitarne 
produkcji wyrobów tradycyjnych i regionalnych17. Dokument ten zezwala na 
odstępstwa od określonych wymagań sanitarnych produkcji, jeżeli umożliwi to 
wytwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego spełniającej warunki wpisu na 
listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw 

15  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie nie-
których wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów po-
chodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej, DzU 2010, 
nr 98, poz. 629; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w spra-
wie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, DzU 2010, nr 98, poz. 630; 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, DzU 2010, nr 113, 
poz. 753; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 
do sprzedaży bezpośredniej, DzU 2007, nr 5, poz. 38.

16  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich 
środków spożywczych, DzU 2007, nr 112, poz. 774.

17  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogól-
nych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną po-
chodzenia zwierzęcego, DzU 2007, poz. 146, nr 1024.
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rynków rolnych lub wniosku rejestracji produktu wysłanego do Komisji Europej-
skiej. Podstawowe jednak ograniczenia wytwarzania żywności tradycyjnej doty-
czą warunków sanitarnych produkcji. Zapis rozporządzenia krajowego ogranicza 
się do wprowadzenia możliwości stosowania ustępstw od wymagań sanitarnych 
określonych w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 załącznika II do Rozpo-
rządzenia Rady nr 852/2004, a dotyczących pomieszczeń produkcyjnych oraz 
sprzętów i urządzeń w nich wykorzystywanych. Jednak art. 7 Rozporządzania 
Komisji nr 2074/200518 stanowi, że zakres ustępstw winien być sprecyzowany 
przez regulacje krajowe i zaakceptowany przez Komisję Europejską. Krajowe 
rozporządzenie poza wskazaniem obszaru ustępstw nie precyzuje ich rodzaju 
i zakresu. 

Wytwórcy żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej muszą także mieć 
na uwadze przepisy o bezpieczeństwie produktów zawarte w krajowych aktach 
prawnych19. Podkreślić należy, że żywność pochodzenia zwierzęcego jest szcze-
gólnie podatna na występowanie zagrożeń niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet 
życia konsumentów. Stanowi to przyczynę, dla której opracowane zostały liczne 
przepisy chroniące zdrowie i interes konsumentów. Wprowadzanie na rynek 
produktów tradycyjnych wymaga także przestrzegania zasad uczciwej praktyki 
i konkurencji zawartych w odrębnej ustawie20.

18  Rozporządzenie Komisji WE nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki 
wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 
i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) 
nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozpo-
rządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004, Dziennik Urzędowy, 22.12.2005, L 338.

19  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, DzU 2003, nr 229, 
poz. 2275; Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, DzU 2006, 
nr 171, poz. 1225; Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, DzU 
2006, nr 17, poz. 127. 

20  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
DzU z 2007, nr 171, poz. 1206.
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Znakowanie żywności 

Zgodnie z aktualnym wymaganiami unijnymi21 i krajowymi22 wszystkie 
produkty spożywcze umieszczane na rynku muszą być oznakowane. Wymóg 
deklarowania składu i wartości odżywczej na opakowaniach żywności pociąga za 
sobą konieczność przeprowadzenia analiz zawartości składników odżywczych. 
Przedłuża to procedurę wprowadzania produktu na rynek, ale także pociąga za 
sobą dodatkowe koszty. 

Produkty spirytusowe

Zagadnienia rejestracji i ochrony nazw produktów spirytusowych regulo-
wane są przez odrębne przepisy prawa zarówno unijnego jak i krajowego. Pod-
stawowe regulacje prawa wspólnotowego to Rozporządzenie Rady nr 110/200823, 
które zawiera defi nicje, opisy oraz zasady wprowadzania na rynek wyrobów 
spirytusowych. Wśród regulacji krajowych najważniejszym dokumentem jest 
ustawa z roku 2006, która reguluje zagadnienia rejestracji i ochrony oznaczeń 
geografi cznych napojów spirytusowych24. Aktami wykonawczymi do tej ustawy 
są rozporządzenia określające cechy jakościowe napojów spirytusowych25, wzory 
wniosków o rejestrację26 oraz stawki opłat związanych z postępowaniem reje-

21  Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji 
i reklamy środków spożywczych, Dziennik Urzędowy 6.05.2002, L 109; Rozporządzenie (WE) 
nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, Dziennik Urzędowy, 30.12.2006, L 404.

22  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zna-
kowania środków spożywczych, DzU 2007, nr 137, poz. 966; Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą, DzU 2007, nr 137, 
poz. 967.

23  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. 
w sprawie defi nicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geografi cznych napojów 
spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.

24  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji 
i ochronie oznaczeń geografi cznych napojów spirytusowych. DzU 2006, nr 208, poz. 1539.

25  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geografi cznymi odnoszącymi się 
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2011, nr 9, poz. 47.

26  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 
wzoru wniosku o wpis oznaczenia geografi cznego napoju spirytusowego na krajową listę chronio-
nych oznaczeń geografi cznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju 
spirytusowego, DzU 2007, nr 2, poz. 23.
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stracyjnym27. Ponadto producenci napojów spirytusowych są także zobligowani 
do poddawania wyrobów spirytusowych analizom jakościowym, które zostały 
określone w rozporządzeniu dotyczącym badania jakości handlowej28. 

Produkty lokalne

W literaturze przedmiotu pojawia się pojęcie produktu lokalnego – regio-
nalnego. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady 509/2006 produkty trady-
cyjne to takie, które są wytwarzane przez długość życia przynajmniej jednego 
pokolenia, czyli nie mniej niż 25 lat. Produkty te po zarejestrowaniu mogą być 
objęte ochroną prawną. Natomiast produkty lokalne to wyroby, które są wytwa-
rzane krócej niż 25 lat i dlatego nie mogą być objęte ochroną prawną. Jednak 
kontynuowanie ich wytwarzania przez odpowiednio długi czas pozwala na 
zmianę kwalifi kacji i ich rejestrację. Stanowi to szansę dla opracowania i podję-
cia wytwarzania lokalnych produktów spożywczych, które w przyszłości staną 
się produktami tradycyjnymi. 

Podsumowanie

Analiza przedstawionych regulacji prawnych określających warunki 
wytwarzania i ochrony tradycyjnych produktów spożywczych wspiera działania 
lokalnych społeczności dla pielęgnowania dorobku kulturowego oraz rozwoju 
gospodarczego. Prezentowane przepisy ograniczają jednak kreowanie i wytwa-
rzanie nowych wyrobów, które w przyszłości mogłyby stanowić wizytówkę 
regionu. Przyczyną są restrykcyjne wymagania sanitarne konieczne dla zapew-
nienia produkcji żywności bezpiecznej dla konsumentów. 

27  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją oznaczeń geografi cznych 
napojów spirytusowych, DzU 2007, nr 7, poz. 55.

28  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
metod analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów 
urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej, DzU 2007, nr 24, poz. 154.



48 Lech Rak

FORMAL AND LEGAL DETERMINANTS 
OF TRADITIONAL FOOD PRODUCTION IN POLAND

Summary

The article presents the EU and Polish laws governing the conditions of produc-
tion and protection of traditional foods. These provisions concerning legal protection 
of names, designs and conditions for marking and labeling as well as sanitary require-
ments of production. Food of plant and animal origine is protected as well as alcoholic 
beverages. A limitation of the development of local production are sanitary requirements 
intended to ensure consumer safety.

Translated by Lech Rak
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KONSOLIDACJA I PRYWATYZACJA PUBLICZNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI POCZTOWE

Wprowadzenie

Rewolucja na rynku przesyłu informacji, a zwłaszcza na rynkach telekomu-
nikacyjnych nie pozostawia wątpliwości, że substytuty mają ogromne znaczenie 
dla funkcjonowania sektora usług pocztowych. Tradycyjne formy przesyłu infor-
macji poprzez pocztę są wypierane przez teleinformatykę (w tym pocztę elektro-
niczną, telefonię internetową), telefonię komórkową itp. Dlatego pozostawanie 
poczty (publicznego operatora pocztowego) w rękach państwa może powodować 
opóźnienia w dostosowaniu sposobu działania do zmiennych warunków rynko-
wych (interes polityczny może zdominować interesy ekonomiczne i strategiczne 
rozwoju publicznych operatorów pocztowych)1.

Przejęcia i prywatyzacja publicznych przedsiębiorstw pocztowych

Publiczni operatorzy pocztowi działający na krajowych rynkach usług pocz-
towych mają zróżnicowaną pozycję rynkową. Silne i duże podmioty dają sobie 

1  Robert Tomanek wskazuje w odniesieniu do komunikacji miejskiej, że „[...] działalność ope-
ratorska powinna być obszarem przedsiębiorczości, a temu nie służą formy budżetowe, jak i kapitał 
publiczny poddany specyfi cznym prawom związanym z funkcjonowaniem państwa”. R. Toma-
nek, Liberalizacja transportu miejskiego w Polsce na tle polityki transportowej Unii Europejskiej, 
w: Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, red. R. Dydkowski, R. To-
manek, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 209. Należy podkreślić, że podobne 
cechy wykazuje działalność operatorska w dziedzinie poczty.
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radę, utrzymując dominującą pozycję rynkową. Słabi i mali publiczni operatorzy 
pocztowi z krajów słabo rozwiniętych mają problem z utrzymaniem pozycji ryn-
kowej, w tym udziału w rynku. Silne podmioty przejmują operatorów alterna-
tywnych o światowym i europejskim zakresie działania. Zakupy obejmują także 
podmioty o krajowym zasięgu działania, ale przede wszystkim te o silnej pozycji 
na rynku (wysokim udziale w rynku, silnej marce, rozwiniętej sieci dystrybu-
cji usług, lojalnych klientach itp.)2. Działalność pocztowa jest ponadto integro-
wana z działalnością transportową i logistyczną. Akwizycje spółek o światowym 
i europejskim zakresie działania umożliwiają publicznym operatorom poczto-
wym natychmiastową ekspansję na rynki zagraniczne i osiągnięcie na nich silnej 
pozycji rynkowej oraz utrzymanie silnej pozycji na rodzimym rynku (poprzez 
wykup bezpośrednich konkurentów). W ten sposób silni operatorzy pocztowi 
uzyskują przewagę konkurencyjną nie tylko na krajowym, ale i międzynarodo-
wym rynku usług KEP3. Liczbę najważniejszych przejęć znaczących przedsię-
biorstw na rynku usług pocztowych prezentuje rysunek 1.

1

8

12

14

9

3 3

7
8

5 5

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

rok

lic
zb

a 
pr

ze
j

 i 
za

ku
pó

w
 fi

rm

Rys. 1. Liczba najważniejszych zakupów (przejęć) fi rm świadczących usługi paczkowe 
i ekspresowe od roku 1996 do 2008 roku na obszarze UE-27

Źródło: ITA Consulting & WIK-Consult, The Evolution of the European Postal Market 
since 1997, Study for the European Commission, August 2009, s. 173.

2  Maria Romanowska wskazuje, że istnieją trzy sposoby nabycia od konkurentów brakujących 
zasobów i umiejętności: kopiowanie i naśladownictwo, fuzje i przejęcia, alianse strategiczne. Zob. 
Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difi n, Warszawa 2002, s. 166.

3  Wykup przedsiębiorstw mający na celu ograniczenie konkurencji, a zwłaszcza w aspekcie 
przejmowania przedsiębiorstw lokalnych przez konkurentów ponadnarodowych jest poddawany 
krytyce w aspekcie nadużyć korporacji transnarodowych. Zob. J. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej glo-
balizacji. Propozycje usprawnień, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 214.
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Siłę publicznych operatorów pocztowych na ich rynkach krajowych zapre-
zentowano w tabeli 1.

Tabela 1 

Znaczenie publicznych operatorów pocztowych na krajowych (rodzimych) rynkach 
paczkowych i przesyłek ekspresowych w 2008 roku

Małe znaczenie (udział 
w rynku poniżej 10%)

Znacząca rola 
(udział w rynku 
poniżej 20%)

Mocna pozycja 
(udział w rynku 
powyżej 20%)

Bulgarian Posts, 
Lietuvos Paštas, 
Poczta Polska, 
Poşta Romană, 
Correos, Royal Mail

De Post-La Poste, 
Magyar Posta,
Poste Italiane, 
Latvijas Pasts 

Austrian Post, Česka Pošta,
Post Danmark, Eesti Post, Itella,
La Poste, Deutsche Post DHL,
An Post, TNT, CTT Coreios,
Slovenska Pošta, Pošta
Slovenije, Posten AB

Źródło: ITA Consulting & WIK-Consult, The Evolution of the European Postal Mar-
ket..., s. 147.

Problem wśród narodowych przedsiębiorstw pocztowych stanowi rozwój 
małych i średnich publicznych operatorów pocztowych. Jak dotychczas żaden 
mały kraj o słabym poziomie rozwoju publicznego operatora pocztowego nie 
zdecydował się na prywatyzację swojego publicznego operatora pocztowego. 
Stan własności publicznych operatorów pocztowych przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Forma organizacyjna publicznych operatorów pocztowych i udział własności państwa
 w ich kapitale w Europie na koniec 2009 roku

Państwo Forma prawna Udział własności 
państwa

1 2 3
Austria spółka akcyjna 52,83%
Belgia spółka akcyjna 50% + 1 akcja
Bułgaria spółka 100%
Cypr część administracji państwowej wchodząca 

w skład Ministerstwa Komunikacji i Pracy
100%



52 Tomasz Sondej

1 2 3
Czechy przedsiębiorstwo państwowe 100%
Dania spółka akcyjna 100%
Estonia spółka akcyjna 100%
Finlandia spółka akcyjna 100%
Francja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100%
Grecja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 90%
Hiszpania spółka akcyjna 100%
Holandia spółka akcyjna 0%
Irlandia spółka akcyjna 100%
Islandia spółka akcyjna 100%
Litwa spółka kapitałowa 100%
Luksemburg spółka akcyjna 100%
Łotwa spółka Skarbu Państwa 100%
Malta spółka akcyjna 0%
Niemcy spółka akcyjna 30,5% (KfW 

Bankengruppe)
Norwegia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100%
Polska spółka Skarbu Państwa (spółka akcyjna) 100%
Portugalia spółka akcyjna 100%
Rumunia przedsiębiorstwo państwowe 100%
Słowacja spółka Skarbu Państwa 100%
Słowenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100%
Szwajcaria przedsiębiorstwo państwowe 100%
Szwecja spółka akcyjna 100%
Węgry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100%
Wielka 
Brytania

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100%

Włochy spółka akcyjna 65%

Źródło: Main developments in the postal sector (2008–2010). Final Report, Copenhagen 
Economics, Copenhagen 2010, s. 32.

W przyszłości możliwe są następujące rozwiązania:
1. Wsparcie restrukturyzacji publicznego operatora pocztowego przez państwo 

i umożliwienie mu zajęcia silnej pozycji rynkowej, co najmniej na rynku 
krajowym.
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2. Pozostawienie rozwoju publicznego operatora pocztowego zarządowi przed-
siębiorstwa, co może oznaczać powolność przekształceń.

3. Prywatyzacja publicznego operatora pocztowego z rozproszeniem akcji 
pomiędzy drobnych inwestorów.

4. Prywatyzacja publicznego operatora pocztowego poprzez sprzedaż znaczą-
cych pakietów akcji silnym podmiotom spoza rynku pocztowego.

5. Prywatyzacja publicznego operatora pocztowego poprzez sprzedaż znaczą-
cego pakietu akcji silnemu podmiotowi z zagranicznego rynku pocztowego, 
tzw. inwestorowi branżowemu.

Ad 1. Wariant wzmocnienia własnego publicznego operatora pocztowego przez 
państwo jest pożądany, ale ograniczenia niezbędnego wsparcia fi nanso-
wego wynikają z:
− przepisów UE,
− ograniczonych możliwości państw posiadających słabych publicznych 

operatorów pocztowych (z reguły są to państwa, które realizują szero-
kie zmiany w gospodarce i nie mają możliwości wspierania publicz-
nego operatora pocztowego). Korzyścią z takiego wariantu jest pozo-
stawienie publicznego operatora pod kontrolą narodową i osiągnięcie 
silnej pozycji rynkowej.

Ad 2. Wariant ten jest ryzykowny. Zbyt wolne tempo przekształceń, silne związ-
ki zawodowe i niechęć społeczeństwa do dynamicznych zmian publiczne-
go operatora pocztowego (a zwłaszcza prywatyzacji) mogą być przyczyną 
jego upadku w przyszłości, w momencie liberalizacji rynku lub w okresie 
następującym bezpośrednio po pełnej liberalizacji.

Ad 3. Prywatyzacja z rozproszeniem akcji może spowodować brak odpowie-
dzialności zarządów przed konkretnym właścicielem (posiadającym od-
powiednio dużą władzę), ale daje też niezależność od innych podmiotów. 
Publiczny operator pocztowy może być przekształcony w niezależny pod-
miot, ale należy brać pod uwagę także presję inwestorów na dążenie do 
szybkiego zwrotu zainwestowanego kapitału, co nie będzie służyć długo-
falowym celom przedsiębiorstwa. Możliwa będzie również koncentracja 
akcji przez podmiot, który nie będzie gwarantował szybkiego rozwoju 
(np. krajowy lub zagraniczny podmiot konkurencyjny).

Ad 4. Inwestorzy o znaczącym kapitale, ale spoza branży pocztowej mogą 
wnieść nowe metody zarządzania, niemniej problemem pozostanie wie-
dza na temat nowoczesnych (i efektywnych) działań w sferze działalności 
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pocztowej. Może to być przyczyna wolniejszego rozwoju operatora. Na-
leży się także liczyć z możliwością presji na szybki zwrot zainwestowa-
nego kapitału oraz częste zmiany właściciela.

Ad 5. Prywatyzacja ze strategicznym inwestorem branżowym może być ko-
rzystna, jeśli ten inwestor będzie gwarantował:
− dopływ kapitału,
− udział w jego wiedzy na temat działalności pocztowej i pozostałej (do-

tyczącej np. dywersyfi kacji)4,
− zainteresowanie szybkim rozwojem publicznego operatora pocztowe-

go, którego akcje chce nabyć.
Doświadczenia związane z prywatyzacją z udziałem inwestora strategicz-

nego w obszarze telekomunikacji (prywatyzacji publicznych operatorów teleko-
munikacyjnych) wskazują na szereg zagrożeń. Zdarzało się, że po objęciu akcji 
inwestor branżowy nie był zainteresowany uczynieniem nowej spółki gwiazdą 
w portfelu swoich fi rm. Inwestorowi takiemu wystarczało, że swoją wielko-
ścią i możliwościami blokował dużych konkurentów we wchodzeniu na rynek 
usług telekomunikacyjnych, jednocześnie traktując wykupioną spółkę jak dojną 
krowę.

Z pięciu powyższych wariantów silne państwa wykorzystały wariant 1 
i 3, ale słabsze państwa raczej nie będą w stanie zrealizować wariantu 1 (który 
warunkuje powodzenie wariantu 3). W tej sytuacji najkorzystniejszy może być 
wariant 5, przy starannym zachowaniu ostrożności podczas prywatyzacji publicz-
nego operatora pocztowego5. 

4  Przejmowanie przedsiębiorstw przez strategicznego inwestora branżowego powinno być po-
łączone z transferem technologii, który oznacza przenoszenie wiedzy pomiędzy organizacjami, 
w tym wiedzy naukowej, mającej zastosowanie do wytwarzania nowych produktów i metod dzia-
łania. Zob. Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielak, A.K. Koźminski, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 118. 

5  Prywatyzację narodowych monopolistów poprzez sprzedaż pakietu kontrolnego zagraniczne-
mu inwestorowi bez narzucenia ograniczeń poddaje krytyce m.in. J. Stiglitz w J. Stiglitz, Globali-
zacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 64.
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Prywatyzacja publicznych operatorów pocztowych jest procesem, który sta-
nowi element długofalowego procesu przygotowywania do konkurencji na zlibe-
ralizowanym rynku6. Daje on możliwość:

− większego uniezależnienia publicznego operatora pocztowego od do-
tychczasowego właściciela, którym jest państwo;

− opracowywania strategii bardziej dostosowanych do warunków otocze-
nia, w tym zwłaszcza konkurencyjnego rynku usług pocztowych;

− zastosowania efektywnych sposobów zarządzania majątkiem operato-
ra;

− kierowania się wymaganiami klientów w sposób uwzględniający ich 
znaczenie dla przychodów operatora i udziału w rynku;

− podejmowania decyzji o dywersyfi kacji odpowiadającej przetrwanie 
publicznego operatora pocztowego;

− poszukiwania szans i ograniczania zagrożeń według hierarchii ich wy-
stępowania w otoczeniu, a nie określanej według władzy politycznej.

Prywatyzacja jako proces zmian właścicielskich jest zjawiskiem traktowa-
nym w różny sposób przez użytkowników, a zwłaszcza społeczeństwa poszcze-
gólnych państw. Wiele społeczeństw jest zdania, że prywatyzacja publicznego 
operatora pocztowego to proces niekorzystny dla gospodarstw indywidual-
nych (np. Wielka Brytania, Francja), ale zdanie takie wynika z następujących 
czynników:

− kierowania się przeszłością i teraźniejszością działalności największego 
przedsiębiorstwa pocztowego bez uwzględnienia zmian zachodzących 
w sektorze, które będą miały ogromne znaczenie dla przyszłości pu-
blicznego operatora pocztowego;

6  Leszek Balcerowicz traktuje prywatyzację jako niezbędny etap restrukturyzacji przedsię-
biorstw państwowych. Samo przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę państwo-
wą powoduje, że spółka ta jest podatna na jeszcze większe ingerencje właściciela (państwa) i to 
w majestacie prawa. L. Balcerowicz, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 1995, s. 364. W innej publikacji ten sam autor zauważa, że głosy ekspertów o po-
glądach etatystycznych i socjalistycznych wskazują na fakt, że prywatyzacja przedsiębiorstw nie 
jest konieczna, ponieważ można zmienić otoczenie przedsiębiorstw państwowych lub dokonać re-
strukturyzacji prawno-organizacyjnej. Jednak zdaniem Balcerowicza można oczekiwać, że zmiany 
otoczenia przedsiębiorstwa będą wykazywać większą efektywność, jeśli będzie mu towarzyszyć 
„[...] wzrost udziału sektora prywatnego, ponieważ w tym samym otoczeniu przedsiębiorstwa pry-
watne wykazują przeciętnie wyższą efektywność niż przedsiębiorstwa publiczne”. L. Balcerowicz, 
Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1997, s. 308. 
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− obaw przed zmianami w sektorze, który przez stulecia był przewidywal-
ny i stanowił o obiegu informacji i rzeczy w gospodarce;

− poglądów na temat dostępności przestrzennej i cenowej usług poczto-
wych;

− podsycania przez personel wykonawczy i związki zawodowe obaw co 
do świadczenia usług pocztowych, ich jakości i cen;

− przywiązania segmentu nabywców starszych do tradycyjnego sposobu 
świadczenia usług pocztowych.

Mankamenty prywatyzacji publicznego operatora pocztowego dotyczą 
trzech grup interesów:
a) nabywców (zwłaszcza indywidualnych):

− możliwość ograniczenia sieci nadawczej przesyłek pocztowych wynika-
jąca z rachunku ekonomicznego,

− mniejszy wpływ na ceny za powszechną usługę pocztową;
b) regulatora rynku:

− pogorszenie dostępności do powszechnej usługi pocztowej,
− mniejsza możliwość wpływu na działania publicznego operatora pocz-

towego;
c) publicznego operatora pocztowego:

− możliwa utrata zainteresowania państwa rozwojem ekonomicznym 
i technicznym publicznego operatora pocztowego,

− konieczność osiągnięcia samofi nansowania i walki o przetrwanie na 
rynku,

− konieczność głębokiej restrukturyzacji (połączonej ze zbyciem niepo-
trzebnego majątku i redukcją zatrudnienia).

W długim okresie w warunkach nieuchronnego narastania sił konkurencyj-
nych w sektorze mankamenty mogą zostać przekształcone w silne strony publicz-
nego operatora pocztowego. 

Korzyści z prywatyzacji publicznego operatora pocztowego mogą obej-
mować:

− dostęp do nowych źródeł fi nansowania działalności,
− nowe metody zarządzania i nowe cele działalności odpowiadające śro-

dowisku konkurencyjnemu,
− większą swobodę kierunków rozwoju (zasobów, procesów, osiąganych 

efektów),
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− samodzielność (choć ograniczona warunkami działania) podejmowania 
decyzji,

− dostęp do kapitału na rynku kapitałowym.

Podsumowanie

Przekształcenia publicznych przedsiębiorstw pocztowych są zjawiskiem nie-
zbędnym w warunkach liberalizacji rynków usług, na których dotychczas miały 
one monopolistyczną lub dominującą pozycję. Trwanie w starych strukturach 
i sposobie działania powoduje szybką utratę udziału w rynku. Rządy, kierując 
się interesem publicznym, który realizowany jest przez narzucanie obowiązków 
świadczenia minimalnego zakresu usług pocztowych jednemu przedsiębior-
stwu, powinny jednocześnie dążyć do przystosowania tego wielkiego organizmu 
gospodarczego do nowych warunków rynkowych, w których będzie ono musiało 
przetrwać w dobrej kondycji lub zostanie zmarginalizowane.

CONSOLIDATION AND PRIVATIZATION 
OF THE PUBLIC POSTAL ENTERPRISES

Summary

The article addresses the problem of adapting the great postal enterprises (national 
public operators) to the new operating conditions which are created mainly by market 
liberalization, its demonopolisation, deregulation, increased competition and increased 
importance of the buyers’ requirements. Consolidation and privatization in the postal 
sector are present mainly in the countries of Western Europe. Central and Eastern Europe 
still faces the challenge of adapting it’s businesses to the principles of the single market 
in postal services.

Translated by Joanna Rosa
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Wprowadzenie

Współcześnie wzrasta aktywność gospodarcza na rynkach nie tylko kra-
jowych, ale przede wszystkim zagranicznych. Powszechnym zjawiskiem jest 
ekspansja na nowe rynki zbytu, dzięki czemu zacieśnia się międzynarodowa 
współpraca, która z kolei prowadzi do utrwalenia wzajemnych powiązań gospo-
darczych1. Wraz z postępującą globalizacją biznesu nasilają się kontakty mię-
dzynarodowe, w których negocjacje odgrywają coraz istotniejszą rolę. Warto 
zauważyć, że dotyczą one nie tylko aspektów ekonomicznych, ale także politycz-
nych, kulturowych, etnicznych i ekologicznych2. Współcześnie trudno przecenić 
rolę negocjacji. Negocjowanie to umiejętność mająca istotne znaczenie w proce-
sie skutecznego osiągania celów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 
Stopień jej opanowania ma duży wpływ na osiągane sukcesy osobiste i zawo-
dowe. Współczesna negocjacja to wiedza, którą tworzyły i rozwijały całe pokole-
nia, to dorobek cywilizacji, zweryfi kowany przez życie codzienne (gospodarcze, 
polityczne, społeczne)3.

1  J. Kamiński, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfl iktów, Poltex, Warszawa 2003, s. 147.
2  B. Stępień, Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2004, s. 69.
3  U. Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wyd. AE, Wrocław 

2006, s. 11.
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Negocjacje

Negocjacje to oferty i ustępstwa dwóch stron, mające na celu osiągnięcie 
wspólnego stanowiska w sytuacji, kiedy istnieje rozbieżność interesów. Nego-
cjacją można nazwać każdą rozmowę, której celem jest wypracowanie wspól-
nego stanowiska danego problemu. Istota sztuki negocjacji sprowadza się do 
rozumienia potrzeb partnera i umiejętności zaspokojenia ich w taki sposób, aby 
w zamian otrzymać to, czego chcemy. Musi istnieć tutaj płaszczyzna porozu-
mienia oraz warunki możliwe do zaakceptowania dla każdej ze stron. Według 
B. Stępień negocjacje „to sztuka dochodzenia do porozumienia, satysfakcjonu-
jącego dla partnerów prezentujących początkowo odmienne zapatrywania na 
określoną sprawę [...] na miano negocjacji zasługuje każda wymiana poglądów, 
w której strony zgłaszają rozbieżność interesów”4. Gerard Nierenberg twierdzi, 
że negocjacje zależą od komunikacji, można je również rozpatrywać w katego-
riach ludzkiego zachowania, dowodzi przy tym, że opis procesu negocjacji nie 
mieści się w jednej „dyscyplinie” wiedzy. Obejmuje on bowiem aspekty zarówno 
behawioralne, jak i socjologiczne, przy czym jest rozpatrywany także przez eko-
nomistów, prawników i historyków5.

Celem negocjacji jest przede wszystkim osiąganie porozumienia albo zneu-
tralizowanie konfl iktu. Do tego potrzebne jest istnienie kanału komunikacyjnego, 
wzajemnego zaufania oraz woli uzyskania kompromisu. Według H.J. Brdulaka 
negocjacje są procesem komunikacyjno-decyzyjnym, w którym strony dobrowol-
nie starają się rozwiązać konfl ikt tak, aby uzyskany rezultat był możliwy dla nich 
do przyjęcia6. Kałążna-Drewińska określa negocjacje jako „sposób rozwiązywa-
nia konfl iktu interesów prowadzący do porozumienia stron”. Sprowadza istotę 
negocjowania do uczenia się rozumienia potrzeb partnera i takiego ich zaspoka-
jania, aby w zamian otrzymać to, co jest nam potrzebne7. Aby negocjacje mogły 
zakończyć się sukcesem, konieczny jest ruch, czyli odchodzenie od stanowisk 
wyjściowych.

Bardzo charakterystyczne są pewne cechy wspólne dla negocjacji na płasz-
czyźnie ekonomicznej, politycznej czy lokalnej:

– istnienie dwóch lub więcej stron o całkowicie lub częściowo sprzecz-
nych interesach,

4  B. Stępień, op.cit., s. 69.
5  J. Kamiński, op.cit., s. 15.
6  H.J. Brdulak, Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000, s. 16.
7  U. Kałążna-Drewińska, op.cit., s. 12–14.
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– chęć uzyskania porozumienia i wynikających z niego korzyści,
– niepewny wynik negocjacji na „wejściu”,
– możliwość komunikowania się obu stron,
– reguły bądź zasady i ich przestrzeganie, system kontrolny.
Według G. Hofstedego na zachowanie międzynarodowych negocjatorów 

wpływa narodowy, organizacyjny lub zawodowy poziom kultury8. Skuteczność 
negocjacji będzie w dużym stopniu polegała na rozpatrzeniu i uświadomieniu 
sobie różnic oraz różnych wartości istniejących w danym regionie. Odmienne 
zachowanie w procesie negocjacji wynikające z różnic kulturowych dotyczy 
werbalnych i niewerbalnych reakcji, etykiety. Inne podejście jest również zauwa-
żalne w takich kwestiach, jak: używana argumentacja, stopień zaangażowania, 
korzystanie z pomocy pośredników, mediatorów bądź autorytetów, zwyczaje, 
sposób przygotowania i prowadzenia negocjacji (np. dokumentacja)9.

I tak, znajomość kultur i szacunek dla nich w wielu sytuacjach okazuje się 
kluczem do pomyślnego zakończenia negocjacji. Duże znaczenie ma znajomość 
języka, którym posługują się kontrahenci, lub języka, w którym będą prowadzone 
negocjacje. Ważne znaczenie ma też uświadomienie sobie skali różnic i znajo-
mość specyfi ki danego kraju.

Komunikacja w negocjacjach międzykulturowych

Sukces w negocjacjach zależy w dużym stopniu od umiejętności komuni-
kowania się z innymi ludźmi10. Komunikację międzykulturową defi niuje się jako 
„akt rozumienia i bycia rozumianym przez audytorium o innej kulturze”11.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia i zasięgu negocjacji 
prowadzonych na arenie międzynarodowej. Przyczynia się do tego wiele czyn-
ników, najważniejsze z nich to: postępująca globalizacja biznesu, gwałtowny 
rozwój technologii, komunikacji oraz systemów bankowych, międzynarodowy 
charakter współczesnych problemów, a także zmiany na rynku pracy. Negocjacje 
prowadzone na arenie międzynarodowej cechuje znacznie większa komplek-
sowość niż te prowadzone w obrębie własnego kraju. Przystępując do rozmów 

8  G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warsza-
wa 2007, s. 352.

9  U. Kałążna-Drewińska, op.cit., s. 151.
10  E.M. Cenker, Negocjacje, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2002, 

s. 198.
11  J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Wyd. AE w Krako-

wie, Kraków 1999, s. 11.
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negocjatorzy, najpierw muszą poznać specyfi kę kraju, w którym rozmowy mają 
się odbyć, obowiązujące tam normy prawne i przepisy, a także poznać kulturę 
danego kraju. Ignorowanie różnic kulturowych jest jednym z najczęstszych błę-
dów popełnianych przez negocjatorów12. To właśnie kultura stanowi szczególną 
barierę w zawieraniu transakcji międzynarodowych. 

R. Gesteland wymienia dwie główne zasady w międzynarodowym 
biznesie:

– „W biznesie międzynarodowym oczekuje się, że sprzedawca dostosuje 
się do nabywcy”,

– „W międzynarodowym biznesie oczekuje się, że przybysz będzie prze-
strzegał miejscowych zwyczajów”.

Pierwsza reguła oznacza, że dla nabywcy na rynku międzynarodowym róż-
nice kulturowe są mniej ważne, chyba że dąży on do wynegocjowania najlep-
szego z kontraktów. Jednak gdy wybiera się za granicę w celu negocjowania 
porozumienia, powinien zastosować się do reguły drugiej. Nie chodzi w niej 
o kopiowanie miejscowych zachowań, lecz o respektowanie tamtejszych oby-
czajów, przyzwyczajeń i tradycji13.

Ze względu na partnerów i kontekst komunikacji międzykulturowej nauka 
wyodrębnia cztery jej typy14:

– komunikację poprzezkulturową – zachodzi ona między ludźmi wywo-
dzącymi się z różnych zbiorowości i grup społecznych, którzy należą do 
jednego społeczeństwa, jednej kultury narodowej;

– komunikację pomiędzykulturową – ma miejsce w przypadku komuni-
kowania się członków różnych grup narodowych lub etnicznych;

– komunikację międzynarodową – dokonuje się między takimi instytucja-
mi jak rządy, agendy, należącymi do różnych kultur narodowych;

– komunikację globalną – traktuje się ją jako przypadek komunikacji mię-
dzynarodowej.

Różnice w zachowaniu biznesmenów pochodzących z różnych krajów są 
ogromne. Często się zdarza, że spotykają się osoby wywodzące się z różnych 
środowisk, religii, systemów politycznych, kultur. Korzyści, jakie przynoszą 
efekty negocjacji międzynarodowych, są znacznie większe niż korzyści z nego-

12  J. Kamiński, op.cit., s. 147–149.
13  R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 16.
14  J. Mikułowski-Pomorski, op.cit., s. 11.
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cjacji krajowych. W dobie globalizacji i postępu technicznego wiele fi rm dąży do 
rozszerzenia swojej działalności na inne rynki, dlatego należy poznać nie tylko 
zachowania kontrahentów, ale także często odmienne oczekiwania konsumentów 
z innego kraju, aby skierować odpowiedni produkt do odpowiednich klientów.

Wpływ kultury uwidacznia się zarówno w sposobie komunikacji werbalnej, 
jak i niewerbalnej. I tak, zachowania uznawane za poprawne w jednej kulturze 
mogą być postrzegane jako obraźliwe w innej. Kultura będzie miała szczególny 
wpływ na zachowanie się negocjatorów przy stole negocjacyjnym. Negocjatorzy 
wywodzący się z kultur protransakcyjnych na ogół preferują otwarty i szczery 
sposób wypowiadania się, mówią to, co myślą. Negocjatorzy z kultur propartner-
skich cenią styl mniej bezpośredni i bardziej ogólnikowy. Najważniejsze jest dla 
nich utrzymanie miłych stosunków z partnerem, uważają na to, co mówią.

W kulturach Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej okazywanie znie-
cierpliwienia, irytacji, frustracji czy złości traktowane jest jako zachowanie 
obraźliwe i grubiańskie. Bardzo istotne dla prowadzenia negocjacji przez partne-
rów z różnych kultur jest przyswojenie sobie umiejętności społecznych. Różne 
są modele łączenia przyjemności z interesami w różnych krajach, np. Niemcy 
oddzielają biznes od przyjemności, a życie zawodowe od prywatnego. U Chiń-
czyków sfera prywatna w znacznym stopniu łączy się z zawodową, traktują oni 
lunch i kolację jako dobrą okazję do poznania partnera biznesowego. We Francji 
lunch biznesowy trwa długo, jednak kwestie dotyczące interesów podejmowane 
są dopiero po deserze. Łączenie przyjemności z interesami jest także charakte-
rystyczne dla krajów azjatyckich, Ameryki Południowej, Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanię. Trzeba jednak zaznaczyć, że spotkania takie mają służyć bar-
dziej wykorzystaniu w pełni czasu na załatwianie interesów aniżeli nawiązywa-
niu bliższych więzi15. Przedstawiciele Zachodu preferują prowadzenie rozmów 
w atmosferze prywatności, oczekują od partnerów pełnego zaangażowania i nie-
przerywania rozmów, jeżeli jest to możliwe. W krajach arabskich natomiast roz-
mowy są często przerywane odchodzeniem negocjatorów do telefonu bądź przez 
sekretarki. Zachowania takie mogą być interpretowane przez zachodnich biznes-
menów jako brak kurtuazji czy wręcz zainteresowania gospodarzy. Negocjatorzy 
o propartnerskim nastawieniu wykazują skłonność do ostrożności w posługiwa-
niu się językiem. Znaczenia tego, co mówią, należy doszukiwać się w kontekście, 
a nie w słowach, w jakich wyrażają swoje myśli. Ich kultury określane są jako 
wysokokontekstowe. Natomiast w Europie Północnej, Australii, Nowej Zelandii 

15  E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego, Warszawa 2000, s. 41.
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i Ameryce Północnej ludzie porozumiewają się w sposób bardziej sprecyzowany. 
Kultury te nazwiemy małokontekstowymi16.

Różnice kulturowe utrudniają zarówno rozumienie słów, jak i interpretację 
działań. Przedstawiciele Zachodu na przykład gdy zadają pytanie, przedstawiają 
swoje stanowisko, oczekują szybkiej odpowiedzi. Japończycy natomiast potrze-
bują więcej czasu na przemyślenie odpowiedzi, dlatego w negocjacjach często 
pojawiają się okresy ciszy. Amerykanie mogą odebrać to milczenie jako nie-
uprzejmość, niezrozumienie. Starają się wypełnić przerwy zadawaniem dodatko-
wych pytań i powtarzaniem tego, co już powiedzieli, zamiast czekać cierpliwie 
na odpowiedź. Takie zachowanie może wprowadzić Japończyków w zakłopota-
nie, gdyż nie mają szansy na udzielenie odpowiedzi. Aby nie urazić osób, z któ-
rymi prowadzimy interesy, warto się dowiedzieć jakie są ich zwyczaje związane 
z dawaniem i przyjmowaniem prezentów. Ameryka Północna nie jest uważana 
za miejsce, gdzie dawanie prezentów jest popularne, natomiast w krajach nasta-
wionych na budowanie więzi prezent traktuje się jako dowód sympatii. Przed 
wręczeniem jakiegokolwiek podarunku trzeba się dowiedzieć, jakiego rodzaju 
prezent byłby dobrze przyjęty w danym kraju. Przykładowo w Chinach zegarki 
kojarzone są ze śmiercią.

Bardzo ważne znaczenie ma także komunikacja niewerbalna. Gesty są czę-
sto uwarunkowane doświadczeniami historycznymi odmiennymi dla różnych 
krajów. Na przykład w kulturach islamskich, hinduistycznych i buddyjskich lewa 
ręka uznawana jest za nieczystą, wykorzystywaną do czynności fi zjologicznych. 
Dlatego wszystkie przedmioty, np. wizytówki, należy podawać prawą ręką, 
a jeżeli chce się okazać szacunek osobie o wysokiej pozycji społecznej, trzeba 
wręczyć jej wizytówkę lub podarunek obiema rękami.

Jeżeli chodzi o spojrzenie i jego otwartość, to negocjatorzy pochodzący z kul-
tur europejskich celowo szukają wzroku rozmówcy, aby wyrazić w ten sposób 
swoje zainteresowanie i sprawdzić, jaki skutek odnoszą ich argumenty. W innych 
kulturach, przede wszystkim azjatyckich, patrzenie prosto w oczy może być inter-
pretowane jako przejaw wrogości, spuszczenie wzroku zaś oznacza szacunek dla 
rozmówcy17. Bardzo istotna jest też etykieta zachowań przy stole negocjacyj-
nym. Etykieta biznesu to zespól zachowań stosowanych świadomie, aby okazać 
się w najwyższym stopniu profesjonalistą, człowiekiem z klasą, wzbudzającym 
szacunek, zaufanie oraz konsekwentnym i stałym w wyznawaniu podstawowych 
wartości. Na etykietę składają się: zasada uprzejmości, powitania, wręczanie 

16  R. Gesteland, op.cit., s. 41.
17  Ibidem, s. 194.



65Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji handlowych

biletów wizytowych czy podawanie ręki. Etykieta biznesu międzynarodowego to 
praktyczna i bardzo przydatna umiejętność. To, jak się zachowujemy, wpływa na 
postrzeganie nas samych oraz fi rmy, którą reprezentujemy.

Podstawową zasadą przy negocjowaniu jest fakt, że negocjacje prowa-
dzi tylko przewodniczący, natomiast pozostali członkowie zabierają głos tylko 
wówczas, gdy zostaną o to poproszeni. Osoba prowadząca negocjacje powinna 
orientować się w podstawowych problemach społecznych, politycznych i ekono-
micznych kraju partnera, a także w panujących tam zwyczajach i obrzędach.

Istotny może się okazać image negocjatora. Na wszystkie spotkania trzeba 
przychodzić czysto i schludnie ubranym. Należy zachowywać się uprzejmie, 
okazywać szacunek partnerom. Przykładowo, człowiek biznesu pochodzący 
z Europy Zachodniej będzie zapewne ubrany w ciemny i surowy strój, bez zbyt-
nich ozdób. Jego wypowiedź będzie precyzyjna i rzeczowa, a mowa ciała ograni-
czona18. Biznesmen z Europy Południowej wniesie do stroju elegancję połączoną 
z ekstrawagancją. W jego wypowiedzi będzie więcej życia i humoru. Dla Araba 
strój jest odbiciem statusu społecznego i zawodowego, musi być zatem niena-
ganny. Wszelkie interesy prowadzi się w skromnych pomieszczeniach. Inaczej 
jest w Ameryce, gdzie panuje ogólne zamiłowanie do bogatych domów, samo-
chodów, fi rm gigantów o światowym zasięgu19.

Rozmowy prowadzone z przedstawicielami innych krajów wymagają od 
negocjatorów uwzględnienia oprócz podstawowych informacji także danych 
związanych z odmiennością zachowań i koniecznym protokołem. Należy rów-
nież wziąć pod uwagę, że każda kultura może być zróżnicowana wewnętrznie. 
Nie powinno się zapominać, że człowiek jest jednostką o niepowtarzalnej osobo-
wości i niekoniecznie da się go wpisać w ogólny szablon kulturowy20. Różnice 
trzeba dostrzec i zrozumieć, a wówczas porozumienie będzie łatwiejsze. Zderze-
nia kultur często stanowią początek konfl iktu, mogą być przyczyną nieporozu-
mień prowadzących w skrajnych przypadkach do zerwania kontraktu. Jeśli zatem 
chcemy osiągnąć sukces w negocjacjach, musimy poznać najbardziej charakte-
rystyczne zachowania i obyczaje partnerów handlowych. Wiedząc o przeciwniku 
wiele wiemy, czego można się po nim spodziewać. Wykazując się znajomością 
obyczajów kulturowych i realiów życia drugiej strony, zyskujemy sympatię, 
uznanie i wówczas łatwiej się nam negocjuje21.

18  E. Pietkiewicz, Etykieta menedżera, czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, 
Lettrex, Warszawa 1990, s. 57–58.

19  Ibidem, s. 82.
20  E. Cenker, op.cit., s. 190–191.
21  E. Pietkiewicz, op.cit., s. 84.
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Podsumowanie

Negocjacje handlowe są działaniem niezwykle skomplikowanym i wielo-
aspektowym. Polegają na wzajemnym przekonywaniu się do modyfi kacji ofert 
początkowych w taki sposób, aby obie strony uzyskały możliwie duże korzy-
ści. Osiągnięcie porozumienia jest możliwe wówczas, gdy zachodzi wzajemna 
komunikacja między partnerami. Jeżeli rozmowy prowadzone są na szczeblu 
międzynarodowym, należy zapoznać się z kulturą rozmówcy, panującymi zwy-
czajami czy religią.

Przed rozpoczęciem negocjacji rozmówca musi nauczyć się odczytywać 
mowę ciała, a także zachowania w nietypowych i trudnych sytuacjach. Wszelka 
wiedza na temat partnera w negocjacjach odgrywa bardzo ważną rolę.

Różne sposoby porozumiewania się są przyczyną trudności w prowadzeniu 
negocjacji. Począwszy od nawiązywania kontaktu z potencjalnymi partnerami, 
poprzez rozmowy i negocjacje, aż po zrealizowanie kontraktu, nieznajomość ety-
kiety, protokołu w biznesie oraz pewnych cech komunikacji innych społeczeństw 
może utrudnić współpracę.

CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS

Summary

These article presents the introduction to negotiation theory. It lays out the ana-
lytical framework for understanding negotiations in general and international business 
relations in particular. It shows cultural aspects of business negotiations and presents the 
importance of cultural differences as a fundamental premise infl uencing all aspects of 
negotiations. Very important in negotiation is interpersonal communication. Communi-
cation processes, both verbal and nonverbal are critical to achieving goals and resolving 
confl icts. The article also shows that personality also plays a large role in negotiations.

Translated by Anna Szałajewska
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Wprowadzenie

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 99,8 % wszystkich 
fi rm na rynku (rys. 1), w tym mikroprzedsiębiorstwa 96%, małe przedsiębiorstwa 
3%, średnie fi rmy zaś 0,8%. Dominują one w całkowitej liczbie wszystkich pod-
miotów działających na rynku, a przy tym mają istotny wpływ na gospodarkę.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw zwany jest „kręgosłupem” lub 
„lokomotywą” gospodarki, gdyż wytwarza on około 47% produktu krajowego 
brutto, a także zatrudnia 70% ludności1. Firmy tego sektora istnieją niemal we 
wszystkich systemach gospodarczych i stanowią efektywną formę gospodarki. 
Funkcjonują trwale, ale trwałość ta odnosi się do produkcji, nie zaś do funkcjono-
wania konkretnych jednostek. Małe fi rmy powstają w sytuacji, gdy nadarzają się 
okoliczności, i równie szybko upadają, gdy nie mają siły sprostać pojawiającym 
się przeszkodom.

1  www.parp.gov.pl (14.05.2011).
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Rys. 1. Struktura polskich przedsiębiorstw w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo 
Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, lipiec 2010, s. 35.

Jednym z podstawowych czynników, który warunkuje zakładanie, pro-
wadzenie oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jest dostęp do źródeł 
fi nansowania. Dysponowanie odpowiednią ilością środków fi nansowych przez 
przedsiębiorstwo jest kluczowym czynnikiem jego funkcjonowania na każdym 
etapie rozwoju – począwszy od powstania, poprzez rozwój, aż do restrukturyzacji 
lub zmiany profi lu działalności. Posiadane źródła umożliwiają fi rmie zwiększanie 
konkurencyjności, ekspansję, czy też pozyskanie nowych technologii, od czego 
wielokrotnie zależy jej pozostawanie na rynku. Istotne jest to zwłaszcza obec-
nie, kiedy postępuje specjalizacja i intensywnie poszukiwane są kolejne nisze 
rynkowe.

Firma nieposiadająca wystarczającej ilości własnego kapitału może korzy-
stać z różnych źródeł obcego fi nansowania. Podstawową formą obcego fi nanso-
wania jest kredyt bankowy, ale jego pozyskanie stanowi istotny problem, przede 
wszystkim dla najmniejszych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Instytucje 
udzielające pożyczek oraz kredytów stawiają wysokie wymagania, którym fi rmy 
sektora MSP nie są w stanie sprostać, i wówczas muszą poszukiwać alternatyw-
nych form fi nansowania2.

2  B.T. Gregory, M.W. Rutherford, S. Oswald, L. Gardiner, An Empirical Investigation of the 
Growth Cycle of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, 43(4), 
s. 382–393.
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Źródła obcego fi nansowania fi rm sektora MSP

Podstawą obcego fi nansowania fi rm jest kapitał obcy. Stanowią go środki 
fi nansowe, które zostały oddane do dyspozycji fi rmy przez wierzyciela, na 
czas ograniczony. Źródła obcego fi nansowania prezentuje tabela 1. Zgodnie 
z zamieszczonym w niej podziałem kapitały obce dzielimy na długoterminowe, 
które oznaczają zobowiązanie powyżej jednego roku, oraz krótkoterminowe 
– zobowiązanie do jednego roku. Wśród źródeł wymienionych w tabeli 1 naj-
większe znaczenie dla polskich przedsiębiorstw mają kredyty bankowe, kredyty 
handlowe i leasing3.

Tabela 1

Źródła obcego fi nansowania w przedsiębiorstwie

Kapitały obce

długoterminowe krótkoterminowe

– bankowe kredyty długoterminowe
– poręczenia kredytowe
– leasing
– pożyczki od koncernu dla spółek 

zależnych
– obligacje
– dotacje z budżetu państwa
– środki z funduszy pomocowych UE
– długoterminowe pożyczki 

pozabankowe 

– bankowe kredyty krótkoterminowe
– kredyty handlowe
– faktoring
– krótkoterminowe pożyczki 

pozabankowe
– krótkoterminowe papiery dłużne
– zobowiązania wobec pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie dzia-
łalności gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 33.

Kapitał obcy umożliwia przedsiębiorstwu zwiększenie posiadanej bazy 
fi nansowania, a tym samym i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej. 
Główną cechą kapitału obcego jest oddanie go do dyspozycji fi rmy przez jego 
wierzyciela tylko na ustalony okres, po którym musi zostać zwrócony. Ponadto 
kapitał obcy ma dwa istotne ograniczenia. Po pierwsze, pociąga określone i uzgod-
nione przez strony koszty, po drugie zaś nie może zostać użyty na dowolny cel, 
lecz wyłącznie uzgodniony z wierzycielem. Różne cele fi nansowania wiążą się 

3  J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 33.
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z różnym poziomem ryzyka, a od jego poziomu zależą zarówno warunki, jak 
i sama decyzja o możliwości skorzystania z obcego źródła fi nansowania.

Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie może pełnić dwie 
funkcje4:

– gwaranta spłaty zobowiązań fi rmy wobec wierzycieli – oznacza, że ka-
pitał obcy wykorzystywany jest do pokrycia zobowiązań wobec wie-
rzycieli dopiero wówczas, gdy na ten cel wykorzystany został już cały 
kapitał własny przedsiębiorstwa. Kapitał obcy jest objęty ochroną usta-
wodawcy w tej dziedzinie. Dzieje się tak dlatego, że decyzję o prowa-
dzeniu lub nie swojej działalności podejmuje jego właściciel na własne 
ryzyko i własną odpowiedzialność, musi zatem odpowiadać w pierwszej 
kolejności własnym kapitałem;

– roboczą – wyznacza granice aktywności gospodarczej podmiotu, tzn. 
wolumen zadań rzeczowych, które może realizować przedsiębiorstwo. 
Kapitał jest niezbędny do pozyskania określonej ilości czynników pro-
dukcji, aby fi rma mogła podjąć procesy rzeczowe w koniecznym wy-
miarze. Bez kapitału przedsiębiorstwo nie może rozpocząć określonych 
zadań, a tym samym następuje redukcja jego aktywności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa sektora MSP, napotykając trudności w uzyskaniu kredytu 
bankowego, pozyskują potrzebne fundusze za pomocą pozabankowych źródeł 
fi nansowania. Wśród tych źródeł wyróżniamy przede wszystkim leasing, facto-
ring oraz kredyt handlowy. Jednak w praktyce gospodarczej to właśnie kredyt han-
dlowy wykorzystywany jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej.

Kredyt handlowy 

Kredyt handlowy, określany również jako kredyt kupiecki lub pożyczka 
pieniężna oznacza odroczenie płatności5. Udzielany jest nabywcy przez sprze-
dawcę w transakcjach między przedsiębiorstwami i ma formę odroczenia 
zapłaty w stosunku do daty sprzedaży. Z punktu widzenia warunków, na jakich 
jest pozyskiwany, można wyróżnić klasyczną oraz nieklasyczną postać kredytu 
kupieckiego. 

4  T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie: wybrane aspekty mikro- i ma-
kroekonomiczne, PWN, Poznań 2001, s. 50.

5  D. Krzemińska, Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wyd. Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu, Poznań, 2005, s. 23.
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W klasycznej postaci kredytu nabywca ma możliwość uzyskania skonta, 
jeżeli zapłaci wkrótce po dacie sprzedaży. Jeśli zaś będzie chciał korzystać 
z odroczenia płatności, obowiązuje go zapłata w pełnej wysokości. W tym przy-
padku możemy wyróżnić bezpłatną część kredytu – w okresie, w którym można 
otrzymać skonto, oraz płatną – część kredytu przekraczająca kredyt bezpłatny. 
W nieklasycznej postaci kredytu sprzedawca nie daje możliwości otrzymania 
skonta za wcześniejszą płatność. Ta druga forma kredytu zdecydowanie domi-
nuje w transakcjach między przedsiębiorstwami w Polsce6.

Wyróżnia się ponadto kredyt handlowy odbiorcy i kredyt handlowy 
dostawcy. Pierwszy z nich występuje, gdy klient wpłaca zaliczkę jako gwarancję 
wywiązania się ze świadczenia płatności. Jeżeli nie wywiąże się ze zobowiąza-
nia, wówczas zaliczka pozostaje u sprzedawcy. Kredyt dostawcy to faktyczne 
odroczenie płatności za towary lub usługi na określony przez strony czas. Uregu-
lowanie należności następuje najczęściej w okresie od 20 do 90 dni po dostawie 
towarów. Decyzja odnośnie do wielkości zadłużenia zależy od dostępnych alter-
natywnych źródeł fi nansowania i ich ceny7.

Istotną cechą kredytu kupieckiego jest nienaliczanie odsetek, jeśli zobowią-
zanie zostanie uregulowane w terminie ustalonym między stronami. Odróżnia to 
tę formę fi nansowania od pożyczek oraz kredytów zaciąganych przez fi rmę na 
rynku fi nansowym, od których podmiot zobowiązany jest zapłacić oprocento-
wanie i odsetki. Jednak kredyt handlowy nie jest źródłem darmowym, jego koszt 
jest zawarty pośrednio w wartości dostaw z odroczoną płatnością. Jeśli odbiorca 
zapłaci za towary i usługi od razu, to uzyskuje upust, jeśli zaś w wyznaczonym 
terminie nie uiści zapłaty, nie może z niego skorzystać. Utrata rabatu przy odro-
czonej płatności równa jest wysokości kosztu kredytu kupieckiego8.

Istnieją różne defi nicje kredytu handlowego, które różnią się akcentowaniem 
odmiennych elementów tej formy fi nansowania. Najczęściej podkreślany jest9:

– odroczony termin płatności za dostawę towarów lub usług,
– rodzaj podmiotu kredytującego,
– szersze oraz węższe znaczenie pojęcia.

6  D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, 
s. 145–146.

7  N. Wilson, C. Singleton, B. Summers, Small Business Demand for Trade Credit, Credit Ra-
tioning and the Late Payment of Commercial Debt: An Empirical Study, Credit Management Rese-
arch Centre, Bradford 1996, s. 11.

8  A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 35.
9  Ibidem, s. 134–135.
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Kredyt kupiecki jest źródłem fi nansowania często i w szerokim zakresie 
wykorzystywanym dzięki swoim cechom. Cechy te odróżniają kredyt handlowy 
od innych form fi nansowania. Dla dostawcy jest on istotnym instrumentem 
polityki zbytu towarów oraz usług, a także integralnym elementem jego oferty 
rynkowej. Jeśli dostawca nie wykorzystywałby kredytu kupieckiego, mógłby 
prowadzić współpracować jedynie z odbiorcami o wyższej zdolności płatniczej. 
Natomiast przedsiębiorstwo zainteresowane nabyciem określonych wyrobów lub 
usług, które nie posiada na to odpowiednich środków pieniężnych i nie spełnia 
wymagań banków, nie mogłoby pozyskać niezbędnych środków. Otrzymując jed-
nak od dostawcy towarów lub usług odroczenie terminu płatności, a tym samym 
kredyt handlowy, może nadal prowadzić swoją działalność gospodarczą10.

Istota wykorzystywania kredytu handlowego

Kredyt handlowy eliminuje jedną z barier stawianych przed fi rmami z sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie problem pozyskania kredytu 
bankowego. Dzięki możliwości uzyskania kredytu kupieckiego przedsiębiorstwo 
nie musi przechodzić skomplikowanej procedury w banku, w celu pozyskania 
potrzebnych środków fi nansowych, ani spełniać wielu warunków stawianych 
przez banki. Kredyt handlowy umożliwia wyeliminowanie ścieżki bankowej 
i kredytowanie wymiany handlowej tylko pomiędzy kontrahentami, co oznacza 
też niższe koszty. Jednocześnie przestaje mieć znaczenie kolejna bariera, jaką jest 
brak wystarczających środków do zawarcia transakcji. 

Inną zaletą stosowania kredytu handlowego jest umożliwienie małym 
i średnim przedsiębiorstwom pozyskania nowych klientów oraz utrzymania już 
posiadanych. Dzięki niemu fi rma staje się bardziej atrakcyjna dla kontrahentów 
i chętniej decydują się oni na zawarcie umowy. Dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw jest to istotne narzędzie w walce z konkurencją, a także w utrzy-
mywaniu i budowaniu pozytywnych relacji handlowych. Tym bardziej że małe 
i średnie przedsiębiorstwa, z uwagi na swą specyfi kę, nie posiadają funduszy na 
reklamę lub inne zabiegi, mogące wyróżnić je na rynku.

Znaczenie kredytu handlowego podkreśla fakt, że nie ma branży, w której 
by on nie występował (z wyjątkiem monopolistów, dyktujących zawsze własne 
warunki). Prawie każdemu producentowi zależy na tym, aby przerzucić chociaż 
część ciężaru fi nansowania swojej działalności na odbiorcę, odbiorcy zaś – na 

10  B. Pawłowska, J. Folga, Zarządzanie kredytem kupieckim, analiza pozycji odbiorcy i dostawcy 
oraz determinanty przyznawania kredytu, „Rachunkowość Finansowa i Audyt” 2005, nr 4, s. 13.
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jak najdłuższym terminie płatności, by nie musiał angażować własnych środków. 
Nie ma przy tym znaczenia branża, w której te przedsiębiorstwa funkcjonują.

Udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w ogólnej wartości zobowiązań 
krótkoterminowych przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach stanowił ponad 
połowę. Oznacza to, że kredyt handlowy stanowi wśród wszystkich zobowiązań 
krótkoterminowych znaczącą część, co prezentuje tabela 2: w 2005 roku zobo-
wiązania z tytułu dostaw i usług stanowiły około 55% ogółu zobowiązań, w 2008 
– 50,4%, w 2009 zaś niecałe 53%.

Tabela 2

 Udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w zobowiązaniach krótkoterminowych, 
w latach 2005, 2008 i 2009 (w mln zł)

Lp. Wyszczególnienie
Lata

2005 2008 2009

1
2
3

Zobowiązania ogółem
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Udział w % (2 : 1)

288 595
157 680
54,64

428 463
215 959
50,40

420 837
222 340
52,83

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny Polski 2010, 
Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 
2010, s. 405.

Dane liczbowe pokazują, że kredyt handlowy jest szeroko stosowany 
w gospodarce rynkowej. Wynika to głównie z faktu, iż jest on dostępny dla sze-
rokiej grupy nabywców. Z reguły nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia 
kredytu, co jedynie podkreśla jego atrakcyjność. Z punktu widzenia dostawcy 
możliwość kredytowania zakupu sprawia, że oferta sprzedawcy jest bardziej kon-
kurencyjna na rynku. Bez tej możliwości zbyt towarów czy usług byłby ograni-
czony jedynie do przedsiębiorstw o podwyższonej płynności fi nansowej.

Pod wieloma względami kredyt handlowy jest o wiele bardziej atrakcyjny 
dla małych i średnich przedsiębiorstw niż inne dostępne formy fi nansowania 
działalności gospodarczej. Podstawową jego zaletą jest umożliwienie odbiorcy 
spłaty należności dopiero po uzyskaniu przychodów ze sprzedaży nabytych 
u kredytodawcy towarów. Kredyt handlowy stanowi pewną alternatywę dla 
kredytu bankowego, jest jednak atrakcyjniejszą formą fi nansowania ze względu 
na brak oprocentowania. Przedsiębiorstwo, które decyduje się na zaciągnięcie 
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kredytu kupieckiego, może przeznaczyć dodatkowe środki fi nansowe na krót-
koterminowe operacje gospodarcze, np. lokatę bankową czy nabycie szybko 
zbywalnych papierów wartościowych. W ten sposób można osiągnąć dodatkowy 
dochód w fi rmie.

Kredyt udzielany jest głównie tym nabywcom, którzy dokonują regularnych 
zakupów produktów i usług, są znani dostawcom i cieszą się wśród nich dobrą 
reputacją. Przedsiębiorstwa nowe na rynku, które nie są znane dostawom, mają 
duże problemy z uzyskaniem kredytu handlowego, z uwagi na istniejące ryzyko 
nieściągalności należności. Dawcy kredytów handlowych wielokrotnie doko-
nują oceny zdolności kredytowej klientów i w zależności od ryzyka związanego 
z ich działalnością udzielają im kredytu bez zastrzeżeń lub tylko do określonej 
kwoty i pod warunkiem złożenia weksla własnego. Czasami przedsiębiorstwa 
odmawiają udzielenia kredytu handlowego i prowadzą sprzedaż wyłącznie za 
gotówkę. Na ogół przedsiębiorstwa korzystające z kredytów kupieckich same 
także ich udzielają11.

Funkcjonowanie wielu fi rm z sektora MSP zależy od dostępności kredytu 
kupieckiego. Jest to tzw. samoregulujące się źródło fi nansowania, co oznacza, 
że gdy sprzedaż rośnie, wówczas rosną zakupy i płatności, gdy zaś sprzedaż 
maleje, zakupy oraz płatności mają tendencję spadkową12. Oczywiście należy 
pamiętać, że każdy udzielony kredyt wiąże się z ryzykiem, ale dzięki dostępnym 
formom zabezpieczenia działalność ta może być swobodnie prowadzona przez 
przedsiębiorstwa. W ten sposób sektor MSP i cała gospodarka może się rozwijać 
i wzrastać.

Podsumowanie

Firmy sektora MSP stanowią zdecydowaną większość wśród przedsię-
biorstw działających na polskim rynku, bo około 99% ogółu fi rm. Jednak jedną 
z istotnych barier, jakie napotykają podczas swojego funkcjonowania, jest bariera 
fi nansowa. Kredyt kupiecki jest cennym instrumentem wykorzystywanym przez 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu uzyskania dodatkowych środków 
fi nansowych dla swej działalności. Dzięki swoim cechom jest on dla nich o wiele 
bardziej atrakcyjny niż inne źródła obcego fi nansowania w przedsiębiorstwie. 

Kredyt handlowy stanowi formę fi nansowania korzystną dla obu stron 
umowy, zarówno dla dostawcy jak i dla odbiorcy. Dostawca staje się bardziej 

11  J. Bednarz, E. Gostomski, op.cit., s. 165–166.
12  D. Krzemińska, Finanse..., s. 144.
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atrakcyjny na rynku i może rozszerzyć krąg odbiorców swoich wyrobów i usług. 
Natomiast odbiorca ma możliwość uzyskania kapitału niezbędnego do rozpoczę-
cia lub kontynuowania działalności gospodarczej, nawet jeśli nie ma on wysokiej 
zdolności kredytowej i nie spełnia wymagań stawianych przez instytucje ban-
kowe. Spłata zobowiązania jest odroczona w czasie, co umożliwia przedsiębior-
stwu swobodę działania i spłatę dopiero po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży 
nabytych towarów. Ponadto łatwiej fi rmom z sektora MSP pozyskać nowych 
klientów, utrzymać już posiadanych, stają się bardziej atrakcyjni dla kontra-
hentów, a tym samym bardziej konkurencyjni. W konsekwencji nie ma branży, 
w której kredyt handlowy by nie występował.

Jak pokazuje praktyka, jest to jedno z najczęściej stosowanych źródeł 
fi nansowania. Dlatego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny wyko-
rzystywać kredyt handlowy, co przełoży się na ich rozwój, wzrost zatrudnienia, 
polepszenie PKB, a w rezultacie wpłynie pozytywnie na całą gospodarkę.

MEANING OF THE TRADE CREDIT 
AS A SOURCE OF FOREIGN FINANCING 
FOR COMPANIES FROM SME SECTOR

Summary

Micro, small and medium companies are dominating in total number of all entities 
on the local market. One of the signifi cant barriers they encounter during their operation, 
is the fi nancial barrier. The trade credit is a valuable instrument used by the micro, small 
and medium companies, in order to obtain additional funding for its activities. Thanks to 
its features, trade credit is more attractive than other sources of foreign fi nancing in the 
company. Trade credit is benefi cial for both, suppliers and buyers.

Translated by Hanna Soroka





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

     PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 20

NR 678 2012

DANIEL SZOSTAK
Uniwersytet Szczeciński 

KOSZTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE HOTELARSKIM 
– WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

Wprowadzenie

Hotelarstwo jest społecznie zorganizowaną działalnością gospodarczą, ma-
jącą na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób przebywających 
czasowo poza swoim gospodarstwem domowym1. Zaspokajanie tychże potrzeb 
odbywa się w wyniku konsumpcji usług hotelarskich, a przede wszystkim poprzez 
funkcjonowanie zróżnicowanej co do jakości i ilości bazy noclegowej, w której 
najważniejszą rolę odgrywają przedsiębiorstwa hotelarskie. Przedsiębiorstwa ta-
kie jako usługodawcy turystyczni muszą posiadać i utrzymywać (eksploatować) 
określoną oraz wyspecjalizowaną infrastrukturę techniczną i społeczną (budynki 
hotelowe wraz z odpowiednim zapleczem obsługowym), która w wyniku zapew-
nienia stałej gotowości do świadczenia usług hotelarskich generuje określone 
koszty eksploatacyjne, mające wpływ na końcowy wynik fi nansowy. Część tych 
kosztów jest niezależna od wielkości sprzedaży, co komplikuje problematykę 
ich zarządzania i prowadzonej działalności gospodarczej. Specyfi ka działalności 
hotelarskiej polega na tym, że należy aktywnie oddziaływać na powiększanie 
przychodów, przyjmując określoną orientację rynkową (zwiększać obłożenie), 
oraz minimalizować w miarę możliwości poziom generowanych kosztów eksplo-
atacyjnych, uwzględniając jednocześnie rodzaj oferowanego produktu hotelowe-

1  A. Kowalczyk, Geografi a hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 10.
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go, jego jakość, standard oferty itp. Zasadne wydaje się przyjęcie tzw. orientacji 
rynkowo-kosztowej, której istota polega m.in. na jednoczesnym skupianiu uwagi 
na otoczeniu i jego wpływie na przychody oraz na wnętrzu podmiotu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem poziomu generowanych kosztów. Pomocnym narzę-
dziem staje się sporządzenie rachunku zysków i strat, który jest sprawozdaniem 
o dokonaniach przedsiębiorstwa hotelarskiego w analizowanym okresie, mierzo-
nych wynikiem fi nansowym. Otrzymuje się dzięki temu wiedzę na temat ren-
towności prowadzonej działalności hotelarskiej, którą mierzy się w kategoriach 
przychodów ze sprzedaży i kosztów w ujęciu memoriałowym2. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębior-
stwa hotelarskie w okresie nasilającej się konkurencji i ryzyka stawia przed tymi 
przedsiębiorstwami zadania związane z utrzymaniem się na rynku oraz stałego 
zwiększania efektywności funkcjonowania i posiadanego majątku. Istotne staje 
się ciągłe monitorowanie problematyki związanej z zarządzaniem podmiotem 
hotelarskim, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. jego majątku, generowanych 
kosztów, amortyzacji środków trwałych (budynku hotelowego i jego wyposaże-
nia), czynników wpływających na poziom wyniku fi nansowego3. 

Przedsiębiorstwo hotelarskie na rynku turystycznym

Przedsiębiorstwo hotelarskie jako podmiot rynku turystycznego zaliczane 
jest do kategorii wytwórców usług turystycznych. Opierając się na defi nicji 
A. Rapacza4, przedsiębiorstwo hotelarskie można zdefi niować jako celowo zorga-
nizowany, samodzielny ekonomicznie i wyodrębniony pod względem techniczno-
-usługowym, przestrzennym oraz prawnym zespół ludzi, środków materialnych 
i fi nansowych, powołany do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 
zaspokajającej potrzeby ludności w sferze świadczenia usług hotelarskich5, które 
są podstawą i celem ich funkcjonowania i pozwalają na maksymalizację jego 
korzyści. Przy funkcjonowaniu tychże przedsiębiorstw pojawia się ze strony 
turystów zróżnicowanie popytu na jednolite usługi identycznych hoteli. Wniosek 

2  W. Biczysko, R.W. Tauber, Zarządzanie fi nansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce, 
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2003, s. 38.

3  A. Rzeczycka, Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyższa Szkoła Turystyki i Hote-
larstwa w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 7.

4  A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, PWN, Warszawa1994, 
s. 19.

5  G. Konsewicz, J. Grafowski, Hotelarstwo. Część I. Wiadomości ogólne, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1990, s. 22.
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jest taki, że zróżnicowanie zainteresowania turystów usługą hotelarską nie zależy 
od kategorii hotelu, jego wielkości i wyposażenia, systemu obsługi czy też wyso-
kości cen. Przyczyną takiego postępowania turystów jest fakt, że skorzystanie 
z usługi hotelarskiej nie jest celem samym w sobie. Klient zazwyczaj korzysta 
z usługi hotelu jako swoistego środka zaspokajania potrzeby turystycznej (np. 
wypoczynku), z reguły związanej z miejscem czy danym regionem, w którym 
funkcjonuje dany podmiot hotelarski6. Można zaobserwować wyraźną tendencję 
do poszerzania zakresu świadczonych usług hotelarskich, która zależy głównie od 
potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa hotelarskiego. Dlatego przedmiotem 
działalności takiego przedsiębiorstwa, oprócz świadczenia usług noclegowych, 
są usługi gastronomiczne7, które często są wliczane w jednolitą cenę całej usługi 
hotelowej (np. nocleg wraz ze śniadaniem). 

Przez pojęcie usługi hotelarskiej można rozumieć zespół świadczeń (dzia-
łań osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie hotelarskim) i usług zaspokajają-
cych podstawowe potrzeby bytowe (głównie zakwaterowanie i wyżywienie) 
osób podróżujących, przebywających poza swoim miejscem zamieszkania. 
Usługę hotelarską jako sumę oferty usługowej przedsiębiorstwa hotelarskiego 
można określić również innym pojęciem ogólnym: produkt hotelu. Produkt ten 
postrzega się jako sumę wielu specyfi cznych czynności usługowych, związanych 
lub wykonywanych przez personel usługowy przedsiębiorstwa hotelarskiego8.

Najbardziej uniwersalnymi przedsiębiorstwami hotelarskimi są hotele, 
mimo że podaż miejsc noclegowych w tego typu obiektach stanowi niewielką 
część całej podaży miejsc noclegowych na rynku turystycznym. Ogół przed-
siębiorstw i obiektów zapewniających odpłatnie noclegi, posiłki i napoje poza 
własnym domem nazywany jest bardzo często przemysłem hotelarskim lub biz-
nesem zorganizowanej gościnności.

Branża hotelarska charakteryzuje się w swoim funkcjonowaniu przede 
wszystkim wysoką niestabilnością popytu oraz wysokim udziałem kosztów sta-
łych prowadzonej działalności. Fluktuacja popytu wpływa na przychody osią-
gane przez przedsiębiorstwo hotelarskie zarówno w skali rocznej, tygodniowej, 
jak i w ciągu dnia roboczego. Część przedsiębiorstw i podmiotów hotelarskich 
działa w warunkach sezonowości, która oddziałuje na wielkość popytu. Niesta-

6  M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2010, s. 43.
7  T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001, s. 230–236.
8  D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wyd. Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 44.
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bilność popytu i sprzedaży powoduje trzy podstawowe problemy prowadzenia 
takiej działalności gospodarczej9:

– niepewność osiągnięcia planowanego przychodu,
– występowanie wolnych mocy produkcyjnych (np. niewykorzystanie 

wolnych pokoi hotelowych, niewykorzystanie zasobów ludzkich),
– wysoki poziom niestabilności zysku – spadek sprzedaży powoduje stra-

ty w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, które należy niwelo-
wać w okresie zwiększonej sprzedaży, m.in. poprzez podniesienie cen 
za oferowane usługi.

Unikanie negatywnych skutków niestabilności popytu i sprzedaży w odnie-
sieniu do działalności hotelarskiej powinno polegać między innymi na analizie 
dotychczasowej statystyki wykorzystania miejsc noclegowych w celu określenia 
w miarę dokładnego przyszłego popytu w tym obszarze działalności. Ponadto 
niezbędne jest kontrolowanie poziomu kosztów operacyjnych wywołanych każdą 
zmianą poziomu sprzedaży, czyli kosztów o charakterze zmiennym i określenie 
ich odpowiedniej relacji w odniesieniu do bieżącego poziomu sprzedaży (np. kon-
trola kosztów żywności). Z kolei funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego 
w warunkach niewykorzystania potencjału usługowego wymaga rozwinięcia 
odpowiedniej polityki kształtowania cen. Musi ona być dostosowana zarówno do 
warunków pełnego wykorzystania miejsc hotelowych w okresie sezonu, jak i do 
warunków zmniejszonego popytu. Odpowiednia polityka cenowa powinna prze-
sunąć popyt także na okresy martwe, by w konsekwencji zwiększyć przychody 
przedsiębiorstwa hotelarskiego w skali rocznej. 

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie hotelarskim

Wysoki udział kosztów stałych ma również duże znaczenie w prowadzonej 
przez przedsiębiorstwa hotelarskie działalności gospodarczej. Około 75% kosz-
tów całkowitych przedsiębiorstw hotelarskich stanowią koszty stałe, a więc takie, 
które są kosztami niekontrolowanymi. Część noclegowa przedsiębiorstwa hote-
larskiego charakteryzuje się szczególnie wysokim poziomem kosztów stałych, 
natomiast koszty zmienne (np. sprzątanie pokoi, pranie bielizny pościelowej) 
stanowią niewielki udział przychodów ze sprzedaży. W części gastronomicznej 
zarówno koszty stałe (np. koszty funkcjonowania kuchni, wynagrodzenie pra-
cowników), jak i koszty zmienne (koszty produkcji żywności i napojów) cha-

9  R. Kotaś, S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWN, Warszawa 
1999, s. 15.
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rakteryzują się wysokim poziomem. Wysoki udział kosztów stałych wymaga 
odpowiednio wysokiego poziomu marży brutto. Wzrost przychodów będzie miał 
w takim przypadku pozytywny wpływ na rentowność i odwrotnie. Im wyższy 
jest poziom kosztów stałych, tym trudniej jest osiągnąć określony poziom ren-
towności poprzez kontrolę kosztów. W takiej sytuacji należy zwrócić szczególną 
uwagę na kontrolę i zarządzanie przychodami. Rachunek kosztów, ich analiza 
i kontrola nie są wystarczającym narzędziem do przezwyciężania czynników 
ograniczających rentowność przedsiębiorstw hotelarskich. Działania powinny 
być skierowane przede wszystkim na aktywne kształtowanie odpowiedniego 
poziomu i struktury sprzedaży, wskaźników wykorzystania pokoi hotelowych, 
polityki cenowej, zarządzania kosztami.

Zarządzanie kosztami to celowe i świadome podejmowanie decyzji pro-
wadzących do osiągnięcia i utrzymania założonego poziomu kosztów w przed-
siębiorstwie hotelarskim. Polskie hotele działają w warunkach permanentnej 
rywalizacji i nie mogą pozwolić sobie na dowolne kształtowanie poziomu kosz-
tów bezpośrednich i pośrednich, a także w ujęciu rodzajowym, funkcjonalnym 
czy kalkulacyjnym. Założony ich poziom powinien wynikać m.in. z10:

– racjonalnego wykorzystania zasobów rzeczowych, ludzkich, fi nanso-
wych i informacyjnych;

– przyjętej fi lozofi i tworzenia planów lub budżetów kosztów (w tym 
wszelkich kosztorysów, planów fi nansowych);

– stanu technicznego zasobów rzeczowych (w szczególności eksploato-
wanego budynków oraz wyposażenia);

– przyjętej organizacji i technologii świadczenia usług hotelarskich.
Brak respektowania tych przesłań i wytycznych zagraża egzystencji każdego 

przedsiębiorstwa, w tym hotelarskiego. Bez rzetelnie prowadzonego rachunku 
kosztów nie ma skutecznego zarządzania kosztami. Podstawowymi celami zarzą-
dzania kosztami są więc11:

– poznanie mechanizmów i przyczyn powstawania kosztów,
– obniżenie poziomu kosztów całkowitych i jednostkowych,
– kształtowanie poziomu kosztów poszczególnych oferowanych usług,
– kształtowanie pożądanej struktury kosztów.

10  Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN, War-
szawa 2008, s. 258.

11  Ibidem, s. 259.
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Uwzględniając przyczyny powstawania kosztów związanych z funkcjono-
waniem hotelu, można wyodrębnić obiekty odniesienia kosztów i podzielić je na 
kilka grup12:

– rodzajowe (ludzie, środki trwałe, materiały itp.);
– podmiotowe, tj. miejsca powstawania kosztu (poszczególne komórki or-

ganizacyjne, np. pokój hotelowy, gastronomia, parking, pralnia i inne);
– funkcjonalne, czyli według wyodrębnionych funkcji w hotelu, np. dzia-

łalność podstawowa, pomocnicza, socjalna, inwestycyjna itp.;
– przedmiotowe (usługi, towary);
– czasowe (miesiąc, kwartał, rok).
Koszty działalności hotelarskiej można również podzielić: 

a) z punktu widzenia miejsca ich powstawania,
b) ze względu na ich zachowanie przy zmianach frekwencji.

Koszty z punktu widzenia miejsca ich powstawania to:
– koszty operacyjne, związane bezpośrednio ze świadczeniem konkret-

nych usług (z działalnością noclegową, gastronomiczną, handlową);
– koszty niepodzielne, w tym koszty administracji i dyrekcji, eksploatacji 

nieruchomości, energii i marketingu (również związane z działalnością 
operacyjną, jednak ze względu na ich strukturę nie dzieli się ich na po-
szczególne usługi);

– koszty wpływające znacząco na wynik fi nansowy, czyli koszty i opłaty 
stałe występujące w rachunku wyników.

Koszty z punktu widzenia ich zachowania się w zależności od poziomu 
sprzedaży są następujące: 

– koszty stałe,
– koszty zmienne,
– koszty stałe w pewnym przedziale działalności,
– koszty mieszane.
Działalność hotelowa charakteryzuje się dużymi kosztami stałymi. Zalicza 

się do nich te koszty, które pozostają stałe niezależnie od poziomu sprzedaży 
(w działalności noclegowej może ona wzrosnąć np. o 5 proc., w działalności 
gastronomicznej zmniejszyć się o 10 proc., jednak koszty zaliczane do stałych 
pozostaną niezmienione). W tej grupie znajduje się m.in. znaczna część kosztów 
osobowych, amortyzacja, dzierżawy i czynsze, odsetki od kredytów, podatek od 
nieruchomości i gruntowy, ubezpieczenia. Koszty stałe ponosi się nawet wów-

12  Ibidem.
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czas, gdy w hotelu nie ma gości. Jednocześnie koszty te, przypadające na jed-
nostkę (np. pokojonoc), maleją wraz ze wzrostem sprzedaży, co przy rosnącej 
frekwencji przekłada się na wzrost efektywności.

Koszty stałe są rzeczywiście stałe w krótkim okresie. Jednak w długim 
okresie również one ulegają zmianom (ale nie jest to wynik zmiany poziomu 
sprzedaży), np. raz w roku może wystąpić zmiana kosztów ubezpieczenia na sku-
tek zmiany zasto sowanej stawki.

Koszty zmienne zmieniają się proporcjonalnie do wielkości sprzedaży. Wraz 
z jej wzrostem zwiększają się koszty zmienne ogółem, nie zmienia się natomiast 
ich średnia wysokość przypadająca na jednostkę sprzedaży (np. koszt materiałów 
eksploatacyjnych czy środków czystości na jedną sprzedaną pokojonoc).

Do kosztów zmiennych można zaliczyć koszty surowców do produkcji żyw-
ności i napoi, część kosztów osobowych (np. premię uzależnioną od sprzedaży), 
koszty środków czystości i innych materiałów eksploatacyjnych zużywanych 
w działalności operacyjnej.

Trzecią grupę stanowią koszty, które są stałe w określonym przedziale 
działalności, lecz zmienne, gdy ten przedział się zmienia. Może to dotyczyć np. 
kosztów wynagrodzeń, gdy wraz ze wzrostem liczby świadczonych usług (czy 
rozszerzeniem ich zakresu) zwiększa się zatrudnienie, tworzy się nową komórkę 
i powołuje nowego kierownika. Tak więc w pewnym momencie nastąpi skokowy 
wzrost kosztów osobowych, pozostaną one jednak stałe w następnym okresie, aż 
do momentu kolejnej zmiany.

Do kosztów mieszanych zalicza się koszty, w których można wyróżnić 
część stałą, niezależną od wielkości sprzedaży, i zmienną, w przybliżeniu pro-
porcjonalną do sprzedaży. Dobrym przykładem są tu np. opłaty franchisingowe, 
składające się często ze składnika stałego i zmiennego. Do mieszanych można 
również zaliczyć koszty usług telekomunikacyjnych (część stała – abonament, 
koszty utrzymania systemu, część zmienna – koszty rozmów telefonicznych) 
i wynagrodzeń (część stała – płaca zasadnicza, część zmienna – premia uzależ-
niona od sprzedaży).

Dla przykładu skala zmian w hotelach Orbis włączonych do międzynarodo-
wej sieci hotelowej Accor była następstwem rozbieżności pomiędzy wizją i inte-
resami zarządu sieci a istniejącym początkowym stanem hoteli. Im te rozbieżności 
były większe, tym pilniejsza stała się potrzeba radykalnych zmian przywracają-
cych równowagę. Zmiany dotyczyły wszystkich funkcji zarządzania, a ich celem 
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było usprawnienie obsługi, lepsze wykorzystanie czasu pracy, w konsekwencji 
zaś oszczędność kosztów i wzrost efektywności. 

Działania te racjonalizowały dużą grupę kosztów operacyjnych i część 
kosztów fi nansowych. W części operacyjnej restrukturyzacja dotyczyła kosztów 
zatrudnienia oraz zakupów materiałów i towarów. Utworzono dział zakupów, 
który selekcjonował grupę dostawców, prowadząc tym samym do osiągania 
korzystniejszych warunków współpracy przy dobrej jakości produktów. Reduk-
cja kosztów zatrudnienia była możliwa dzięki spłaszczaniu struktury organizacyj-
nej i osiąganiu optymalnej wielkości wskaźnika liczby zatrudnionych na pokój, 
wymaganej przez Accor. W obiektach średniej kategorii, typu Novotel, wskaźnik 
ten oscyluje wokół 0,42. 

Innym sposobem redukcji kosztów w hotelach Orbis był outsourcing. Uważa 
się, że można zrezygnować z usług, które mają mniej istotne znaczenie dla hotelu 
i mogą być świadczone przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Najbardziej 
odpowiednie do outsourcingu są usługi bezpieczeństwa, remontowe, utrzymanie 
czystości, zbiorowe żywienie, usługi informatyczne czy szkoleniowe. 

Outsourcing stanowi świadomą eliminację kosztów stałych wynikających ze 
zmniejszania zatrudnienia. Novotel w tym zakresie najczęściej korzysta z usług 
agencji pracy tymczasowej i fi rm zastępujących pracę działu technicznego.

Podsumowanie

Podsumowując można stwierdzić, że wiedza na temat zachowania się kosz-
tów w działalności hotelarskiej przy zmieniających się wzorcach sprzedaży to 
bardzo ważny obszar zagadnień dla tych wszystkich, którzy podejmują decyzje 
na każdym szczeblu zarządzania i eksploatacji obiektem hotelarskim. Decyzje 
związane z kosztami są niekiedy kluczowe dla przetrwania przedsiębiorstwa na 
turbulentnym rynku13. Większość hoteli funkcjonujących w globalnej gospodarce 
turystycznej stosuje podobną klasyfi kację kosztów opartą o jednolity system 
rachunkowości dla hoteli, który po raz pierwszy przyjęty został w 1926 roku 
przez Zrzeszenie Hoteli Nowojorskich (Uniform System of Accounts for Hotels). 
System ten był kilkakrotnie modyfi kowany. Najnowsza jego edycja pocho-
dzi z 1986 roku. Zgodnie z tym systemem prowadzi się bardzo szczegółową 
wydziałową ewidencję i analizę kosztów, która pokazuje odpowiednie rezultaty 
ekonomiczne (zyski lub straty) wszystkich wydziałów operacyjnych (punktów 

13  C. Barrow, Zarządzanie fi nansami w małej fi rmie, Helion, Gliwice 2009, s. 125.
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sprzedaży). Szczególnie ważną cechą charakterystyczną klasyfi kacji kosztów 
w amerykańskim systemie jest ich podział na poszczególne wydziały operacyjne 
(pokoje, gastronomia, pralnia itp.), co ułatwia analizę i kontrolę kosztów w każ-
dym z nich14. System ten został stworzony głównie na potrzeby dużych hoteli, 
prowadzących bardzo szeroką działalność operacyjną, skupioną w wielu różnych 
działach hotelowych. Konstrukcja systemu opiera się na przyporządkowaniu 
kosztów bezpośrednich poszczególnym centrom zysku lub centrom kosztów. 
W związku z tym występuje przyporządkowanie poszczególnym działom hotelu 
ich przychodów i kosztów bezpośrednich, co pozwala na określenie odpowie-
dzialności za generowany zysk lub stratę w działalności operacyjnej kierowni-
kom odpowiednich działów hotelu15. 

COSTS IN HOTEL ENTERPRISES – CHOSEN ISSUES

Summary

The article presents problems connected with ways of hotel fi nancial manage-
ment Basic conditions of the development of contemporary hotel enterprises is creation 
a sustainable structure of activities costs. Most of this costs are constant and have a very 
high level. Thanks to the cost management hotel managers have knowledge to create net 
profi ts.

Translated by Daniel Szostak

14  R. Kotaś, S. Sojak, op.cit., s. 29–32.
15  P. Zygarłowski, Jednolity system rachunkowości dla hoteli i restauracji, w: Rozwój usług 

turystycznych u progu XXI wieku, AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 133–134.
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Wprowadzenie

Społecznościowe media to przeważnie wirtualne miejsca, w których 
użytkownicy o podobnych zainteresowaniach mogą się spotykać i wymieniać 
komentarzami, opiniami i przemyśleniami. Do takich miejsc należą społeczności 
sieciowe, takie jak Facebook, NK, MySpace, LinkedIn i wiele, wiele innych, 
markowe strony internetowe, np. Amazon, eBay, Allegro, czy korporacyjne 
strony takich przedsiębiorstw jak IMB, Cisco, Oracle, Sun Microsystems. Spo-
łecznościowa sieć to nowy świat mediów tworzonych bezpłatnie zarówno przez 
użytkowników, jak i przedsiębiorstwa1. 

W tradycyjnych mediach, takich jak gazety, magazyny, radio i telewizja, 
kontrolowanych przez wydawcę lub korporację, przekaz komunikacyjny jest 
jednoznacznie jednostronny. Media społecznościowe, takie jak np. blogi, pozwa-
lają każdemu publikować swoje opinie i uczestniczyć w wielowątkowych dys-
putach online. Aktualnie użytkownicy mają dostęp do szerokiej palety narzędzi 
pozwalających na zarządzanie i prezentowanie swojego internetowego „ja” oraz 
umożliwiających komunikację z innymi użytkownikami. Zarówno indywidu-

1  A. Henderson, R. Bowley, Authentic dialogue? The role of „friendship” in a social 
media recruitment campaign, „Journal of Communication Management” 2010, Vol. 14, No. 3, 
www.emeraldinsight.com/1363-254X.htm (26.05.2011).



92 Joanna Kos-Łabędowicz

alni użytkownicy, jak i przedsiębiorstwa coraz częściej zakładają społeczności 
internetowe. Sieć jest wykorzystywana m.in. w celu znalezienia innych osób 
o podobnych zainteresowaniach, podejmowania efektywniejszych decyzji zaku-
powych, zdobycia informacji o produktach i usługach, wyrażania swojej fru-
stracji z powodu niezadowalającej poziom jakości dóbr i usług, utrzymywania 
kontaktów z dalekimi krewnymi i znajomymi. 

Wykorzystanie mediów społecznościowych

Rosnąca popularność społeczności sieciowych i mediów społecznościo-
wych wywołuje konieczność zmiany postrzegania tradycyjnej roli komunikacji 
marketingowej. Coraz częściej przedsiębiorstwa agregują przekazywane treści, 
podejmują współpracę ze swoimi klientami i starają się czynnie przyczynić do 
działalności społeczności sieciowych. Przez treść należy rozumieć nowe pomy-
sły, wyniki badań, opinie. Współpraca zachęca do wymiany wiedzy. Media spo-
łecznościowe pozwalają na wzmocnienie i poszerzenie relacji z klientami przed-
siębiorstw m.in. poprzez:

– ukierunkowane działania brandingowe – w zależności od wielkości 
bazy klientów poszczególnych przedsiębiorstw powiązane społeczności 
mogą powstawać w przekroju wertykalnym (np. wysokie technologie, 
energetyka itp.) lub horyzontalnym (przekrojowym dla kilku sektorów, 
np. środowisko naturalne, fi nanse itp.). Organizacje mogą rozważyć 
tworzenie podcastów, mikrostron poświęconych poszczególnym zagad-
nieniom, korporacyjnych blogów, moderowanych przez specjalistów 
dyskusji w celu osiągnięcia pozycji lidera w danej branży2;

– generowanie przywództwa – nowe produkty mogą być prezentowane 
on- i offl ine. Użycie sieci w celu zaprezentowania nowego produktu po-
zwala na dotarcie do większej ilości ludzi, przy jednoczesnym lepszym 
doborze rynków docelowych niż w wypadku mediów tradycyjnych. 
Przedsiębiorstwo ma możliwość zaoferowania darmowego wypróbowa-
nia produktów przez Internet czy zachęcania potencjalnych klientów do 
sięgnięcia po nowy produkt poprzez organizowanie konkursów, demon-
stracji itp.;,

2  R. Da Silva, S. Syed Alwi, Online brand attributes and online corporate brand images, 
„European Journal of Marketing” 2008, Vol. 42, No. 9/10, s. 1041, www.emeraldinsight.com/
0309-0566.htm (26.05.2011).



93Media społecznościowe w komunikacji marketingowej...

– partnerstwo – media społecznościowe mogą być narzędziem nie tylko 
ułatwiającym kontakt z aktualnymi i potencjalnymi klientami, mogą 
również służyć jako środek do nawiązywania relacji z dostawcami tech-
nologii, dystrybutorami, wytwórcami i innymi partnerami biznesowymi. 
Zdarza się, że przedsiębiorstwo po ogłoszeniu rozpoczęcia partnerskiej 
współpracy pozwala na powolne jej wygaśnięcie ze względu na wysi-
łek konieczny do utrzymania wymaganych relacji. E-społeczność lub 
odpowiednia społeczność sieciowa może pomóc utrzymywać kontakt, 
umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz szukanie porady 
w przypadku wystąpienia problemów, zarówno na linii przedsiębior-
stwo – przedstawiciele handlowi, kierownicy sklepów, dystrybutorzy 
produktów, jak i pomiędzy poszczególnymi partnerami. Społeczność 
sieciowa może się stać elastyczną platformą umożliwiającą przesyłanie 
bieżących informacji do partnerów, nowinek z kwatery głównej czy in-
formacji zwrotnych z działań partnerów w terenie3;

– badania i rozwój – współpraca zwiększa szanse na wygenerowanie 
nowych pomysłów i rozwiązań, które mogą okazać się przełomowe 
w opracowywaniu nowych produktów czy rozwiązywaniu skompliko-
wanych problemów. Blogi, wiki (internetowe strony, które pozwalają 
użytkownikom na łatwe dodawanie, usuwanie i edytowanie zawartych 
treści), społeczności internetowe bądź sieci internetowe umożliwia-
ją pracownikom działów zajmujących się projektowaniem i rozwojem 
kontakt w czasie rzeczywistym, pomimo częstego geografi cznego roz-
proszenia tychże pracowników. Korporacja Procter & Gamble założyła 
specjalną stronę internetową4, mającą na celu zarówno przyciąganie in-
nowacji i rozwiązań technologicznych spoza organizacji, jak i stworze-
nie bazy patentów, niewykorzystywanych w fi rmie i potencjalnie podle-
gających sprzedaży. Niektóre przedsiębiorstwa zakładają swoje własne 

3  C. Shepherd, Does social media have a place in workplace learning?, „Strategic 
Direction” 2011, Vol. 27, No. 2, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0258-0543&
volume=27&issue=2&articleid=1901965&show=html (26.05.2011).

4  https://secure3.verticali.net/pg-connection-portal/ctx/noauth/PortalHome.do (26.05.2011).
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społeczności internetowe, aby pozyskać informacje dotyczące zarówno 
istniejących produktów, jak i tych będących w fazie projektowania5; 

– komunikację pracowniczą – media społecznościowe umożliwiają też 
poszerzenie i wzmocnienie komunikacji pomiędzy pracownikami dane-
go przedsiębiorstwa, np. wewnętrzny podcast wykorzystujący nagranie 
wideo kierownika, menedżera do spraw marketingu itp. może przekazać 
informacje na określony temat (zmiany w rachunkowości, delegacjach, 
opis nowego produktu) do dużej liczby pracowników za pomocą jed-
nokrotnego nagrania. Również komunikacja z pracownikami, którzy 
dużo podróżują, czy wręcz spędzają większość czasu u klientów, będzie 
łatwiejsza (tak samo jak już wcześniej wspomniana komunikacja po-
między samymi pracownikami). Istnieją wyspecjalizowane społeczno-
ści sieciowe, mające na celu pomoc przedsiębiorstwom w poszukiwaniu 
nowych talentów i pracowników, umożliwiające jednocześnie kontakt 
z potencjalnym pracownikiem6. 

Organizacja może zarówno próbować wykorzystać już istniejące media 
społecznościowe, jak i tworzyć swoje własne i zachęcać potencjalnych użyt-
kowników do dołączenia do nich – należy pamiętać, że obie te możliwości się 
nie wykluczają. W zależności od celów danej organizacji może ona brać udział 
w wielu dyskusjach (społecznościach) i jako organizacja, i jako jednostki ją repre-
zentujące. Dołączenie do już istniejącej społeczności, np. Facebook7, YouTube8, 
MySpace9, jest o tyle korzystne, że tego typu społeczności mają już swoją dość 
dużą grupę odwiedzających je użytkowników. Nie zawsze jednak możliwe jest 
znalezienie już istniejącej społeczności, która odpowiadałaby potrzebom orga-
nizacji, w takim przypadku przedsiębiorstwo powinno stworzyć swoją własną 
społeczność. 

5  Np. http://www.forum.sony.pl/index.php (26.05.2011), http://www.lustrzanka.sony.pl/#!!!/
szkolka (26.05.2011) czy http://www.domore.sony.pl/ (26.05.2011) poświęcone produktom Sony 
i ich wykorzystaniu; http://forum.ingbank.pl/ (26.05.2011) forum Ing Banku dotyczące oferowa-
nych produktów; http://forums.ubi.com/eve (26.05.2011) forum fi rmy Ubisoft poświęcone grom, 
problemom technicznym, nowinkom dotyczącym nowych produktów itp. 

6  Np. http://www.linkedin.com/ (28.05.2011).
7  http://www.facebook.com/ (28.05.2011).
8  http://www.youtube.com/ (28.05.2011).
9  http://www.myspace.com/ (28.05.2011).
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Marketing do mediów społecznościowych

Przedsiębiorstwa chcące wykorzystywać media społecznościowe w swojej 
komunikacji marketingowej muszą przejść następujące etapy10:

– obserwację,
– rekrutację,
– wybór mediów,
– zaangażowanie,
– ocenę,
– promocję,
– ulepszanie.
Podczas pierwszego etapu – obserwacji, przedsiębiorstwo powinno się do-

wiedzieć, co, o ile w ogóle, wiadomo o nim w sieci. Uważna obserwacja pozwoli 
odkryć, co i gdzie się mówi na temat przedsiębiorstwa, jego produktów, katego-
rii, konkurencji, entuzjastów, krytyków, dostawców, partnerów itp., czyli, krótko 
mówiąc, wszystkich zainteresowanych stron istotnych dla danego przedsiębior-
stwa. Równie istotne jak to, co się mówi, ważne jest, kto to mówi. Przedsiębior-
stwo i jego produkty mogą być wspominane na niezliczonej liczbie stron, ale tyl-
ko kilka z nich może mieć ważne  znaczenie i wpływ zarówno na użytkowników, 
jak i obraz samego przedsiębiorstwa w sieci. Przedsiębiorstwo powinno również 
sprecyzować cele, które chce osiągnąć poprzez marketing w mediach społecz-
nościowych oraz docelowych odbiorców. Następnie, biorąc pod uwagę zarówno 
cele jak i wybraną grupę odbiorców, przedsiębiorstwo powinno przyjrzeć się bli-
żej stronom konkurencji (lub odpowiednim podstronom) pod kątem zidentyfi ko-
wania i oceny najlepszych praktyk w prowadzeniu dialogu z klientami. 

W momencie kiedy przedsiębiorstwo jest w stanie zidentyfi kować naj-
bardziej wpływowe miejsca w sieci, czas na podjęcie kolejnego kroku – etapu 
rekrutacji użytkowników do społeczności tworzonej przez organizację. Pierwszą 
rzeczą wartą zapamiętania na tym etapie są przyczyny, dla których użytkow-
nicy dołączają do społeczności internetowych. Do tych najczęściej wymienia-
nych należą: chęć spotkania innych użytkowników, poszukiwanie rozrywki, 
chęć poznania czegoś nowego oraz pragnienie wywierania wpływu na innych 

10  L. Weber, Marketing to the Social Web – How Digital Customer Communities Build Your 
Business, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2009, s. 66–67.
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użytkowników11. Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji kilka możliwych podejść 
do rekrutacji członków swojej społeczności. Pierwszy, najbardziej bezpośredni 
sposób to wykorzystanie posiadanej przez przedsiębiorstwo bazy danych mailo-
wych do rozesłania zaproszeń. Drugi, równie prosty sposób to zamieszczanie 
adresu strony społeczności oraz zaproszenia do dołączenia do niej na wszyst-
kich drukowanych materiałach promocyjnych przedsiębiorstwa: wizytówkach, 
korespondencji, ulotkach, broszurkach itp. Przedsiębiorstwo może się również 
zdecydować na zakup listy adresowej od brokera, jednak wykorzystując tę opcję 
należy pamiętać, że tak naprawdę zaproszenie może trafi ć do osób niezainte-
resowanych i zostać potraktowane jako spam. Trzeba tutaj podkreślić, że samo 
rozesłanie zaproszeń i przyciągnięcie użytkowników do strony społecznościowej 
przedsiębiorstwa nie wystarcza – należy potem jeszcze podtrzymać ich zainte-
resowanie i zachęcać do ponownych odwiedzin oraz zaangażowania się w daną 
społeczność. Przedsiębiorstwo zamiast tworzyć nową społeczność od zera, może 
próbować dodać pewne elementy społecznościowe do już posiadanej strony, np. 
fi rma ogrodnicza może zamieścić podstronę z poradami odnośnie do hodowli 
poszczególnych roślin, planowania ogrodu itp., a następnie zalinkować swoją 
stronę do ofi cjalnych stron targów ogrodniczych, stron producentów sprzedawa-
nych specyfi ków itp. Użytkownicy zaczną trafi ać na stronę przykładowej fi rmy 
ogrodniczej, zapoznawać się z treścią, z czasem komentować i zamieszczać swoje 
własne porady. Firma może zatrudnić eksperta/ekspertów, żeby wzbogacić treść 
strony, odpowiadać na zadawane pytania użytkowników lub starać się nawią-
zać kontakt z najbardziej aktywnymi uczestnikami12. Zapewnianie ciekawych 
i dobrych jakościowo treści może zachęcić użytkowników do podjęcia dyskusji 
na temat strony przedsiębiorstwa w innych miejscach. W każdej społeczności są 
mniej i bardziej aktywni członkowie, niektóre osoby będą się tylko przysłuchi-
wać rozmowom bez brania w nich udziału, lecz mogą podjąć działania poza spo-
łecznością, które będą ważne dla osiągania celów przedsiębiorstwa, np. dokonają 
zakupu, polecą stronę znajomym itp.13 

11  S. Toral, M. Rocío Martínez-Torres, F. Barrero, F. Cortés, An empirical study of the driving 
forces behind online communities, Internet Research 2009, Vol. 19, No. 4, s. 380, dostępne na www.
emeraldinsight.com/1066-2243.htm (28.05.2011).

12  http://www.canadiangardening.com/przykład społeczności internetowej zbudowanej wokół 
czasopisma „Canadian Gardening Magazine” (29.05.2011).

13  J. Tang, H. Yang, Emergent user roles and perceived requirements in a social-oriented com-
munity, „Library Review” 2006, Vol. 55, No. 8, s. 508–509, dostępne na www.emeraldinsight.
com/0024-2535.htm, (29.05.2011).
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Etap trzeci, czyli wybór odpowiednich mediów, sprowadza się do wyboru 
pomiędzy14:

– agregatorem reputacji – stroną, która udostępnia ranking treści/stron; 
użytkownicy wykorzystują tego typu strony w celu zdecydowania, ja-
kiego rodzaju treści/strony poszukują, potrzebują. Rankingi mogą po-
wstawać na podstawie algorytmów opartych na słowach kluczowych 
(np. duża część wyszukiwarek internetowych) lub na podstawie ocen 
i recenzji użytkowników15;

– blogiem – rodzajem internetowego dziennika, gdzie autor wpisuje swoje 
posty, a inni użytkownicy mają możliwość ich komentowania;

– e-społecznością – są to strony internetowe, na których użytkownicy sku-
piają się wokół wspólnych zainteresowań, zazwyczaj uwzględniające 
treści zawodowe;

– sieciami społecznościowymi – są to społeczności oparte na członkach, 
ich głównym celem jest umożliwianie linkowania do innych członków 
poprzez zaproszenia (np. Facebook, MySpace, LinkedIn, NK16).

Następnym etapem jest zaangażowanie się przedsiębiorstwa w dialog ze 
swoją społecznością (lub społecznościami). W zależności od tego, jakim celom ma 
służyć zaangażowanie przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych, przed-
siębiorstwa mogą podejmować różne działania, np.: traktować użytkowników 
jako doradców, skoncentrować społeczność na użytkownikach i ich potrzebach, 
eksperymentować z wykorzystywanymi technologiami i metodami, inicjować 
i popierać działania użytkowników itp. Kolejnym krokiem jest pomiar skutków 
podejmowanych działań, czy faktycznie służą zwiększaniu zaangażowania użyt-
kowników, czy mają znaczenie dla poziomu zaangażowania, czy wręcz przeciw-
nie – zniechęcają dotychczasowych użytkowników do danego przedsiębiorstwa, 
marki i związanej z nimi społeczności. 

Etap szósty to promocja stworzonej społeczności. Atrakcyjna zawartość 
i ciekawa treść to tylko początek, i nie zawsze wystarczy do utrzymania zapro-
szonych uczestników i przyciągania nowych. Społeczność, podobnie jak nowy 
produkt czy usługa, wymaga promocji. Przedsiębiorstwo powinno postarać się 
umiejętnie wykorzystać społeczne media do zrobienia pozytywnego „szumu” 
wokół swojej społeczności – im więcej użytkowników będzie wiedzieć i dysku-

14  L. Weber, op.cit., s. 90–91.
15  Np. http://pl.tripadvisor.com, strona porównująca hotele, restauracje, puby itp. (29.05.2011).
16  http://nk.pl/ (29.05.2011).
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tować o danej społeczności, tym większa jest szansa na dołączenie się nowych 
użytkowników. Przedsiębiorstwo może również wykorzystywać tradycyjne 
formy reklamowe lub bezpośredni marketing, musi jednak pamiętać, że wszyst-
kie wysiłki powinny być skierowane na zachęcenie jak największej liczby osób 
do odwiedzenia społeczności, wyszukiwania w niej informacji i rozrywki. 

Wykorzystywanie mediów społecznościowych w celach marketingowych 
jest niekończącym się procesem wymagającym ciągłych ulepszeń. Przedsiębior-
stwo powinno cały czas poszukiwać sposobów na ulepszenie swojej strony, spo-
łeczności oraz zwiększenie jej wartości postrzeganej przez użytkowników. Jeżeli 
przedsiębiorstwo zaniedba tego typu działania, z dużym prawdopodobieństwem 
powinno się spodziewać odpływu użytkowników do innych społeczności, które 
nie zaprzestały rozwoju. Każdy użytkownik dysponuje tylko ograniczoną ilością 
czasu i zawsze stoi przed wyborem, na co go poświęcić – nie będzie tracił czasu 
na społeczność, która popadła w stagnację, mając do wyboru społeczności, które 
„żyją” i ciągle się rozwijają.

Podsumowanie

Dzięki Internetowi, a teraz również mediom społecznościowym, zmienia się 
zarówno styl życia jak i styl pracy. Dzięki forom dyskusyjnym, komunikatorom 
internetowym oraz stronom wiki coraz więcej ludzi pracuje z domu w odpo-
wiadających im godzinach. Pracownicy mogą być aktywni 24 godziny na dobę, 
niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogą szybko i łatwo kontaktować się 
z innymi, geografi cznie rozproszonymi współpracownikami. Różnego typu spo-
łeczności internetowe zrzeszają coraz większe grupy użytkowników, mających 
podobne zainteresowania. Przedsiębiorstwa zaczynają się interesować w różnych 
celach możliwościami udostępnianymi przez media społecznościowe. Należy 
jednak pamiętać, że media społecznościowe to coś więcej niż pojawiający się 
na stronach napis „lubię to” czy zamieszczenie linku do fi lmików z YouTube 
opowiadających o fi rmie – to nowe i skomplikowane narzędzie, wymagające od 
przedsiębiorstwa dużego zaangażowania i wysiłku. 
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SOCIAL MEDIA IN MARKETING COMMUNICATION

Summary

Growing popularity of Internet societies and social media forces a change of per-
spective in regard to marketing communication. In this paper, author presents a short 
summary of possible applications of social media available to companies, along with 
steps that can be taken to use aforementioned media in marketing communication.

Translated by Joanna Kos-Łabędowicz
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KLUCZOWE KOMPETENCJE MENEDŻERA MARKETINGU 
W KONTEKŚCIE WDROŻENIA RAM KWALIFIKACJI 

DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wprowadzenie

Wymogi współczesnego rynku pracy, a zwłaszcza globalizacja działalności 
gospodarczej, przenikanie się kultur, funkcjonowanie fi rm w warunkach ciągłych 
zmian, rozwój technologii informacyjnych stawiają przed menedżerami wciąż 
nowe wyzwania. 

Menedżer marketingu, chcąc pracować na europejskim rynku pracy, oprócz 
praktycznej wiedzy specjalistycznej musi posiadać określone kompetencje, które 
są kluczowe dla rozwoju osobistego każdego człowieka. Unia Europejska w swo-
jej strategii „uczenia się przez całe życie” sprecyzowała te kompetencje, będące 
zbiorem wiedzy, umiejętności i postaw. Należą do nich1:

– porozumiewanie się w języku ojczystym,
– porozumiewanie się w językach obcych,
– kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-tech-

niczne,
– kompetencje informatyczne,
– umiejętność uczenia się,

1  Dziennik Urzędowy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18.12.2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, L 394/10, PL 2006/962/WE.
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– kompetencje społeczne i obywatelskie,
– inicjatywność i przedsiębiorczość,
– świadomość i ekspresja kulturalna.
Tak zdefi niowane kluczowe kompetencje mają swoje odzwierciedlenie 

w reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.
Obowiązek wprowadzenia od października 2011 roku Krajowych Ram Kwa-

lifi kacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego, które powstały na podstawie Europej-
skich Ram Kwalifi kacji, spowodował poruszenie w środowisku akademickim. 
Celem ich wprowadzenia jest podniesienie jakości kształcenia, dostosowanie 
kwalifi kacji absolwentów do rynku pracy oraz międzynarodowa uznawalność 
wykształcenia.

Licznie organizowane przez Ekspertów Bolońskich seminaria pt. „Krajowe 
Ramy Kwalifi kacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”, 
mające pomóc uczelniom przejść transformację z procesu kształcenia (naucza-
nia) na jego efekty, nie przyniosły gotowych rozwiązań, które mogłyby zostać 
wykorzystane w praktyce. Teoretycznie tylko poruszyły problem. Każda szkoła 
wyższa w Polsce musi indywidualnie przebudować programy studiów lub stwo-
rzyć nowe innowacyjne kierunki, opisując efekty nauczania w ramach swojego 
obszaru kształcenia. Zakłada się, że „naturalną konsekwencją tego procesu będzie 
większe zróżnicowanie kompetencji absolwentów – i w wyniku lepszego dosto-
sowania do potrzeb rynku pracy – zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia”2.

Przejrzysty program studiów, uwzględniający potrzeby rynku pracy, misję 
uczelni, opisujący jednoznacznie i zrozumiale efekt kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych oraz społecznych jest ważny 
zarówno dla absolwentów, jak i pracodawców. Profi le absolwentów będą bowiem 
zawierały zróżnicowane i zindywidualizowane opisy ich kompetencji, co pozwoli 
pracodawcom łatwiej podjąć decyzję o zatrudnieniu. Informacje o absolwencie, 
które pracodawca posiadał do tej pory, opierały się wyłącznie na przeanalizowa-
niu opisu procesu kształcenia i zakresu studiowanych przedmiotów.

Celem artykułu jest opisanie kompetencji menedżera marketingu, które 
mogłyby zostać wykorzystane przez uczelnie do projektowania efektów 
kształcenia dla obszaru nauk społecznych zawartych w Krajowych Ramach 
Kwalifi kacji. 

2  Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifi kacji dla szkolnictwa wyższego, Projekt Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, październik 2010, s. 11.
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Krajowe Ramy Kwalifi kacji (KRK) dla obszaru nauk społecznych

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, obowiązująca 
w Polsce od 1 października 2011 roku, nakłada na uczelnie wymóg przebudowania 
programów studiów według wytycznych zawartych w KRK. Ramy kwalifi kacji 
to opisy poziomów wykształcenia (kwalifi kacji) stosowane w Unii Europejskiej. 
Ich główną funkcją jest możliwość porównania poziomu kwalifi kacji w danym 
kraju z kwalifi kacjami w innym kraju Europy poprzez odniesienie do poziomu 
kwalifi kacji w Europejskich Ramach Kwalifi kacji. „Efektem końcowym wpro-
wadzenia ram w szkolnictwie wyższym w całej Europie ma być dynamiczna 
»mapa« kwalifi kacji właściwych dla poziomów 5–8 ram europejskich. »Mapa« 
ta pokazywać ma relacje pomiędzy kwalifi kacjami, wskazywać ścieżki przejścia 
i możliwość kontynuacji kształcenia w szkolnictwie wyższym w perspektywie 
uczenia się przez całe życie. Powinna być użyteczna także dla pracowników 
i pracodawców, dając jasny opis kompetencji osoby legitymującej się dyplomem, 
certyfi katem czy świadectwem potwierdzającym jej kompetencje”3.

„Kwalifi kacja” w odniesieniu do poziomów wykształcenia oznacza nadanie 
tytułu, stopnia, który jest potwierdzony formalnym dokumentem, świadectwem, 
certyfi katem lub innym dokumentem wydanym po zakończeniu określonego 
etapu kształcenia, poświadczającym osiągnięcie określonych efektów kształce-
nia. Każda kwalifi kacja na poziomie szkolnictwa wyższego jest scharakteryzo-
wana właśnie przez efekty kształcenia oraz punkty ECTS. W KRK istnieją trzy 
poziomy kwalifi kacji:
1. poziom I – odpowiada kwalifi kacjom związanym z ukończeniem studiów 

I stopnia (licencjat, inżynier),
2. poziom II – odpowiada kwalifi kacjom związanym z ukończeniem studiów 

II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (magister),
3. poziom III – odpowiada kwalifi kacjom związanym z ukończeniem studiów 

III stopnia (doktor).
Zgodnie z koncepcją KRK efekty kształcenia defi niowane są na następnych 

poziomach4:
1. systemu szkolnictwa wyższego,
2. obszarów kształcenia,
3. grup kierunków/programów studiów,
4. konkretnego programu studiów.

3  http://www.nauka.gov.pl/fi leadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_
KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifi kacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf (30.05.2011 r.).

4  Autonomia programowa uczelni..., s. 14.
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Na poziomie szkolnictwa wyższego i obszarów kształcenia wynikają 
z regulacji dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Natomiast do 
uczelni należy określenie i opisanie oryginalnych efektów kształcenia (tzn. tego, 
co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu 
pewnego okresu kształcenia) na poziomie grup kierunków/programów studiów 
oraz konkretnego programu studiów. 

Defi niowanie przez uczelnie efektów uczenia się powinno następować na 
każdym etapie procesu kształcenia, od np. pojedynczych zajęć laboratoryjnych, 
pojedynczego przedmiotu, poprzez praktyki zawodowe, do pełnego programu 
studiów. Na poziomie programów studiów ważne jest także rozróżnienie rodza-
jów efektów kształcenia5: 
a) ogólne (generyczne, tzn. na ich podstawie można tworzyć bardziej szcze-

gółowe efekty kształcenia odpowiadające niższym warstwom) – charakte-
rystyczne dla danego poziomu kształcenia (np. studia I, II lub III stopnia), 
w znacznym stopniu niezależne od kierunku studiów;

b) dziedzinowe – charakterystyczne dla danego poziomu kształcenia w okre-
ślonym szerokim obszarze kształcenia, obejmującym całą grupę kierunków 
studiów, np. nauk społecznych;

c) szczegółowe – specyfi czne dla danego programu studiów i jego konkretnej 
realizacji w danej uczelni.
Krajowe Ramy Kwalifi kacji opisują efekty kształcenia dla ośmiu 

obszarów:
– studiów humanistycznych,
– nauk społecznych,
– nauk ścisłych,
– studiów przyrodniczych,
– studiów technicznych,
– studiów medycznych,
– studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
– studiów poświęconych sztuce.
Opis efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych jest bardzo ogólny, 

ponieważ nauki te obejmują około 22 kierunków studiów. Według KRK absolwent 
studiów społecznych, a więc m.in. menedżer marketingu, musi być człowiekiem 
działającym aktywnie w grupie (społeczności), musi dysponować odpowiednim 

5  Ibidem, s. 13.
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zasobem wiedzy i umiejętności dziedzinowych oraz charakteryzować się kompe-
tencjami, które pomogą mu odegrać taką aktywną rolę. 

Menedżerem marketingu może być absolwent kierunku „zarządzanie” lub 
innego innowacyjnego programu stworzonego przez uczelnie, który osiągnął 
I lub II poziom kwalifi kacji i efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych 
w trzech wzajemnie się przenikających kategoriach. Są to:

– wiedza rozumiana jako zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk po-
wiązanych z określoną dziedziną pracy lub nauki;

– umiejętności (dziedzinowe), które mogą być umysłowe/kognitywne 
(myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (związane 
ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi 
i instrumentów); oznaczają one zdolność stosowania wiedzy i korzysta-
nia z know-how w celu wykonywania zadań oraz rozwiązywania proble-
mów;

– kompetencje społeczne i personalne, oznaczające potwierdzoną zdol-
ność stosowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych, 
społecznych lub metodologicznych w pracy (w karierze zawodowej), 
nauce, w rozwoju osobistym.

Syntetyczne ujęcie efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych 
w kategorii „wiedza, umiejętności i kompetencje” znajduje się w publikacji 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Autonomia programowa uczelni. 
Ramy kwalifi kacji dla szkolnictwa wyższego (s. 37–40).

Zatem w najbliższym czasie do najważniejszych zadań każdej uczelni 
będzie należało:

– opisanie oryginalnych, zamierzonych efektów kształcenia w ramach po-
ziomów kwalifi kacji, odpowiadających dyplomowi ukończenia studiów, 
przy zastosowaniu metody top-down (przy tworzeniu nowego programu 
studiów) lub bottom-up (przy rekonstrukcji istniejącego programu i jego 
opisanie w kategoriach efektów kształcenia);

– zaprojektowanie programu kształcenia tak, aby wskazać studentom róż-
ne ścieżki (profi le) kształcenia, które pozwolą im skutecznie osiągnąć 
zamierzone efekty; 
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– stworzenie i wdrożenie systemu zapewnienia jakości, który pozwoli na 
monitorowanie osiągniętych efektów i dokonywanie korekt w procesie 
kształcenia tak, aby studenci naprawdę umieli to, co dla nich zaprojek-
towano6.

Eksperci bolońscy zakładają, że przy masowym kształceniu na poziomie 
wyższym, jakie ma miejsce w Polsce, wprowadzenie KRK dla szkolnictwa 
wyższego zwiększy jakość i różnorodność oferty edukacyjnej uczelni oraz 
lepiej dostosuje programy studiów do oczekiwań, możliwości i predyspozycji 
uczących się7.

Kluczowe kompetencje menedżera marketingu

Kompetencje to formalny obszar uprawnień do pracy oraz zakres umie-
jętności i fachowości. „Kompetencje zawodowe defi niowane są jako zdolność 
wykonywania czynności zawodowych zgodnie ze standardami wymaganymi 
na danym stanowisku czy realizacji określonej funkcji zawodowej, w opar-
ciu o posiadaną i rozwijaną wiedzę, umiejętności, postawy i doświadczenia”8. 
Natomiast kluczowe kompetencje obejmują szerszy aspekt rozwoju człowieka. 
Odnoszą się nie tylko do życia zawodowego, ale również rozwoju osobistego 
i aktywnej działalności w społeczeństwie. Bycie menedżerem to odpowiedzialne 
zajęcie, które wymaga właściwego przygotowania.

W świetle analizy różnych publikacji menedżerom przypisuje się aktualnie 
określone kompetencje i cechy osobowości. Najczęściej wymieniane są9:
1. Określone kwalifi kacje i umiejętności intelektualne – do najważniejszych 

należy umiejętność ciągłego uczenia się. Ze względu na zmieniające się oto-
czenie przedsiębiorstwa menedżer musi stale aktualizować wiedzę z różnych 
dziedzin społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicz-
nych, aby móc prawidłowo interpretować informacje i wyciągać wnioski, 
które są istotne z punktu widzenia fi rmy (umiejętność przewidywania). Bar-
dzo ważna jest odpowiedzialność za skuteczną realizację celów przedsię-
biorstwa, zdolność podejmowania decyzji, kreatywność, dzielenie się wie-

6  Ibidem, s. 10.
7  Ibidem, s. 11.
8  S. Sladek, Znaczenie kompetencji autokreacyjnych w procesie kształcenia akademickiego, 

w: Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia, red. A. Szerląg, 
Ofi cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, s. 99.

9  B.R. Kuc, M. Żemigała, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządza-
nia, Helion, Gliwice 2010, s. 71–75, 195–196.
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dzą i doświadczeniem. Wykonywanie funkcji zarządzania wymaga również 
znajomości języków obcych oraz korzystanie z nowych technologii infor-
matycznych.

2. Opanowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania oraz ich stała 
aktualizacja i doskonalenie – umiejętność formułowania strategii (zdolność 
syntetycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo), biegłość planowania, orga-
nizowania, kierowania ludźmi (poprzez stwarzanie warunków do wykorzy-
stania ich potencjału, talentów), kontroli i oceny. Ważną umiejętnością me-
nedżera jest również „systematyczne poszerzanie obszarów samodzielności 
ludzi poprzez szkolenie i planowane doświadczenie (dawanie pracownikom 
dodatkowych zadań do realizacji, np. uczestnictwo w projektach, poszerza-
nie zakresu obowiązków, które stwarzają możliwość opanowania nowych 
umiejętności)10.

3. Stale aktualizowana wiedza i umiejętności specjalistyczne w kluczowych 
obszarach, np. marketingu, produkcji, fi nansów, prawa. Umiejętność two-
rzenia dokumentów organizacyjnych – menedżer musi rozumieć i samo-
dzielnie tworzyć takie dokumenty, jak: regulaminy, opisy pracy, schematy 
organizacyjne, zakresy obowiązków, czynności, notatki służbowe. Istotna 
jest również znajomość zasad rachunkowości – umiejętność interpretowania 
dokumentacji księgowej i fi nansowej (m.in. analizowanie sprawozdań fi nan-
sowych, bilansów, planowanie budżetu).

4. Współczesny menedżer musi rozumieć to, co robi zespół, aby móc go kon-
trolować – ważna jest jego wiedza merytoryczna i doświadczenie. Zespół 
musi mieć przekonanie, że osoba, która nim kieruje, wie, co robi. W trakcie 
swojej pracy menedżerowie korzystają z pomocy konsultantów, ze specjali-
stycznych analiz, wyników badań, w związku z tym muszą posiąść umiejęt-
ność analizowania i logicznego wnioskowania.

5. Umiejętność aktywnego komunikowania się i pracy w zespole – menedżero-
wie muszą lubić ludzi, umieć i chcieć nimi kierować. Dobry menedżer potra-
fi : słuchać, a także czasami czytać „między wierszami”, pytać pracowników, 
czego potrzebują, aby lepiej wykonali powierzone im zadania. Ważna jest 
umiejętność poprawnego i zwięzłego wyrażania się w mowie i piśmie, a tak-
że przekonywania, prowadzenia dyskusji, przemawiania, udzielania wywia-
dów, prowadzenia negocjacji. 

10  R.S. Bokacki, Leadership Tool Box. Ludzki kontekst przywództwa, Wydawnictwo Kontekst 
HR Polska, Warszawa 2009, s. 12.
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6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, nieuleganie emocjom, umiejętność 
spokojnej analizy – praca menedżera wiąże się z wykonywaniem różnych za-
dań w nienormowanym czasie pracy (zwykle od 10 do 12 godzin). Koniecz-
ne jest radzenie sobie w zmieniających się sytuacjach. W tej samej chwili 
może być niezbędna zarówno podzielność uwagi, jak i zdolność szybkiej 
koncentracji, czy też błyskawicznego reagowania. Dbałość o formę fi zyczną 
i psychiczną – umiejętność relaksowania się. Odporność na krytykę, wiara 
w sukces.

7. Umiejętność stosowania etycznych zasad zachowania – menedżer poprzez 
swoje uczciwe i odpowiedzialne zachowanie informuje pracowników, że 
„traktuje ich poważnie”. Menedżer musi wzbudzać zaufanie zespołu, a także 
darzyć nim swoich pracowników.
Menedżer marketingu to kompetentna osoba zatrudniona przez właściciela 

przedsiębiorstwa do kierowania działaniami w obszarze marketingu. Na jego ak-
tywną działalność w organizacji mają wpływ przede wszystkim wiedza meryto-
ryczna, doświadczenie, cechy osobowości oraz przedsiębiorstwo (z określonym 
systemem zarządzania). Uczelnie, aby wykształcić menedżera marketingu na 
podstawie procedur KRK, powinny stworzyć taki efekt kształcenia, który wy-
korzystywałby ogólne kluczowe kompetencje menedżerskie oraz kompetencje 
ściśle związane z obszarem marketingu. Do kompetencji bezpośrednio związa-
nych z tą dziedziną należy wiedza z zakresu współczesnego marketingu (m.in. 
marketingu alternatywnego, internetowego, szeptanego, lojalnościowego, neuro-
marketingu) oraz szereg umiejętności, wśród których można wyróżnić: 

– budowanie wizerunku organizacji;
– projektowanie strategii marketingowej;
– koordynowanie procesem projektowania i wdrażania kampanii marke-

tingowej (opracowywanie narzędzi marketingu-mix);
– przeprowadzanie analizy otoczenia, dokonywanie segmentacji rynku 

przez pryzmat oczekiwań klientów oraz oferty rynkowej konkurencji;
– prowadzenie badań marketingowych (jakościowych i ilościowych), do-

bór właściwego rodzaju badań oraz narzędzi badawczych;
– odczytywanie potrzeb konsumenta i budowanie skutecznej argumenta-

cji w procesie ich zaspokajania;
– opracowywanie koncepcji nowych produktów i marek (wprowadzanie 

ich na rynek oraz zarządzanie nimi w cyklu życia);
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– opracowywanie programów marketingowych z uwzględnieniem zasad-
ności ich stosowania w konkretnej sytuacji;

– przygotowanie i zarządzanie programem promocji w przedsiębiorstwie;
– rozwiązywanie problemów marketingowych w przedsiębiorstwie z za-

stosowaniem narzędzi współczesnego marketingu.

Podsumowanie 

Wprowadzenie do szkolnictwa wyższego Krajowych Ram Kwalifi kacji jest 
odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy. Wydają się one być również szansą dla 
absolwentów na pozyskanie ambitnych stanowisk pracy w całej Europie. Dzięki 
zindywidualizowanemu, jednoznacznemu i zrozumiałemu opisaniu osiągniętego 
efektu kształcenia, tzn. wiedzy, umiejętności i kompetencji (postaw) w ramach 
danego poziomu kwalifi kacji, absolwent będzie miał świadomość swojego 
potencjału. Przykład stosowania opisów efektów kształcenia znajduje się we 
wzorach dokumentów obowiązujących w Unii Europejskiej, m.in. w Europass11 
(Curriculum Vitae). Osoby, które chcą się kształcić, szukać pracy lub zdobywać 
doświadczenie za granicą, muszą określić w dokumencie Europass CV swoje 
umiejętności i kompetencje społeczne (np. łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 
umiejętność rozwiązywania problemów, dobra komunikacja – nabyte dzięki 
szkoleniom i doświadczeniu w zarządzaniu zespołem), umiejętności i kompeten-
cje organizacyjne (np. zarządzanie trzyosobowym zespołem działu marketingu, 
umiejętność organizowania pracy swojej i innych – nabyte w pracy na stano-
wisku kierownika działu marketingu, umiejętność zarządzania czasem – nabyta 
w trakcie kursu i pracy w marketingu, umiejętność planowania i ustalania celów), 
umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi komputera (np. obsługa kompu-
tera w systemie Windows), umiejętności i kompetencje artystyczne, techniczne 
lub inne.

Analizując opisane efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych przez 
pryzmat kluczowych kompetencji menedżera marketingu można stwierdzić, że 
są odzwierciedleniem wymagań stawianych menedżerowi w pracy zawodowej. 

Chociaż zawód menedżera jest stresujący i wymaga szerokich kompeten-
cji, przez społeczeństwo postrzegany jest jako bardzo atrakcyjny. Można zatem 
przypuszczać, że przyszłość należy do elastycznych i kreatywnych menedżerów 
właśnie marketingu. W obliczu nasilonej konkurencyjności, wynikającej m.in. 

11  http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=pl_PL 
(30.05.2011).
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z globalizacji, bardzo istotna i cenna staje się umiejętność wprowadzania nowych 
form marketingu w promowaniu przedsiębiorstw. 

Z uwagi na fakt, że „rynek pracy domaga się od absolwentów coraz więk-
szej elastyczności, której nie jest w stanie zapewnić sztywna lista kierunków stu-
diów”12, przed uczelniami otwiera się szansa tworzenia nowych, oryginalnych 
programów studiów. 

Reasumując, jeżeli uczelnia chciałaby wykształcić menedżera marketingu, 
to opierając się na wytycznych zawartych w Krajowych Ramach Kwalifi kacji 
powinna:

– po pierwsze, stworzyć profi l absolwenta menedżera marketingu 
(uwzględniając m.in. misję uczelni, kompetencje menedżera); 

– po drugie, zbudować program studiów, defi niując efekty kształcenia, 
które muszą być mierzalne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompeten-
cji personalnych oraz społecznych (ważne jest, żeby opisane efekty nie 
były oderwane od sytuacji fi nansowej, kadrowej uczelni);

– po trzecie, opisać system jakości kształcenia, którego procedury był-
by stosowane przy weryfi kacji i ocenie osiąganych efektów na każdym 
etapie kształcenia.

MARKETING MANAGER’S KEY COMPETENCIES IN THE CONTEXT 
OF THE IMPLEMENTATION THE NATIONAL 

QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION

Summary

Implementation of the National Qualifi cations Framework in Polish higher educa-
tion will be resulted in international recognition of education, improving the quality of 
education and adapt skills of graduates to the labor market. The article describes Market-
ing manager’s key competencies for use them in identifying the learning outcomes for 
the area of social sciences.

Translated by Anna Krajewska-Smardz

12  Autonomia programowa uczelni..., s. 9.
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Wprowadzenie

Podmioty turystyczne, podobnie jak inni uczestnicy rynku, aby sprzedać 
swój produkt i wzmocnić pozycję konkurencyjną, muszą przyjąć orientację mar-
ketingową, której punktem wyjścia i kierunkiem działania jest klient. Wyrazem 
orientacji marketingowej jest wykorzystanie zintegrowanego zbioru instrumen-
tów, wśród których szczególnie ważną rolę odgrywa promocja. Przeobrażenia 
zachodzące na rynku usług turystycznych w Polsce pokazują, że działania zarówno 
przedsiębiorstw turystycznych, jak i regionów turystycznych są coraz bardziej 
nastawione na promocję, której zakres i skala zależą od charakteru świadczonych 
usług, profi lu klientów, możliwości fi nansowych i organizacyjnych podmiotów 
turystycznych, a także specyfi ki pozostałych instrumentów marketingowych, 
w tym zwłaszcza oferty produktowej. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty, celu oraz obszarów aktywności 
promocyjnej gospodarstw agroturystycznych. Na tle rozważań teoretycznych 
zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat zakresu działań promo-
cyjnych wybranych gospodarstw agroturystycznych województwa podkarpac-
kiego. Badania zostały przeprowadzone w czwartym kwartale 2010 roku metodą 
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wywiadu kwestionariuszowego wśród 96 właścicieli gospodarstw agrotury-
stycznych. Dobór gospodarstw wynikał z charakteru gminy, to znaczy w pró-
bie badawczej znalazły się gospodarstwa agroturystyczne reprezentujące gminy 
o najsilniej rozwiniętej funkcji turystycznej, jak też gminy, które mimo wysokich 
naturalnych predyspozycji mają bardzo słabo rozwiniętą funkcję turystyczną. 

Obszary aktywności marketingowej gospodarstw agroturystycznych

Zmiany w strategii rynkowej przedsiębiorstw turystycznych działających 
na rynku sprawiły, że pytanie „co chce się sprzedać?” w nowych warunkach ryn-
kowych zostało zastąpione pytaniem „co aktualni i potencjalni klienci chcieliby 
kupić?”. Proces ten wyeksponował wiodącą pozycję klienta – turysty i spowodo-
wał pojawienie się marketingu w działalności turystycznej.

Praktyczne wdrażanie koncepcji marketingowej przez przedsiębiorstwa 
turystyczne oznacza przyjęcie następujących etapów postępowania1:

– identyfi kacja potrzeb i oczekiwań turystów;
– sformułowanie oferty dóbr i usług, czyli struktury rodzajowej oferowa-

nego produktu turystycznego (poszczególnych przedsiębiorstw, a także 
miejscowości czy regionów);

– zaoferowanie produktów turystycznych (pojedynczych usług lub wiązki 
świadczeń) w odpowiednim czasie i miejscu, zgodnie z oczekiwaniami 
turystów;

– określenie cen produktów turystycznych, uwzględniających koszty ich 
wytworzenia, ceny proponowane przez konkurencję oraz skłonność 
turystów do ich zakupu;

– stworzenie odpowiedniego systemu komunikowania się z nabywcami;
– zaoferowanie dodatkowych świadczeń, celem zagwarantowania satys-

fakcji nabywcom. 
W odniesieniu do agroturystyki etapy te występują w podobnej kolejności, 

aczkolwiek część z nich, ze względu na często ograniczoną skalę działania, jest 
realizowana bardzo pobieżnie, a nawet zupełnie pomijana, co w efekcie osłabia 
atrakcyjność danej oferty na tle konkurentów. Przyjęcie marketingowej orientacji 
w świadczeniu usług agroturystycznych obliguje zatem kwaterodawców m.in. 
do odpowiedzi na następujące pytania:

1  A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 125–126.
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1. Na kogo chcemy ukierunkować swoją ofertę? co charakteryzuje naszych po-
tencjalnych agroturystów? jakie są ich oczekiwania i potrzeby? co stanowi 
główny motyw wyboru?

2. Kim są nasi konkurenci? jakie są ich atuty i słabości? co może wyróżnić na-
szą ofertę na tle innych gospodarstw agroturystycznych w regionie?

3. Czym charakteryzuje się oferowany produkt? jakie są jego najważniejsze 
atuty, które mogą przyciągnąć uwagę turystów? w jaki sposób goście będą 
mogli spędzać czas? co można zrobić, aby uatrakcyjnić pobyt na wsi i zachę-
cić do ponownego przyjazdu?

4. Jaką pozycję stanowi cena w hierarchii ważności czynników determinują-
cych decyzje zakupowe? jaką maksymalną cenę agroturyści będą mogli za-
płacić za pobyt w gospodarstwie? jakie poniesione koszty będą się wiązać 
z tym pobytem? jaki będzie zysk?

5. W jaki sposób potencjalni klienci będą mieć możliwość pozyskania informa-
cji i zakupu oferty? kto będzie pośredniczył w dystrybucji usług agroturys-
tycznych?

6. Jakie formy promocji zostaną wykorzystane w propagowaniu informacji? 
jaką kwotę można na nią przeznaczyć? jaki będzie zakres przestrzenny 
i przedmiotowy promocji?
Odpowiedzi na wyodrębnione pytania powinny być ze sobą zsynchronizo-

wane, tworząc zintegrowany zbiór instrumentów i działań, określających jakość 
marketingowej koncepcji przedsięwzięć. 

Wśród wymienionych elementów zasadnicze znaczenie ma polityka pro-
duktu turystycznego, który według V.T.C. Middletona defi niowany jest jako 
pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach 
spędzenia czasu w miejscu docelowym2. Specyfi ka wyjazdów turystycznych 
pozwala na wyróżnienie dwóch rodzajów produktu turystycznego: produktu ide-
alnego, którym jest wyobrażenie o wyjeździe i oczekiwania co do osiągnięcia 
jego celu, oraz produktu rzeczywistego, który stanowią naturalne i stworzone 
przez człowieka dobra turystyczne, towary i usługi umożliwiające przybycie, 
pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spędzanie wolnego 
czasu3. 

2  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 
1996, s. 89.

3  Kompedium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, 
s. 25.
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W odniesieniu do usług agroturystycznych podstawowym celem two-
rzenia strategii produktu powinno być takie kształtowanie oferty wypoczynku 
w gospodarstwie wiejskim ukierunkowanej na określony rynek docelowy, aby 
była ona oryginalna, wysokiej jakości oraz pozwalała na atrakcyjne spędzenie 
czasu poprzez zapewnienie dostępu do oczekiwanych materialnych i niemate-
rialnych elementów produktu. Wyodrębniony rynek docelowy produktu wska-
zuje najważniejszych adresatów przekazu promocyjnego, w którym powinny być 
wyeksponowane zasadnicze cechy gospodarstwa agroturystycznego. 

Rola promocji w rozwoju przedsięwzięć agroturystycznych

Specyfi ka produktu turystycznego, polegająca na rozpatrywaniu go w dwóch 
wymiarach4, to znaczy jako produktu danego regionu, gminy czy miejscowości 
turystycznej oraz jako produktu konkretnego podmiotu turystycznego (hotelu, 
gospodarstwa agroturystycznego czy biura podróży), w sposób zasadniczy 
wpływa na organizację działań promocyjnych. Związane jest to ze wzajemnym 
uzupełnianiem się działań promujących obszary recepcji turystycznej przez 
np. lokalne władze czy stowarzyszenia z promocją konkretnych podmiotów 
turystycznych, na których spoczywa główny ciężar przekazu komunikacyjnego. 
Aktywność promocyjna poszczególnych usługodawców w obszarze funkcji 
turystycznej jest zatem wspierana przez promocję w szerokim ujęciu, odnoszącą 
się do walorów danego miejsca. 

Promocję w turystyce A. Rapacz określa jako zespół taktycznych i strate-
gicznych środków komunikacji, stosowanych do kreowania wiedzy, zaintereso-
wania i pozytywnego wyobrażenia dotyczącego przedsiębiorstwa turystycznego 
i jego znanych bądź nowych produktów, w celu przyciągania do nich turystów 
i motywowania ich do zakupu5. 

Głównym adresatem działań promocyjnych jest zawsze turysta-klient, 
jednakże przekaz promocyjny dociera do pośrednich odbiorców, do których 
w literaturze przedmiotu zalicza się wszelkie podmioty, które w jakikolwiek 
sposób oddziałują na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa turystycznego, 
np. instytucje fi nansowe, ubezpieczeniowe, organy podatkowe, władze rządowe 

4  A. Kornak, A. Rapacz, op.cit., s. 95.
5  A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2007, s. 89.
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i samorządowe, konkurentów i kontrahentów, społeczności lokalne czy też pra-
cowników przedsiębiorstw turystycznych6. 

Każde działanie promocyjne prowadzi się z myślą o osiągnięciu konkret-
nych celów. W odniesieniu do podmiotów turystycznych oprócz podstawowej 
funkcji – informacyjnej promocja ma na celu wspierać sprzedaż produktów tu-
rystycznych, poprzez przekonywanie, nakłanianie i motywowanie do zakupu, 
oraz wspomagać pozycję konkurencyjną na rynku. Konsekwentnie realizowany 
proces promocyjny, dzięki wykorzystaniu wielu instrumentów promocyjnych 
sprzyja kształtowaniu wizerunku turystycznego określonego podmiotu. Do naj-
popularniejszych elementów promocyjnych należy zaliczyć: reklamę, sprzedaż 
osobistą, promocję sprzedaży oraz public relations. Każda z wymienionych dzie-
dzin posługuje się różnym zakresem wykorzystywanych instrumentów i dzia-
łań. Ich wybór zależy jest m.in. od rodzaju produktu turystycznego, charakteru 
popytu, adresatów akcji promocyjnej, działań konkurencji, poziomu kosztów.

Zadaniem reklamy jest planowe oddziaływanie na psychikę nabywcy, 
aby skłonić go do zakupu towaru lub usługi. Akcja reklamowa może mieć na 
celu przekazywanie informacji, perswazję oraz utrwalenie określonej wiedzy 
o produkcie bądź usłudze. Istotne znaczenie mają wydawnictwa promocyjne. 
W obszarze turystyki wiejskiej aktywność promocyjna kwaterodawców sprowa-
dza się głównie do katalogów, ulotek i folderów agroturystycznych, prezentują-
cych najczęściej ofertę w obrębie poszczególnych gospodarstw, które posiadają 
zróżnicowaną formę grafi czną, posługują się odmiennymi systemami prezenta-
cji oferty, często nie zawierają wielu niezbędnych dla potencjalnych nabywców 
informacji, zwykle wydawane są w zbyt niskim nakładzie. Ponadto obserwuje 
się wzrost znaczenia reklamy internetowej, która jest atrakcyjną, a zarazem tanią 
formą przekazu reklamowego. Natomiast prawie w ogóle w promocji turystyki 
wiejskiej nie występują działania reklamowe w postaci płatnych ogłoszeń praso-
wych, radiowych czy telewizyjnych. Promocja osobista jako forma komunikacji 
umożliwia nawiązanie osobistego kontaktu między sprzedającym a kupującym, 
a tym samym dwustronny przekaz informacji. W percepcji nabywców usług 
turystycznych spotkanie z usługodawcą jest sposobem na uzyskiwanie większej 
pewności co do jakości usług oraz rzetelności usługodawcy. Pozwala budować 
wiarygodność nabywcy, co jest bardzo istotne w branży turystycznej, gdzie ze 
względu na duży udział w usłudze elementów niematerialnych nabywcy decydują 

6  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 124.
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się na zakup głównie na podstawie wyobrażenia o produkcie. Wśród wykorzy-
stywanych przez podmioty turystyczne działań promocyjnych w ostatnich latach 
systematycznie wzrasta rola PR, zwłaszcza event marketingu, który jest wyko-
rzystywany szczególnie w promocji całego regionu czy też miejscowości turys-
tycznej. Oferta agroturystyczna prezentowana jest także na coraz liczniejszych 
targach agroturystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, a także między-
narodowym. W odniesieniu do działań z zakresu turystyki wiejskiej i agroturys-
tyki, wśród stosowanych działań PR na podkreślenie zasługują też zainicjowane 
w ostatnich latach pobyty studyjne dla dziennikarzy oraz konferencje prasowe, 
efektem czego są publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, kreujące 
wśród mieszkańców miast potrzebę wypoczynku na wsi. Powodują one równo-
cześnie znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorczością w zakresie turystyki 
wiejskiej samych mieszkańców wsi. 

Aktywność promocyjna wybranych gospodarstw agroturystycznych Pod-
karpacia w świetle wyników badań ankietowych

Obserwacja oferty agroturystycznej w województwie podkarpackim wyka-
zuje, że właściciele gospodarstw stosują bardzo ograniczone formy promocji, 
licząc przede wszystkim na pomoc i wsparcie ze strony Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, władz lokalnych, stowarzyszeń agroturystycznych czy 
lokalnych organizacji turystycznych. Często we własnym zakresie aktywność 
promocyjną ograniczają do prostych ulotek lub wizytówek, minimalizując w ten 
sposób wysiłek i koszty, nie doceniają przy tym znaczenia Internetu w oddzia-
ływaniu na potencjalnych klientów. Badania ankietowe przeprowadzone wśród 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych pozwoliły na weryfi kację założonej 
tezy o niskiej aktywności promocyjnej poszczególnych kwaterodawców. Najpo-
pularniejsze formy promocji wykorzystywane przez poddanych badaniu właści-
cieli gospodarstw przedstawia tabela 1. 

Z badań wynika, że aktywność promocyjna gospodarstw agroturystycznych 
sprowadza się najczęściej do działań typowych dla tej formy turystyki, to jest 
do tablic informujących o miejscu i specyfi ce świadczonych usług, co dotyczy 
zwłaszcza osób starszych oraz o niższym poziomie wykształcenia. Ponad połowa 
badanych podmiotów posiada własną stronę internetową, która pełni funkcję pro-
mocyjną, nieco większa grupa ma zamieszczoną swoją ofertę na stronie stowa-
rzyszenia agroturystycznego, którego jest członkiem.



117Aktywność promocyjna gospodarstw agroturystycznych...

Tabela 1

Formy promocji wykorzystywane przez gospodarstwa agroturystyczne (w proc.)

Wyszczególnienie Ogó-
łem

Ze względu na wiek Ze względu na wykształcenie

25–39 40–59 60 
i więcej

podsta-
wowe/ 

zawodowe
średnie wyższe

Tablice 
informacyjne 59,4 64,7 53,6 70,0 65,6 54,9 46,2

Strona inter-
netowa 
stowarzyszenia

58,3 52,9 63,0 40,0 50,0 62,7 38,7

Własna strona 
internetowa 57,3 58,8 63,8 – 43,8 62,7 61,5

Foldery i katalogi 52,1 64,7 47,8 50,0 56,3 49,0 46,2
Ogłoszenia 
w prasie 8,3 25,5 4,3 – 3,1 7,8 15,4

Uczestnictwo 
w targach 7,3 5,9 7,2 10,0 – 11,8 7,7

Suma ≠ 100%, gdyż ankietowani mogli wskazać jednocześnie kilka wariantów. 
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Często wskazywanymi instrumentami promocji są również różne formy 
reklamy wydawniczej, w tym zwłaszcza foldery i katalogi, których poziom 
wykorzystania wzrasta wraz z obniżaniem się wieku właściciela oraz jego 
wykształcenia. Niewielki odsetek badanych wskazuje na reklamę w prasie oraz 
uczestnictwo w targach turystycznych, głównie o zasięgu regionalnym. Należy 
podkreślić, że część właścicieli gospodarstw nie wskazała żadnej aktywności 
promocyjnej, kwaterodawcy ci bazują na atrakcyjności miejsca i jego promocji 
przez inne podmioty związane z rozwojem turystyki w regionie.

O niskiej aktywności promocyjnej świadczy wielkość budżetu promocyj-
nego, którego średnie wartości w odniesieniu do dwóch ostatnich lat przedstawia 
tabela 2.
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Tabela 2

Średnia kwota wydatków na promocję (w zł)

Lata Ogółem
Ze względu na wiek Ze względu na wykształcenie

25–39 40–59 60 
i więcej

podstawowe/ 
zawodowe średnie wyższe

2009 409 501 383 319 337 383 602
2010 511 655 464 402 417 458 807

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Analizując wielkość budżetu promocyjnego zauważa się wzrost o ponad 
25% wydatków w 2010 roku w stosunku do roku wcześniejszego. Ogólnie są to 
jednak niskie kwoty, ich wielkość zwiększa się wraz ze wzrostem wykształcenia 
i obniżaniem się wieku właściciela gospodarstwa. Na uwagę zasługuje fakt, że 
jedynie niespełna połowa badanych była w stanie wypowiedzieć się na temat 
efektywności prowadzonych działań (tabela 3).

Tabela 3

Efektywność działań promocyjnych w opinii kwaterodawców (w proc.)

Wyszczególnienie Ogó-
łem

Ze względu na wiek Ze względu na wykształcenie

25–39 40–59 60 
i więcej

podsta-
wowe/ 

zawodowe
średnie wyższe

Gospodarstwa bada-
jące efektywność 44,7 58,9 43,8 30,0 34,4 49,1 53,8

– nie dają żadnych 
efektów

1,.0 1,8 – – 2,0 –

– są skuteczne ale 
nieefektywne

8,3 11,8 8,7 – 9,4 9,8 –

– są i skuteczne 
i efektywne

35,4 47,1 33,3 30,0 25,0 37,3 53,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 
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Z badań wynika, że przeważająca część kwaterodawców wypowiadających 
się na temat efektywności promocji jest w pełni przekonana o celowości działań 
promocyjnych, wskazuje, że są zarówno skuteczne, jak i efektywne. Przekonanie 
to nasila się wraz ze wzrostem wykształcenia i dotyczy w większym stopniu ludzi 
młodych. 

Osoby świadczące usługi agroturystyczne często akcentowały, że najlepszą 
formą promocji gospodarstwa są zadowoleni goście, którzy nie tylko powra-
cają do nich, ale również polecają kwaterodawcę swoim znajomym. Niemniej 
kształtowanie ich satysfakcji i lojalności wymaga przygotowania wysokiej jako-
ści produktu agroturystycznego, który zaspokoi, a nawet przekroczy potrzeby 
i oczekiwania turystów.

Podsumowanie

Podstawą sukcesu w działalności agroturystycznej, podobnie jak w innych 
obszarach usług, jest klient – turysta, jego potrzeby i oczekiwania, a nawet marze-
nia, które znajdą swoje odzwierciedlenie w unikalnym, wysokiej jakości pro-
dukcie agroturystycznym. Jednak sama atrakcyjność oferty nie wystarczy, aby 
odnieść sukces – ważne jest stworzenie efektywnej drogi informowania rynku 
o zaletach świadczonych usług, walorach miejsca i atrakcjach, zapewniających 
ciekawe spędzenie wolnego czasu. Oddziaływanie potencjalnych kwaterodaw-
ców na odbiorców wymaga więc stworzenia odpowiedniego systemu komuniko-
wania się z rynkiem, którego podstawą jest system promocji. 

Promocja usług agroturystycznych jest specyfi czna, gdyż świadczące je 
gospodarstwa agroturystyczne to najczęściej niewielkie, pojedyncze podmioty, 
dla których funkcja turystyczna z założenia powinna stanowić uzupełniające, a nie 
główne źródło dochodów. Stąd aktywność marketingowa, w tym głównie promo-
cyjna jest znacznie uboższa w porównaniu z innymi podmiotami turystycznymi 
i wymaga wsparcia marketingowego ze strony lokalnych władz, stowarzyszeń 
oraz innych podmiotów zaangażowanych w rozwój lokalnej turystyki.

Analizując formy aktywności badanych gospodarstw agroturystycznych 
zauważa się ograniczony zakres instrumentów i działań, zarówno w wymiarze 
ilościowym, jak i jakościowym. Najczęściej brak jest wizji, spójności działań, 
determinacji i koniecznych nakładów fi nansowych. Świadczy o tym chociażby 
fakt, że wielkość budżetu promocyjnego kształtowana jest zazwyczaj według 
zasady „na ile stać gospodarstwo”, nie według najbardziej wskazanej – celowo-
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-zadaniowej. Prowadzone przez gospodarstwa działania mają zatem często charak-
ter przypadkowy, mało profesjonalny, o ograniczonym zasięgu przestrzennym. 

PROMOTIONAL ACTIVITY OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS 
AS A MARKETING ORIENTATION OF TOURIST ENTITIES 
(ON THE BASIS OF THE PROVINCE OF PODKARPACKIE)

Summary 

The thesis presents selected aspects of marketing activity of agricultural guest-
houses with a particular emphasis on promotional actions. On the basis of theoretical 
considerations, indicating its specifi c, mostly limited character of marketing activity 
of individual agritourist guesthouses, a questionnaire based survey research performed 
in 2010 among 96 owners of agritourist guesthouses acting in the province of podkar-
packie have been presented. Due to limited fi nancial resources and lack of professional 
attitude, promotional actions of the surveyed entities are mostly connected with informa-
tion notices, simple folders or leafl ets as well as internet advertising, however, its role
is not fully developed. 

Translated by Wiesława Kuźniar
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Z KLIENTAMI*

Wprowadzenie

Wzajemnie korzystne relacje z nabywcami można budować jedynie na 
podstawie rzetelnej wiedzy o ich zachowaniach: o zwyczajach zakupowych, 
produktach wybieranych z oferty, preferencjach i motywach, jakimi się kierują1. 
Jak słusznie zauważa A. Dejnaka, wiedza wymaga odpowiedniego zarządzania, 
czyli zdobywania istotnych informacji o klientach, analizowania tych informacji, 
wyciągania wniosków oraz stałej kontroli aktualności posiadanych informacji 
(usuwanie zbędnych informacji, dodawanie nowych, modyfi kacja nieaktual-
nych)2. Celem artykułu jest przeanalizowanie, w jaki sposób fi rmy wdrażające 
marketing relacji mogą wspierać się nowoczesnymi technologiami informatycz-
nymi i jakie są ewentualne mankamenty ich wykorzystywania.

* Projekt współfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki – umowa 3908/B/H03
/2011/40.7.

1  S. Knox, Loyalty-Based Segmentation and the Customer Development Process, „European 
Management Journal” 1998, nr 12.

2  A. Dejnaka, Budowanie lojalności klientów, Helion, Gliwice 2007, s. 75.



122 Izabela Ostrowska, Wojciech Ostrowski

Nakłady na budowanie związków z klientami przynoszą efekty w dłuższym 
okresie. Polegają one na dostarczaniu pozytywnych bodźców nabywcom tak, aby 
więź z fi rmą była dla nich wartościowa. Podkreślić należy, że działania te są kosz-
towne, a ich efekty, w postaci zwiększonej sprzedaży, wyższych marż czy zdoby-
wania nowych klientów dzięki rekomendacjom, są opóźnione w czasie. Dlatego 
konieczne jest użycie odpowiednich narzędzi informatycznych, aby wyodręb-
nić taką grupę klientów, z którymi fi rmie opłaci się budować relacje. W dobie 
powszechnej informatyzacji dostęp do nowoczesnych technologii jest ułatwiony, 
a cena takich systemów stale się obniża. Rozwój technologii – powszechne 
wykorzystywanie Internetu, bazy danych, zintegrowanych systemów informa-
tycznych daje możliwość automatyzacji procesów sprzedaży oraz powoduje, że 
zarządzanie relacjami z nabywcami i wykorzystywanie zgromadzonej informacji 
rynkowej może być szybsze i bardziej efektywne3. Firmy wdrażające marketing 
relacji posiadają rozbudowane bazy danych, a coraz częściej wspierają swoje 
działania systemami typu CRM. 

Marketingowa baza danych o klientach

Pierwszym krokiem na drodze informatyzacji jest zazwyczaj stworzenie 
bazy danych o klientach i jej systematyczne uzupełnianie, aby zwarte w niej 
informacje były aktualne, spójne, wiarygodne i dostępne dla obsługujących. 
Marketingowa baza danych to zorganizowany zbiór danych o obecnych i przy-
szłych klientach, wykorzystywanych do takich celów marketingowych, jak 
analizowanie popytu, przewidywanie wysokości sprzedaży produktów i usług, 
dobór form i środków promocji, podtrzymywanie kontaktów z nabywcami itp.4 
Należy zaznaczyć, że polskie prawo szczegółowo określa obowiązki przedsię-
biorstw posiadających i przetwarzających informacje o klientach. Jest to między 
innymi obowiązek poinformowania klienta o gromadzeniu informacji na jego 
temat, stworzenia możliwości wglądu i modyfi kacji informacji przez klienta oraz 
ochrony posiadanych danych osobowych5.

3  W. Wereda, Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a postępowanie nabywców na rynku 
usług, Difi n, Warszawa 2009, s. 73.

4  R. Pieczykolan, Informacja marketingowa, PWE, Warszawa 2005, s. 54.
5  Szczegółowe regulacje zawiera Ustawa o ochronie danych osobowych, DzU 2002, nr 101, 

poz. 926 (z późn. zm.). Zgodnie z procedurami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych bazy danych muszą być odpowiednio zarejestrowane i zabezpieczone.
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Informację należy traktować jako zasób fi rmy, czyli coś, co może być fak-
tycznie lub potencjalnie wykorzystane. Przez informację rozumiemy objaśnienia, 
pouczenia i wiadomości, a więc różnorodne dane o badanym obiekcie, procesie, 
zdarzeniu. Jest to zasób podobny do innych zasobów, takich jak pieniądz czy 
własność: informacja ma określoną wartość, jej pozyskanie wymaga poniesienia 
kosztów i może być użyta do osiągnięcia określonych celów6. A. Lotko stwierdza, 
że im lepiej dana organizacja przetwarza i analizuje dane o klientach, tym lep-
sze uzyskuje wyniki przeprowadzanych kampanii marketingu bezpośredniego. 
Jednakże nawet najlepszy system dostarczający informacji dla celów zarządza-
nia jest praktycznie bezużyteczny, jeżeli dostarczane przez niego informacje nie 
są właściwie interpretowane, konfrontowane z sytuacją rynkową i wykorzysty-
wane w praktyce. Jednym z podstawowych warunków sukcesu rynkowego fi rmy 
jest zdolność do zaoferowania produktu zaspokajającego potrzeby klienta, przy 
czym defi niowanie tych potrzeb możliwe jest właśnie na podstawie właściwie 
gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych informacji z bazy danych 
o klientach7.

Marketingowa baza danych, aby spełniała swoje zadanie, powinna zawierać 
następujące informacje:8

– dane adresowe, umożliwiające identyfi kację i nawiązanie kontaktu 
z klientem (miejsce zamieszkania, region, kraj);

– dane umożliwiające określenie profi lu nabywcy (wiek, stan cywilny, 
wielkość gospodarstwa domowego, wykształcenie, wykonywany za-
wód, dochody, hobby, zainteresowania, preferowany sposób kontaktu, 
płatności);

– dane o przeprowadzanych transakcjach (dane historyczne – czas ostat-
niego zakupu, częstotliwość zakupów, całkowita wartość zakupów, ro-
dzaje zakupionych produktów);

– dane dotyczące podejmowanych przez fi rmę działań promocyjnych 
– wysyłane informacje i w jakiej formie (reklamy, pisma), osoby kon-
taktujące się bezpośrednio (kto i kiedy, w jakiej sprawie);

6  B. Mikołajczyk, Zasoby informacji o kliencie warunkiem sukcesu fi rm usługowych, PN AE 
Wrocław 2003, nr 1004, s. 106.

7  A. Lotko, Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Politechnika Radomska, Ra-
dom 2006, s. 33–36.

8  R. Pieczykolan, op.cit., s. 55.
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– dane o reakcji na działania fi rmy – czas trwania relacji z fi rmą, skumu-
lowana wielkość sprzedaży, poziom lojalności, podatność na promocje 
czy sprzedaż krzyżową, klasyfi kacja klienta według kryterium atrakcyj-
ności oraz ewentualne trudności w dotarciu i przekonaniu klienta do za-
kupu (np. korzystanie z usług konkurencji).

Firmy wdrażające marketing relacji muszą porządkować informa-
cje w podziale na poszczególnych klientów, przez co czynią z klienta – a nie 
z rachunku, zakupu, produktu lub lokalizacji – podstawową jednostkę analizy 
danych. Ważne, by przechowywane informacje były wartościowe, czyli dokładne 
i łatwo dostępne dla pracowników. Przechowalnia danych pozwala uzyskać pra-
cownikom działu obsługi wiele informacji o kliencie. Dzięki temu personel nie 
musi wypytywać o wszystko nabywcy, wystarczy wyszukać kartę klienta w kom-
puterze (za pomocą rekordu: nazwisko, adres, PESEL, NIP)9. 

M. Janicki zwraca uwagę, że do budowania mocnej relacji potrzebne są rów-
nież informacje o stylu życia, sposobie spędzania wolnego czasu, preferencjach, 
gustach klientów, a także sytuacji rodzinnej10. Zdaniem autorów mogą to być 
dane umożliwiające bardziej zindywidualizowaną komunikację, ale ich pozyska-
nie od klientów może być trudne. Współcześni konsumenci starają się chronić 
swoją prywatność i na pytania o sytuację rodzinną czy ich hobby mogą zareago-
wać jak na naruszanie sfery prywatnej. Należy uszanować prywatność klienta 
i zbierać jedynie te dane, które są niezbędne do budowania relacji, wyjaśniając 
w razie potrzeby, do czego są potrzebne. Poziom nieufności klientów w stosunku 
do fi rm jest wysoki i odczuwają oni opór przed udostępnianiem danych, na przy-
kład o dochodach, posiadanym majątku czy poziomie oszczędności11.

Problemy z zarządzaniem i przepływem informacji w fi rmie

Firmy, wydające karty w programach punktowych, nie muszą od zera budo-
wać infrastruktury ułatwiającej budowanie relacji, bo dzięki posiadanej bazie 
danych mogą poznać wzorce zakupowe, preferencje oraz określić wartość, jaką 
dany nabywca stanowi dla fi rmy12. Również banki, ubezpieczyciele, posługując 
się szczegółowymi informacjami o swoich klientach, niewielkim nakładem pracy 

9  Por. R. Gulati, J.B. Oldroyd, Jak skoncentrować działalność fi rmy na klientach, „Harvard 
Business Review Polska” 2005, nr 12, s. 75–78.

10  M. Janicki, Lojalności się nie kupuje, „Brief” 2000, nr 13, s. 50–51.
11  C. Haring, Pozwól klientowi zarządzać relacjami, „Marketing w Praktyce” 2003, nr 3, s. 42.
12  O tym szerzej: R. Staszkiewicz, Dystrybutor i sklepy wygrywają, „Marketing w Praktyce” 

2002, nr 3, s. 53–55; Sz. Jóźwiak, Pojedynek na mile, „Marketing Serwis” 2001, nr 3, s. 37–38.
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mogą je przekształcić w użyteczną wiedzę. Powyższa wiedza musi być wykorzy-
stywana nie tylko przy podejmowaniu decyzji dotyczących sprzedaży produktów, 
lecz także przy tworzeniu strategii i struktury organizacyjnej fi rmy. W ten spo-
sób przedsiębiorstwo może rzeczywiście sprostać potrzebom klientów, nie tylko 
w krótkiej, ale i długiej perspektywie działania13. Można zauważyć następujące 
problemy w zarządzaniu informacją o klientach:
1. Wykorzystanie posiadanych informacji. Niestety, bardzo często fi rmy mają 

dostęp do danych o klientach, ale nie potrafi ą ich wykorzystać. Na przykład 
banki – znają wiek klienta, dokładne dochody, stan zadłużenia, sytuację ro-
dzinną, wiedzą na co i ile środków miesięcznie wydaje, jednakże niewiele 
z nich w zakresie marketingu wychodzi poza klasyczne narzędzia14. 

2. Rozproszenie danych w fi rmie. Wiele fi rm posiada również zasoby informacji 
o swoich klientach, ale problemem jest ich rozproszenie w wielu miejscach. 
Osobne dane gromadzone są w związku z procesem sprzedaży, inne informa-
cje przechowuje dział marketingu, reklamacje rozpatruje jeszcze inny dział 
(np. obsługi klienta), a faktury wystawia księgowość. Dane są rozsiane, czę-
sto w formie papierowej lub elektronicznej, lecz trudnej do przetranspono-
wania do innego systemu komputerowego. By realizować marketing relacji, 
konieczne jest ich zespolenie tak, aby tworzyły jedną bazę danych. Dopiero 
gdy informacje znajdą się w jednym miejscu, możliwe staje się prowadzenie 
analiz i opracowywanie koncepcji budowania lojalności15.

3. Ilość posiadanych informacji. Niewiele obszarów zmienia się w takim tem-
pie, jak ilość przechowywanych informacji. Jak podają M. Berry i S. Gor-
don, fi rma UPS, dostarczająca przesyłki kurierskie, przechowuje tyle samo 
danych, ile zawierają wszystkie książki z amerykańskiej Biblioteki Kongre-
su (ponad 17 milionów pozycji). Jest to naturalna konsekwencja wzrastającej 
liczby automatycznie generowanych informacji. W przypadku fi rmy UPS są 
to informacje pochodzące ze skanowania kodów przesyłki przy jej przyjęciu 
od klienta oraz w różnych punktach podczas jej transportu. Nie zajmuje to 
wiele czasu, ale powoduje powstawanie szeregu danych, gdyż fi rma prze-
wozi miliony przesyłek dziennie. W konsekwencji fi rma musi przetwarzać 

13  R. Gulati, J.B. Oldroyd, op.cit., s. 75.
14  M. Cieślak-Grzegorczyk, Grzechy główne, „Modern Marketing” 2001, nr 2, s. 36, o tym tak-

że w: D. Grisaffe, A Dozen Problems with Applied Customer Measurment, „Journal of Consumer 
Satisfaction, Disatisfaction and Complaining Behaviour” 2004, No 17.

15  W. Węgorkiewicz, Raport – Customer Relationship Management cz. I, „Marketing w Prakty-
ce” 2001, nr 12, s. 35.
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informacje o milionach transakcji i powinna być w stanie przekształcić je 
w użyteczną wiedzę o nabywcach, poprzez stworzenie ich indywidualnych 
profi li16.

Korzyści z wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych 
typu CRM

Do gromadzenia, standaryzacji i porządkowania informacji o klientach 
potrzebna jest infrastruktura, która umożliwi przeprowadzenie tych procesów 
szybko i w sposób zautomatyzowany. Każdy z pracowników powinien mieć 
możliwość wpisywania danych do systemu i korzystania z zasobów, a do tego 
konieczna jest centralna baza danych i odpowiednia sieć komputerowa. Z tym 
zagadnieniem wiąże się problematyka oprogramowania CRM. Pojęcie CRM 
(ang. Customer Relationship Management), czyli zarządzanie relacjami z klien-
tami, należy rozumieć jako system działań, realizowany przez odpowiednie 
stanowiska i jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa oraz wyposażenie tech-
niczne i oprogramowanie, a także sposób budowania strategii marketingowych 
na podstawie badań zadowolenia, zaufania i lojalności klientów wobec marek17. 
Jednakże pojęcie CRM jest częściej używane w kontekście rozwiązań technolo-
gicznych, ze szczególnym akcentem na zdolność gromadzenia i przetwarzania 
informacji o klientach. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku termin ten stał się 
popularny wśród dostawców technologii informatycznych. Wówczas to bowiem 
pojawiła się możliwość zarządzania związkami z klientem na dużą skalę, czyli 
także w branżach, w których dotychczas klienci pozostawali dla producenta/
sprzedawcy anonimowi18. Systemy CRM to systemy informacyjne, które poma-
gają dużym przedsiębiorstwom zarządzać danymi na temat odbiorców w celu 
zwiększenia sprzedaży i poprawienia jakości obsługi19. Od strony technologicz-
nej na system CRM składają się: hurtownia danych, oprogramowanie służące do 
eksploracji danych oraz centra kontaktu. Dzięki systemowi CRM relacja z klien-

16  M.J.A. Berry, S.L. Gordon, Mastering Data Mining, Wiley Computer Publishing, New York, 
2000, s. 5–7.

17  R. Pieczykolan, op.cit., s. 51.
18  M. Szymura-Tyc, Perspektywy rozwoju koncepcji zarządzania związkami z klientem i jej 

ograniczenia, w: Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, red. O. Witczak, 
CeDeWu, Warszawa 2007, s. 24–25.

19  J.F. Rayport, B.J. Jaworski, Pokażcie się klientom z jak najlepszej strony, „Harvard Business 
Review Polska” 2005, nr 2, s. 62.
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tem może być monitorowana od momentu pierwszej sprzedaży i przez cały okres 
współpracy z danym odbiorcą. Tabela 1 przedstawia główne cele stawiane przed 
systemami CRM. 

Tabela 1

Cele stawiane przed systemami CRM

Wiedza
Wiedza o klientach i fi rmie przechowywana jest w systemie. Łatwy 
dostęp do informacji oraz możliwość dogłębnego analizowania 
danych pozwalają na lepsze poznanie klientów

Komunikacja
Dzięki automatyzacji możliwa jest szybka, efektywna komunikacja 
z klientem. Służą do tego celu podsystemy typu centrum kontaktów 
z klientem

Obniżenie 
kosztów

Dzięki poznaniu potrzeb klienta możliwe jest dopasowanie produktu, 
sposobów komunikacji, dystrybucji, sposobu obsługi, na tej podsta-
wie eliminacja zbędnych wydatków (np. na reklamę)

Automatyzacja
Automatyzacja procesów – takich jak np.: dostęp do informacji, 
fi ltrowanie danych, korzystanie z bazy wiedzy i systemów eksperc-
kich, wysyłanie informacji, wprowadzanie niektórych informacji 
do systemu, zdalna obsługa konta przez użytkowników

Utrzymanie 
klientów

CRM umożliwia dokonywanie segmentacji klientów, określanie 
ich preferencji, dostosowanie produktu do potrzeb indywidualnego 
nabywcy, spersonalizowaną komunikację, lepsze zaspokajanie 
potrzeb nabywców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Dejnaka, Budowanie lojalności klientów, 
Helion, Gliwice 2007, s. 13.

Głównym celem systemów CRM jest tworzenie synergii w postaci warto-
ści dodanej, dzięki współpracy działów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. 
CRM umożliwia automatyzację wielu procesów obsługi klienta (np. identyfi -
kację klienta, przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszenia w bazie danych, przekaza-
nie zgłoszenia do realizacji, ułatwienie dostępu do informacji o zamówieniu), 
a także usystematyzowanie informacji o klientach oraz uproszczenie z nimi 
komunikacji.
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Oprogramowanie CRM pozwala na analizę baz danych nawet rzędu kilku 
milionów rekordów, pomagając wyszukać pewne prawidłowości, powiązania 
i wyznaczyć rysujące się trendy. System CRM powala na20:

– przewidywanie zachowań klientów – dzięki wykorzystaniu danych 
historycznych można określać przyszłe zachowania klientów;

– ustalanie kolejności zachowań – dzięki analizie następujących po so-
bie faktów możliwa staje się identyfi kacja czynności w określonym 
porządku. W ten sposób fi rma może się dowiedzieć, czy działania 
klientów zachodzą w określonej kolejności. Pomaga to w wyróżnieniu 
stałych zachowań, niezbędnych do wyznaczenia ogólnych wzorców 
postępowania;

– wykorzystanie korelacji między danymi – analizy oparte na asocjacjach 
wykrywają grupy podobnych produktów lub wydarzeń. Algorytm sko-
jarzeniowy jest często pomocny w ustalaniu koszyka zakupów w celu 
odkrycia skłonności do nabywania określonych produktów w czasie ro-
bienia innych zakupów.

Nawet najprostszy system klasy CRM umożliwia dokonanie pomiaru warto-
ści poszczególnych grup klientów i uszczegółowienia do poziomu pojedynczego 
nabywcy (wyliczenie wartości życiowej dla klienta CLTV), a dzięki temu przy-
dzielenie go do określonego segmentu i optymalizację wydatków ponoszonych 
na budowanie z nim relacji. Pozwala to na zarządzanie portfelem posiadanych 
klientów i ich segmentację za pomocą kryterium zyskowności, co jest podstawą 
do opracowania strategii wdrażania marketingu relacji dla wybranych segmen-
tów. Dzięki tym działaniom fi rma może oszczędzić pieniądze, na przykład kie-
rując promocję tylko do osób, które są zadowolone z oferty fi rmy i są lojalnymi 
nabywcami. Krótsze listy klientów, których należy poinformować o ofercie, 
oznaczają znaczne obniżenie kosztów (ulotek, wysyłki). Jeżeli towarzyszy temu 
wzrost efektywności kampanii reklamowej, to jest to sposób na skuteczne ogra-
niczanie kosztów marketingowych21.

Strategia fi rmy w stosunku do poszczególnych segmentów powinna okre-
ślać, jakie działania są dopuszczalne przy współpracy z poszczególnymi grupami 
klientów – na przykład, jakie ustępstwa cenowe można zaproponować, które 
usługi są darmowe, przez jakie kanały się kontaktować i kto może to robić, na 

20  A. Pukas, Zarządzanie relacjami z klientem – kierunki, optymalizacja działań w kontekście 
procesów integracyjnych, PN AE Wrocław 2004, nr 1046, s. 133; D. Bryniak, Segmentacja dyna-
miczna – rozwój koncepcji i metod badawczych, „Marketing i Rynek” 2006, nr 7, s. 9.

21  Ibidem, s. 78–79.
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ile można dostosowywać produkt do potrzeb nabywcy. Na podstawie informa-
cji zawartych w bazie danych fi rma przez analogię może także stworzyć profi l 
pożądanego klienta22. Dzięki temu oszczędza czas i pieniądze, jakie by wydała 
na próbę pozyskania nabywców, którzy na pewno nie przyniosą w przyszłości 
dochodów.

Dzięki technologiom typu CRM fi rma zyskuje możliwość automatyzacji 
skomplikowanych i długotrwałych procesów. System CRM umożliwia również 
przeprowadzanie częstych, szczegółowych badań i analiz, a także określenie 
efektywności działań marketingowych.

Problemy praktyczne przy wdrażaniu systemów CRM

Jak wykazywały badania przeprowadzone w 2003 roku w amerykańskich 
i europejskich przedsiębiorstwach aż 40% fi rm posiadało już tego typu systemy 
lub było na etapie ich wdrażania. Z drugiej strony skuteczność wdrożeń CRM 
mieści się w granicach 30–70%23. Warto przeanalizować główne problemy zwią-
zane z implementacją tych systemów w fi rmach. Do kilku najczęściej wymienia-
nych przyczyn niepowodzeń, wskazywanych przez konsultantów i dostawców 
CRM, należą24:

– brak zrozumienia i poparcia ze strony kierownictwa i personelu dla sa-
mej koncepcji zarządzania relacjami z klientami,

– traktowanie CRM jako technologii informatycznej i pozostawienie jego 
wdrażania dostawcom technologii,

– nieodpowiednia jakość danych i informacji o klientach oraz problemy 
związane z bezpieczeństwem danych,

– brak odpowiedniej struktury organizacyjnej, 
– zbyt szeroki zakres wdrażanych projektów (zbyt radykalna zmiana),
– problemy techniczne związane z integracją systemu z istniejącymi w fi r-

mie systemami i bazami danych.
Główny problem niepowodzenia wdrożeń polega na tym, że system kom-

puterowy, nawet wysokiej klasy, jest jedynie narzędziem i musi być umiejętnie 
wykorzystywany. Wiele fi rm kupuje program CRM i oczekuje natychmiastowej 

22  J. Styrna, J. Śliwiński, op.cit., s. 51.
23  J. Sawicki, Jedenaście stereotypów dotyczących budowania więzi z klientem, „Marketing 

i Rynek” 2003, nr 10, s. 34; C. Haring, op.cit., s. 42.
24  M. Szymura-Tyc, op.cit., s. 26.
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zmiany w podejściu pracowników do klienta25. Jak słusznie zauważa M. Cie-
ślak-Grzegorczyk, technologia jedynie wspomaga strategię. Żaden system CRM 
nie zmieni organizacji w fi rmę skoncentrowaną na kliencie, jeśli cały proces nie 
będzie dobrze zaprojektowany26. Każdy pracownik powinien mieć świadomość, 
że informacje otrzymywane od klienta są bardzo istotne. Bez tego może się 
okazać, że w bazie są informacje nieaktualne, które uniemożliwiają dotarcie do 
klienta, nie mówiąc już o budowaniu z nim relacji. 

Drugą kluczową sprawą jest to, że z zaawansowanego narzędzia CRM trzeba 
umieć korzystać i znać wszystkie jego możliwości. Wymaga to dodatkowych fun-
duszy na przeszkolenie pracowników mających stosować system, o czym fi rmy 
często zapominają. Z tego powodu również duża rotacja personelu nie sprzyja 
powodzeniu projektów CRM. 

Podsumowanie

Najważniejszą korzyścią z zastosowania narzędzi informatycznych w zarzą-
dzaniu kontaktami z klientami jest zdobycie informacji, które można wykorzy-
stać do dostarczania nabywcom poszukiwanych przez nich wartości. Analiza 
posiadanych informacji o klientach pozwala także przewidywać ich przyszłe 
zachowania. Dzięki prześledzeniu poziomu satysfakcji i lojalności poszczegól-
nych nabywców możliwe jest wytypowanie osób, które planują przejście do 
konkurencji, a odpowiednio wcześnie podjęte przez fi rmę działania mogą temu 
zapobiec. Warto jednak podkreślić, że narzędzia i technologie odgrywają istotną 
rolę w realizacji marketingu relacji, ale mogą jedynie wspierać jego implemen-
tację w przedsiębiorstwie. Zbliżenie się do klientów jest w mniejszym stopniu 
zadaniem działu informatycznego czy marketingowego, a w większym stopniu 
dotyczy sposobu funkcjonowania całej fi rmy i wszystkich pracowników.

25  M. Osip, A. Matej, Filozofi a CRM: chroń swoich klientów, „Marketing w Praktyce” 2003,
 nr 5, s. 19.

26  M. Cieślak-Grzegorczyk, Grzechy główne, „Modern Marketing” 2001, nr 2, s. 35.
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THE USE OF SELECTED INFORMATION TOOLS 
IN BUILDING RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS

Summary

The aim of the authors was to examine how companies, which are implementing 
relationship marketing, can support with a modern information technologies and what are 
potential weaknesses of their use. Were presented two basic tools such as databases and 
CRM systems. The authors point out that tools and technologies play a signifi cant role 
in the implementation of relationship marketing, but they can only support its implemen-
tation in the enterprise.

Translated by Izabela Ostrowska
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TARGI TURYSTYCZNE 
JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA 

NA PRZYKŁADZIE GIŻYCKA

Wprowadzenie

Marketing to świadomość, że klient i jego oczekiwania są najważniejsze. 
Pod pojęciem marketingu miasta kryje się całość działań oraz różnego typu 
oddziaływań o charakterze kompleksowym i skoordynowanym, których nadawcą 
są zróżnicowane podmioty lokalne. Zwykle celem tych działań jest określenie, 
kształtowanie, a także zaspokojenie ewentualnych potrzeb mieszkańców danego 
miasta oraz osób przebywających czasowo na jego terenie lub w okolicy1. 

Marketing miejski wiąże się ze zjawiskiem szeroko rozumianych przemian 
społeczno-gospodarczych, zwłaszcza z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, 
kładącej szczególny nacisk na konieczność nakłonienia potencjalnych klientów 
do skorzystania z oferty usługowo-infrastrukturalnej regionu2.

Do najważniejszych celów marketingu miasta zalicza się poznanie potrzeb 
mieszkańców w zakresie usług lokalnej infrastruktury, a także zapewnienie 

1  T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 8; 
Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum 
Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 
1997, s. 36.

2  T. Markowski, op.cit., s. 210.
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dobrego dostępu do korzystania z niej. Ważne jest również określenie preferencji 
i zachowań lokalnych podmiotów w zakresie materialno-usługowym czy podno-
szenie jakości świadczeń ze strony lokalnej administracji. Należy też pamiętać 
o kwestiach komunikacji między władzą a lokalnym środowiskiem, zwłaszcza 
w sferze politycznej, społeczno-gospodarczej, oraz dbałości o poziom zadowo-
lenia mieszkańców miasta ze stworzonych warunków funkcjonowania zarówno 
na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. 

Marketing miasta wiąże się również z kształtowaniem kompleksowej oferty 
wielu subproduktów miejskich, czy tworzeniem atrakcyjnego wizerunku danej 
jednostki administracyjno-terytorialnej3. Przestrzeń miejska traktowana jest przez 
działania marketingowe jako całość współtworzona przez różne podmioty, których 
wspólnym celem jest zwiększenie przychodów miasta i jego mieszkańców4.

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości promocyjnych miasta 
z wykorzystaniem targów turystycznych. Część badawczą oparto na źródłach 
wtórnych. Wykorzystano w niej materiały pozyskane z Urzędu Miasta Giżycka 
oraz Centrum Informacji Turystycznej w Giżycku. 

Istota promocji miasta 

Promocja miasta realizowana jest w zasadzie metodami podobnymi do tych, 
które są stosowane podczas promocji fi rmy lub marki, dlatego miasto traktuje 
się jako określony produkt. Za produkt miejski uznaje się zwykle usługi, dobra 
materialne, koncepcje, elementy ruchu turystycznego, czyli wszystko, co można 
zaoferować zarówno stałym mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym5. Nadaw-
cami, czyli sprzedającymi produkt miejski są instytucje, np. samorządy, oraz 
indywidualne podmioty – mieszkańcy miasta i przedsiębiorstwa6. Odbiorcami 
działalności promocyjnej miasta są podmioty rynku wewnętrznego (mieszkańcy 
miasta, przedsiębiorstwa lokalne) oraz podmioty rynku zewnętrznego (turyści 
i mieszkańcy spoza miasta, a także przedsiębiorstwa działające poza jego obsza-
rem). Biorąc pod uwagę korzyści rynkowe miasta, największą wagę przywiązuje 
się do promocji zewnętrznej7.

3  Ibidem, s. 210.
4  S. Szczęsny, Marketing miasta i miejsca, http://www.marketing.org.pl (5.05.2009).
5  A. Łuczak, Miasto i produkt miejski jako zagadnienie marketingowe, „Samorząd Terytorial-

ny” 1999, nr 11, s. 48.
6  M. Czornik, Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Kato-

wice 2005, s. 42.
7  L. Michałowski, Turystyka i sposoby promocji miast, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, 

nr 4, s. 91–110.



135Targi turystyczne jako narzędzie promocji miasta... 

Zadaniem promocji skierowanej do turystów jest pobudzenie ich aktywno-
ści poznawczej – turyści muszą chcieć poznawać dane miasto, należy ich więc 
przekonać, że mają do czynienia z miejscem wyjątkowym, z korzystną ofertą. 
Dodatkowo ważne jest również motywowanie ich do częstszych niż zwykle przy-
jazdów, poza typowym urlopem czy wakacjami. Ze zwiększeniem częstotliwości 
wyjazdów turystycznych wiąże się także upowszechnienie wśród gości szerszej 
niż dotychczasowa oferty, np. korzystanie z nowych możliwości wypoczynku, 
atrakcji, przedłużenia pobytu, możliwość organizacji pobytów zbiorowych, 
rodzinnych, poza sezonem. Jest to możliwe dzięki pełnej prezentacji danego pro-
duktu miejskiego, polegającej na omówieniu lokalnej infrastruktury turystycz-
nej, urbanistycznej, gospodarczej, sieci komunikacyjno-drogowej (zwłaszcza 
w kontekście odległości od innych ośrodków miejskich) oraz lokalnych atrakcji 
(również w powiązaniu z bazą transportową), środowiska naturalnego i sfery 
dostępnych usług handlowo-gospodarczych (banki, rekreacja, gastronomia, 
sklepy, informacja turystyczna itp.). Promocja zewnętrzna produktu miejskiego 
powinna być również nakierowana na wyeksponowanie atrakcyjnego wizerunku 
miasta poprzez ukazanie lokalnej specyfi ki, historii, tradycji, kultury, przeszło-
ści i teraźniejszości8. Skuteczna w tym aspekcie wydaje się współpraca urzędu 
z organizacjami pozarządowymi, wykorzystanie istniejących na danym terenie 
mediów, spotkania z przedstawicielami środowisk, prezentacja osiągnięć miasta 
podczas spotkań i festynów rekreacyjnych, sponsoring sportu, kultury, działalno-
ści społecznej9.

Promocja miasta, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do innych 
produktów dostępnych na rynkach, jest skuteczna o tyle, o ile prowadzi się ją 
z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi10, wśród których wymienia się przede 
wszystkim reklamę, public relations, sprzedaż osobistą i promocję sprzedaży11. 

8  E. Glińska, T. Popławski, Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego, w: In-
formacja i promocja w turystyce – materiały konferencyjne, red. K. Michałowski, Wydawnictwo 
Politechniki Białostockiej, Białystok 2002, s. 126.

9  P. Misiło, Jak skutecznie promować małe ojczyzny, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 2 
(150), 19 stycznia – 1 lutego 2004 www.gsia.infor.pl, s. 64.

10  J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2001, s. 53–56.

11  L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej fi rmy, PWE, 
Warszawa 2000, s. 536.
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Znaczenie targów w marketingu terytorialnym

Promując swój region, obszar społecznej i gospodarczej egzystencji warto 
wykorzystać niecodzienne formy dotarcia z komunikatem do grup docelowych; 
takie specjalne formy nazywane są w nomenklaturze marketingowej eventami12. 

Rynek polski przyjął event jako formę szczególnych, okazjonalnych wyda-
rzeń, które skupiają dużą publiczność i najczęściej przez wyjątkowość, oprawę 
itp. zapadają długo w pamięci widzów. Event ma postać wydarzeń masowych, 
publicznych, jest częścią kreowania wizerunku i skupiania uwagi publicznej13. 
Wielu spośród konsumentów takiej formy promocyjnych działań stwierdza 
w sposób wyjątkowo zgodny, że jest to niepowtarzalna okazja, by poznać region, 
kraj, ludzi, historię. Udział w targach i wystawach jest obowiązkiem zaangażo-
wanych i rozwojowych gmin14. Siłą promocyjną tychże wydarzeń jest wyjątkowy 
społeczny charakter, uczestnictwo lokalnego społeczeństwa, zaproszonych gości 
i turystów. 

Targi jako narzędzie promocji mają przede wszystkim znaczenie informa-
cyjno-promocyjne i kierowane są głównie do potencjalnych nabywców. Podsta-
wowym celem targów jest zaprezentowanie produktów w sposób wyróżniający 
je na tle innych15. Targi są imprezą z nieograniczoną ofertą dóbr jednej lub więcej 
dziedzin gospodarki i mają charakter rynkowy16.

Istotą targów jest spotkanie producentów i konsumentów w celu sprzedaży 
produktów w określonym miejscu i czasie. Targi charakteryzują się17:

– cyklicznością (odbywają się w tym samym miejscu i terminie), 
– reprezentatywnością (biorą w niej udział przedstawiciele fi rm liczących 

się w branży), 
– wielofunkcyjnością (można osiągnąć różne cele, między innymi presti-

żowe czy handlowe), 
– egalitaryzmem (okazja do integracji branży turystycznej), 
– elitaryzmem (możliwość uczestnictwa w wydarzeniu wraz z innymi 

wiodącymi fi rmami branży turystycznej),

12  B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, Difi n, Łódź 2006, s. 23.
13  Ibidem, s. 43.
14  Ibidem, s. 61.
15  M. Urbaniak, Marketing przemysłowy i zagadnienia jakości, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 133.
16  A.S. Kornak, Zarządzanie turystyką, PWN, Warszawa 1996, s. 177.
17  J. Karczmarek, A. Stasiuk, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, 

s. 251–252.
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– multimedialnością (w celu przekazu informacji wykorzystuje się wszyst-
kie zmysły człowieka).

Cele uczestnictwa w targach związane ze sprzedażą to zdobycie nowych 
klientów i zwiększenie sprzedaży, natomiast cele związane z komunikacją doty-
czą głównie zwiększenia świadomości marki. Do najważniejszych powodów, dla 
których warto brać udział w targach, zaliczamy18:

– sprzedaż dóbr i usług,
– wzrost rozpoznawalności fi rmy, promocję fi rmy,
– promocję produktów i usług,
– znalezienie nowych konsumentów,
– wyróżnienie się na tle konkurencji,
– zdobycie wiedzy na temat potrzeb konsumentów,
– zdobycie wiedzy na temat konkurencji,
– szansę na nawiązanie współpracy z fi rmami z branży.
Targi, z wyjątkiem targów specjalistycznych, zaliczane są do rynków zorien-

towanych na klienta masowego19. 

Wybrane formy promocji Giżycka

Miasto Giżycko zajmuje 1387 ha powierzchni, z której blisko 23% wyko-
rzystywane jest dla celów ogólnie pojętej turystyki i rekreacji. Wyjątkowe poło-
żenie geografi czne – centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz przesmyk 
między jeziorami Niegocin i Kisajno predysponuje miasto i okoliczne gminy do 
gospodarczego wykorzystania naturalnego potencjału. Giżycko jest największym 
miastem powiatowym Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i chociaż do miana 
stolicy Mazur akces zgłasza Olsztyn, aspiracje Giżycka, by stać się ofi cjalną sto-
licą Mazur, są wyraźne.

Od roku 2001 Giżycko promuje działania własne na rynku lokalnym i kra-
jowym pod hasłem „Giżycko – miasto przyjazne inwestorom”. Na planie mia-
sta dostępnym dla inwestorów wyodrębniono strefy inwestycyjne, w tym strefę 
szczególnego zainteresowania podmiotów zewnętrznych Ekomarina. Obszar 
inwestycyjny znajduje się w samym centrum Giżycka, wzdłuż promenady 
nad jeziorem Niegocin. Jest to teren całkowicie objęty planem przestrzennego 
zagospodarowania, stwarzający warunki inwestycyjne. Miasto dąży do zmian 

18  B. Siskind, Marketing wystawienniczy, Walters Kluwer, Kraków 2006, s. 20–22.
19  A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Klu-

wer Polska Ofi cyna, Warszawa 2007, s. 171–180.
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wizerunkowych, kreując wielofunkcyjne centra wypoczynku dla rodzin i grup 
zorganizowanych. Inwestorzy zachęcani są przede wszystkim ulgami w podat-
kach od nieruchomości i krótką ścieżką procedur administracyjnych.

Większość działań, które mają charakter promocyjny koncentruje się na 
pozyskiwaniu klienta turystycznego i biznesowego. W dniach 16–17 listopada 
2006 roku Giżycko prezentowało swoje walory na Targach Żeglarstwa i Sportów 
Wodnych Boatshow 2006 w Łodzi, które po targach warszawskich Wiatr i Woda 
są najważniejszą imprezą promującą miasta turystyczne w Polsce. W targach 
każdego roku bierze udział około 160 fi rm i ponad 100 miast, które stawiają na 
turystyczną ekspansję w kraju i za granicą. Przedsiębiorcy reprezentują branżę 
żeglarską, m.in. stocznie jachtowe, fi rmy czarterowe, szkoleniowe i wydawnicze. 
Oprócz samych miast i sektora żeglarskiego prezentowały się także instytucje 
fi nansowe, konsultingowe, doradcze, rządowe i pozarządowe, które są zaintere-
sowane promocją turystyki w Polsce.

Fot. 1. Targi Wiatr i Woda, AWF Warszawa, edycja 2006

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej w Giżycku.

Standardowe stoisko targowe o powierzchni 18 metrów kwadratowych 
dysponowało materiałami promocyjnymi regionu giżyckiego, miasta i powiatu, 
folderami szlaków rowerowych i kajakowych oraz nieodłączną bazą noclegową. 
Według statystyk stoisko odwiedziło łącznie ponad 12 tys. widzów.

Szczególne zainteresowanie wzbudzały oferty wypoczynku indywidu-
alnego, a co za tym idzie, baza noclegowa i gastronomiczna. Targi są jednak 
imprezą typowo branżową i największym uznaniem cieszyła się oferta przygoto-
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wana przez podmioty oferujące jachty, łodzie i sprzęt do jachtingu. W czasie tar-
gów przeprowadzono imprezy towarzyszące, oddające klimat giżyckich jezior. 

W dniach 24–27 października 2007 roku odbyła się w Poznaniu kolejna, 
18. edycja Targów Tour Salon. Wzięło w niej udział 788 wystawców, z czego pra-
wie 200 z zagranicy, reprezentujących 38 krajów świata. Miasto i powiat giżycki 
prezentowały się na stoisku Warmii i Mazur pod szyldem „Kurs na Giżycko”. Poza 
reprezentacją samorządową w targach brało również udział Centrum Promocji 
i Informacji Turystycznej. Obecni byli przedstawiciele regionalnych fi rm. Pierw-
szego dnia targów odbyła się konferencja prasowa województwa warmińsko-
-mazurskiego, połączona z degustacją potraw przygotowanych przez gastronomi-
ków giżyckich. Miasto Giżycko przedstawiło swój pięcioletni plan inwestycyjny 
– poprawy dostępności do turystycznej części regionu.

Fot. 2. Targi Tour Salon 2007 

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej w Giżycku.

Podczas uroczystości otwarcia Targów Tour Salon w Poznaniu zostały 
wręczone statuetki Polskiej Organizacji Turystycznej dla laureatów konkursu na 
najlepsze centrum informacji turystycznej 2007 roku. W edycji 2007 Centrum 
Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku zajęło pierwsze miejsce w kate-
gorii centra informacji w miastach poniżej 75 tys. mieszkańców. Kryteriami bra-
nymi pod uwagę przy wyborze laureatów były: 

– położenie obiektu i jego oznakowanie, 
– łatwość dostępu i godziny otwarcia (w tym dostęp dla niepełnospraw-

nych),
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– dostępność materiałów promocyjnych z danego regionu (w tym bez-
płatnych),

– przygotowanie kadry (w tym znajomość języków obcych). 
Wyjątkowym atutem stoiska targowego Giżycka była oferta turystyczna 

skierowana do dzieci i młodzieży. 

Fot. 3. Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2007

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej w Giżycku.

W dniach 20–22 kwietnia 2007 roku na terenie Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie odbyły się po raz dwunasty Targi Turystyki i Wypo-
czynku Lato 2007. W imprezie tej brał udział również samorząd miasta Giżycka. 
Ofertę targową przygotowało 329 wystawców z 16 krajów. Podobnie jak poprzed-
nie targi, spotkanie to miało charakter wielokanałowej wymiany informacji przed 
nadchodzącym sezonem turystycznym. Giżycko przygotowało bogatą ofertę 
wypoczynku, łącznie prezentując katalogi 40 podmiotów branżowych z powiatu 
i miasta, tj. hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, wypoczynkowych, 
wypoczynku na wsi i fi rm czarterowych. Tradycyjnie największym zaintereso-
waniem cieszyły się oferta wypoczynku rodzinnego, agroturystyka, domki let-
niskowe, imprezy zorganizowane, wędkarstwo, aktywny wypoczynek. 
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Podsumowanie

Miasto Giżycko przygotowuje ofertę turystyczną, gospodarczą i społeczną, 
wychodząc z informacją na rynek zewnętrzny, promując się tam, gdzie znajduje 
się potencjalny klient. Targi, pokazy, prezentacje, wystawy stają się orężem mar-
ketingowym, szczególnie wówczas, gdy dysponuje się ciekawą ofertą. „Kurs na 
Giżycko” stał się atutem samorządu terytorialnego, odkąd Giżycko zainwesto-
wało odpowiednie środki w infrastrukturę wypoczynkową, szlaki turystyczne, 
rewitalizację przestrzeni miejskiej. Miasto postawiło na klienta lojalnego, trwale 
powracającego nad Niegocin. Wydaje się, że podejmowane działania przynoszą 
wymierne korzyści, a Giżycko staje się znanym punktem na turystycznej mapie 
Polski.

THE IMPORTANCE OF TRAVEL FAIR IN CITY MARKETING 
ON THE EXAMPLE GIŻYCKO

Summary

Urban space is treated by marketing activities as a whole, co-created by differ-
ent entities, whose common goal is to increase the revenues of the city and its inhabit-
ants. Fair, as a promotional tool are primarily relevant information – promotions and are 
directed primarily to potential buyers. The primary objective of the fair is to present their 
products in a manner distinguishing them against others. City preparing a range of tour-
ist attractions, economic and social needs to the inform the external market. Trade fairs, 
shows, presentations and exhibitions are becoming an important marketing weapon in 
attracting tourists.

Translated by Adam Rudzewicz





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

     PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 20

NR 678 2012

WIESŁAW SZOPIŃSKI
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW PROMOCYJNYCH 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

NA PRZYKŁADZIE FIRMY MODERNLIGHT

Wprowadzenie

Promocja jest sposobem komunikowania się z potencjalnymi nabywcami 
towarów i usług dla wpływania na ich postawy i zachowania na rynku. To sposób 
oddziaływania marketingowego na klientów i potencjalnych nabywców poprzez 
dostarczenie im informacji, argumentów, obietnic i zachęty w celu skłonienia ich 
do kupowania oferowanych produktów oraz tworzenia pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych1.

W zależności od przyjętej strategii, promocja może skupiać się albo na 
kształtowaniu wizerunku i popularyzowaniu fi rmy, albo na poszczególnych 
liniach produktów lub nawet pojedynczych produktach. W każdym przypadku 
chodzi jednakże o to, aby dotrzeć do możliwie dużej liczby potencjalnych nabyw-
ców z informacją o istnieniu fi rmy czy produktów, przekonać ich o kompeten-
cjach fi rmy i walorach produktu, zdobyć ich przychylność, a w końcu – nakłonić 
do zakupu i uczynić z nabywców stałych klientów. Celem promocji jest więc 
zwrócenie uwagi na dany produkt, rozbudzenie zainteresowania nim, wywołanie 
chęci posiadania i spowodowanie działania w postaci dokonania zakupu. Pro-

1  J. Garczarczyk, A. Michalak, J. Perenc, Podstawy marketingu, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, 
Gorzów Wlkp. 2002, s. 235.
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mocja powinna budować pozytywny obraz produktu oraz producenta w oczach 
nabywców. W tym celu wykorzystuje się różne środki taktyczne i strategiczne, 
mające bezpośrednio i pośrednio umacniać na rynku pozycję przedsiębiorstwa, 
oferowanych przez niego produktów oraz aktywizować jego sprzedaż2. Promo-
cja jest zatem sztuką wyboru zarówno właściwej kompozycji promotion-mix, jak 
i sposobu wykonania oraz dotarcia pożądanego przekazu do adresatów.

Celem opracowania jest identyfikacja działań marketingowych fi rmy 
Modernlight w zakresie promocji, jako aktywnego narzędzia komunikowana się 
przedsiębiorstwa z klientem na rynku. Na tle rozważań teoretycznych ukazano 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2010 roku wśród klientów 
Modernlight na terenie Stalowej Woli. Liczebność próby wynosiła 40 respon-
dentów, którzy reprezentowali fi rmy współpracujące z analizowaną jednostką, 
dobranych na zasadzie doboru nielosowego – kwotowego.

Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

Fundamentem działań promocyjnych jest proces komunikacji. Promocja 
polega na przekazywaniu informacji o produkcie lub usłudze – informacji, której 
zadaniem jest wywołanie chęci zakupu u odbiorcy. Nadawca przekazu – produ-
cent lub fi rma usługowa powinien pamiętać o podstawowej zasadzie: przekazy są 
znakami, które muszą być znane odbiorcy. Im bardziej będzie się pokrywało pole 
doświadczenia nadawcy i odbiorcy, tym większe prawdopodobieństwo efektyw-
nego działania przekazu.

J. Wiktor uważa, że promocja oznacza swoisty dialog pomiędzy przedsię-
biorstwem i potencjalnymi nabywcami, realizowany z jednej strony poprzez 
działania informacyjno-nakłaniające, a z drugiej – sprzężenie zwrotne pomię-
dzy odbiorcą a nabywcą przekazu, poprzez ofertę przedsiębiorstwa3. Promocja 
jest więc procesem komunikowania się fi rm z nabywcami produktów i obejmuje 
zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje informacje 
o produkcie lub fi rmie. 

Przedsiębiorstwo w swojej działalności może wykorzystywać różne instru-
menty komunikowania się z rynkiem; do najważniejszych należą4:

2  J. Dietl, Marketing, PWE, Warszawa 1985, s. 277.
3  J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005, 

s. 41.
4  Cz. Kos, J. Szwacka-Salmonowicz, Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warsza-

wa 2004, s. 153.
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− reklama, która według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu 
jest płatną formą nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, 
usług oraz idei przez określonego nadawcę;

− promocja uzupełniająca – są to różnorodne działania fi rmy w stosunku 
do końcowego nabywcy, np. rozprowadzanie próbek, konkursy itd.;

− sponsoring, który polega na fi nansowaniu i wspomaganiu przez daną 
fi rmę różnych dziedzin życia w celu reklamowym;

− sprzedaż osobista, polegająca na słownej prezentacji produktu lub usłu-
gi potencjalnym klientom;

− merchandising, który odnosi się do promocji produktów w punkcie 
sprzedaży detalicznej i łączy w sobie różne narzędzia promocyjne, tj. 
promocję dodatkową, reklamę oraz sprzedaż osobistą;

− public relations, czyli działania, których celem jest pozyskanie i utrzy-
manie zaufania opinii publicznej do przedsiębiorcy.

Omówione powyżej instrumenty promocyjne składają się na tzw. kompozy-
cję promocyjną. Zapewnieniu ich optymalnego wyboru służy dobór odpowied-
niej strategii promocyjnej. 

Z kolei w szerszym ujęciu pojęcie promocji jest traktowane synonimicznie 
z terminem „komunikacja marketingowa” lub „polityka komunikacji przedsię-
biorstwa z rynkiem”. Łączy bowiem powyższe elementy aktywizacji sprzedaży, 
mające umożliwić pobór i przekazywanie przedsiębiorstwu informacji płynących 
z rynku i zapewnić realizację zwrotnego sprzężenia informacyjnego, stanowią-
cego o interaktywnym, a więc zasadniczym charakterze komunikacji. Podzie-
lając to podejście należy podkreślić, że o ile promocję można traktować jako 
proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, o tyle oczywiste jest, 
że nie każdy akt komunikacji jest promocją. Jest nią bowiem tylko taki proces, 
który wiąże się z realizacją określonych celów rynkowych fi rmy i posługuje się 
określonym zestawieniem instrumentów, wywierających bezpośredni wpływ na 
aktywizowanie sprzedaży5.

Rola promocji łączy się z rozwojem rynku, szczególnego znaczenia nabiera 
więc w warunkach gospodarki rynkowej. Do kreowania i zaspokajania potrzeb 
rynku konieczny jest przepływ nie tylko produktów i usług, ale także informacji 

5  J. Wiktor, op.cit., s. 40.



146 Wiesław Szopiński

o produktach i usługach, ich cenach, miejscu, czasie oraz warunkach transakcji 
kupna-sprzedaży6. 

Strategię wyboru promocji determinują w szczególności następujące czyn-
niki: budżet promocyjny, rodzaj i cechy produktu, etap cyklu życia produktu, 
rynek docelowy, nasilenie konkurencji7. 

Do badań skuteczności działań promocyjnych służą różne techniki, które 
pozwalają zmierzyć zarówno efekty ilościowe jak i jakościowe. Najprostszymi 
metodami badania skuteczności promocji są: badania eksperymentalne, badania 
ankietowe, wywiady i testy. Bardziej skomplikowane metody opierają się na 
badaniach laboratoryjnych8.

Promocja jest planowana i realizowana przez dział sprzedaży, dział promo-
cji lub dział marketingu. Działy te mogą się również zajmować kształtowaniem 
wizerunku fi rmy przez komunikowanie się z osobami niebędącymi nabywcami, 
takimi jak: pracownicy własnego przedsiębiorstwa, dostawcy, przedstawiciele 
organizacji społecznych, udziałowcy i instytucje rządowe. Promocja powinna być 
zawsze dostosowana do celów przedsiębiorstwa i konkretnej sytuacji rynkowej. 

W zależności od sposobów oddziaływania na nabywców można wyróżnić 
dwa rodzaje strategii promocji: nakłaniająca (push) i przyciągania (pull). Pro-
mocja nakłaniana polega na tym, że producent proponuje produkt najbliższemu 
uczestnikowi kanału dystrybucji – najczęściej hurtownikowi, który z kolei pro-
ponuje produkt kolejnemu uczestnikowi tego kanału. Stosując promocję przycią-
gania, producent kieruje zainteresowanie bezpośrednio na ostatnich nabywców, 
z zamiarem rozbudzenia silnego popytu pierwotnego na produkt. Przyjmuje zało-
żenie, że w wyniku intensywnej promocji ostateczni nabywcy będą próbowali 
kupić produkt w sklepie, a sklep niejako będzie zmuszony zakupić produkt od 
producenta lub hurtownika, aby sprostać preferencjom nabywców9. 

Promocja powinna być w pewien sposób dopasowana do charakterystycz-
nych cech i oczekiwań adresatów, czyli tych osób, do których jest kierowana. 
W szczególności zalecane jest odmienne podejście do następujących grup adre-
satów: konsumentów, przedsiębiorców – jako nabywców produktów przemy-
słowych, detalistów, hurtowników i własnych pracowników przedsiębiorstwa. 

6  S. Urban, Marketing produktów spożywczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 148.

7  E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003, s. 313–314.
8  J. Musiałkiewicz, Marketing, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2004, s. 139.
9  E. Michalski, op.cit., s. 315.
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Struktura promocji nie jest stała. Przeważnie nie używa się jednocześnie wszyst-
kich form promocji. Promocja może być użyta do więcej niż jednego produktu.

Działania promocyjne są zazwyczaj niezbędne dla właściwego wprowadze-
nia nowego produktu na rynek, a także utrzymania pozycji rynkowej i osiągnięcia 
długookresowych celów przedsięwzięcia. Głównym celem promocji jest zmniej-
szenie dystansu między oferowanym produktem a klientem. Dystans ten należy 
ograniczyć do minimum poprzez właściwe informowanie klientów o możliwych 
rodzajach produktów, o miejscu i czasie dostępności oferty produkcyjnej, a także 
o zróżnicowanych formach sprzedaży. 

Charakterystyka przedsiębiorstwa Modernlight jako obiektu badań

Modernlight to agencja reklamowa, łącząca w sobie działania agencji inte-
raktywnej, której celem jest wspomaganie klientów w realizacji ich planów mar-
ketingowych w sieci, a także na rynkach lokalnych. Ambicją fi rmy jest tworzenie 
skutecznych i wydajnych narzędzi do prowadzenia biznesu za pośrednictwem 
Internetu. 

Historia fi rmy Modernlight rozpoczęła się w 2002 roku, w odpowiedzi na 
rosnące zapotrzebowanie na usługi internetowe ze strony agencji reklamowych 
działających poza Internetem. Przez kilka pierwszych lat działa głównie jako 
podwykonawca dla większych agencji, dzięki czemu jej pracownicy szybko 
zdobyli wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych projektów in -
teraktywnych. Ta współpraca pozwoliła na nawiązanie wielu ważnych kontak-
tów i zdobycie płynności fi nansowej. 

Głównym profi lem działalności fi rmy Modernlight jest budowanie stron 
internetowych oraz tworzenie specjalistycznych oprogramowań dla fi rm. Dodat-
kowo agencja świadczy usługi w zakresie poligrafi i i wybranych form reklamy 
radiowo-telewizyjnej. Profi l działalności jest elastyczny i szeroki, swą bogatą 
ofertę zawdzięcza współpracy z wieloma podwykonawcami, świadczącymi usługi 
na wysokim poziomie. Mimo tej współpracy fi rma kładzie ogromny nacisk na 
rozwój i jakość usług świadczonych przez jej pracowników. W 2009 roku zespół 
programistów Modernlight stworzył autorski system zarządzania treścią w serwi-
sach internetowych – CMSmanager. Od tej pory wdrożono go w wielu projektach 
realizowanych dla największych klientów. CMSmanager jest stale rozwijany, co 
czyni z niego niezwykle wydajne narzędzie. W 2005 roku zakończono prace 
nad uruchomieniem systemu do obsługi e-mail marketingu – CMSnewsletter. 
System okazał się strzałem w dziesiątkę, idealnie trafi ając w potrzeby klientów. 
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W roku 2010 rozpoczęto prace nad projektem utworzenia serwisu udostępniają-
cego narzędzia i elementy do stron internetowych. Zakończenie prac planowane 
jest na koniec 2011 roku.

W obszarze obranej strategii fi rma Modernlight stawia sobie za zadanie pod-
noszenie świadomości marki wśród klientów oraz zdobywanie nowych rynków 
zbytu. Do najważniejszych działań w tej sferze należy zaliczyć: 

– utworzenie strony internetowej, pełniącej funkcje zarówno reklamowe 
jak i informacyjne,

– uruchomienie elektronicznego systemu składania zamówień,
– umieszczenie reklamy fi rmy w lokalnych mediach,
– zatrudnienie trzech accountów (koordynatorów reklamy na rzecz klien-

ta) w celu pozyskiwania nowych klientów,
– przeprowadzanie badań ankietowych wśród klientów na temat ich zado-

wolenia z oferowanych usług i produktów,
– reklamę prasową w fachowych czasopismach,
– telemarketing.
Do realizacji polityki promocyjnej Modernlight wykorzystuje elementy 

promocji-mix, zwłaszcza w postaci reklamy, promocji sprzedaży i public rela-
tions. W działaniach reklamach główny nacisk kładziony jest na zwrócenie uwagi 
odbiorcy na produkt. W 9 punktach Stalowej Woli umieszczona została reklama 
na billboardach i banerach, które znajdują się w najbardziej ruchliwych częściach 
miasta. Zawierają one niezwykle charakterystyczne logo fi rmy, adres, telefon 
oraz zakres proponowanych usług. 

W ramach promocji sprzedaży Modernlight stosuje się różne bodźce zachę-
cające do zakupu, a mianowicie: 

– zakupy premiowe – nabywcy produktu otrzymują procentową zniżkę 
od ceny przy zakupie większej ilości lub zakupie w ustalonym okresie 
(poza sezonem);

– sprzedaż po obniżonych cenach (obniżkę cen stosuje się po sezonie);
– częściowy zwrot zapłaty;
– rozdawanie gadżetów w postaci kalendarzy, długopisów, zegarków, piór 

i koszulek;
– wręczanie kuponów – po przekroczeniu określonej wysokości zakupu 

klient otrzymuje kupon, który upoważnia go do zniżki przy następnym 
zakupie;
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– sprzedaż wiązana – klient otrzymuje trzy sztuki za cenę dwóch lub pro-
dukt uzupełniający po cenie niższej niż ich łączna wartość;

– prezenty dla nabywców – do nabytego produktu dołącza się prezent 
w postaci innego produktu (breloczek, torba na zakupy, długopis). Cza-
sami prezent jest ukryty w opakowaniu; 

– organizowanie konkursów – klient po spełnieniu warunków bierze 
udział w konkursie i może wylosować nagrodę w postaci upominku lub 
darmowego pakietu usług; 

– zakupy na próbę – nabywca ma możliwość, przed lub po zakupie, wy-
próbowania produktu i zadecydowania o jego zatrzymaniu lub zwrocie.

W czerwcu 2009 roku powstał formalny dział zajmujący się public rela-
tions, który podlega dyrektorowi generalnemu. Obecnie dział ten jest częścią 
serwisu komunikacji. Pierwsza formalna komórka PR zajmowała się kontak-
tami z mediami, organizowaniem konferencji, konkursami dla dziennikarzy, 
kontaktami z VIP-ami. Ówczesny PR utrzymywał także kontakty zewnętrzne 
wysyłając kartki i życzenia okolicznościowe. Kreował wizerunek przedsiębior-
stwa m.in. poprzez wewnętrzną integrację, aby pracownicy byli ambasadorami 
fi rmy w otoczeniu. Tworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy, przekonywanie 
załogi, że jest częścią sukcesu zakładu, stanowi do dziś jeden z najważniejszych 
elementów budujących korzystny wizerunek przedsiębiorstwa. Obecnie do obo-
wiązków działu PR należy też działalność wydawnicza, publikacyjna o fi rmie, 
przygotowywanie materiałów dla właściciela, utrzymywanie kontaktów z prasą, 
umawianie na spotkania z kierownictwem przedsiębiorstwa, szkolenia dla kadry 
kierowniczej z zakresu kontaktów z mediami, udzielania wywiadów. Są to rów-
nież w szerokim rozumieniu wydarzenia fi rmy w postaci imprez regionalnych, 
kulturalnych, charytatywnych, sportowych.

Działania promocyjne fi rmy Modernlight w opinii klientów

Wymiernym efektem działań promocyjnych jest sposób postrzegania przez 
klientów oferty danej fi rmy. W odniesieniu do analizowanej jednostki, uwzględ-
niając kryterium wieku, oceny ankietowanych przedstawia tabela 1. 
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Tabela 4

Podział ankietowanych ze względu na postrzeganą atrakcyjność oferty Modernlight 
(w proc.)

Wyszczególnienie Ogółem
Ze względu na wiek

18–25 26–35 36–45 46–50 > 51
Bardzo dobrze 12 2 4   4   1 1
Dobrze 52 4 7 30 10 1
Średnio 31 3 8 18   2 –
Źle   5 1 –   2   2 –

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Zaprezentowane dane tabelaryczne pozwalają stwierdzić, że ponad połowa 
ankietowanych (52%) dobrze ocenia atrakcyjność oferty usługowej Modernlight, 
natomiast co trzeci badany postrzega ją jako średnią. Odnosząc uzyskane wyniki 
do wieku badanych respondentów należy podkreślić, że najmniej liczną grupę 
stanowią ankietowani, którzy źle oceniają atrakcyjność tej oferty usługowej; 
są to osoby w przedziale wieku od 18–25, 36–45 i 46–50 lat.

Skuteczne działania promocyjne mają przekonać ich adresatów do okaza-
nia zaufania. W odniesieniu do analizowanej jednostki, uwzględniając kryterium 
płci, rozkład odpowiedzi ankietowanych w tym zakresie przedstawia tabela 2. 

Tabela 2

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie, czy fi rma Modernlight jest godna zaufania 
(w proc.)

Wyszczególnienie Ogółem
Ze względu na płeć

kobieta mężczyzna

Tak 75 19 56

Nie 25 21 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondentów można stwier-
dzić, że 75% ankietowanych darzy zaufaniem fi rmę Modernlight, a przeważającą 
ich część stanowią mężczyźni. Co czwarty uczestnik badań nie ufa tej fi rmie, 
w tej grupie z kolei duży odsetek stanowią kobiety.

Podsumowanie

Wyzwania, przed którymi staje fi rma Modernlight, to zdobycie przewagi ryn-
kowej nad konkurencją, poprawienie wydajności pracy, wprowadzanie nowych 
wyrobów, doskonalenie obsługi klienta oraz szybkie reagowanie na zmieniające 
się realia gospodarcze. Tak postawione cele są możliwe do osiągnięcia tylko przy 
zastosowaniu marketingu-mix, zwłaszcza promocji, która pozwala na dotarcie do 
szerokiej grupy potencjalnych nabywców. Dzięki tego typu działaniom również 
wśród obecnych klientów można poprawić wizerunek, a jak wykazują wyniki 
badań ankietowych, istnieje jeszcze grupa klientów, którzy nie darzą zaufaniem 
analizowanego przedsiębiorstwa. 

USE OF PROMOTIONAL INSTRUMENTS WITHIN AN ENTERPRISE 
ON THE BASIS OF MODERNLIGHT

Summary

The study is an attempt to defi ne the signifi cance of promotion within the system 
of communication between an enterprise and the market. On the basis of theoretical 
considerations regarding the issue, in the scope of promotional actions, especially those 
shaping their image, the author has presented the results of survey research on the assess-
ment of their effi ciency within the analysed enterprise. The empirical research results 
allow claiming that promotional actions of the analysed enterprise are performed in 
a reliable manner, allowing for maintaining a high competitive position, and at the same 
time, positively infl uencing the shape of the enterprise’s image. 

Translated by Wiesław Szopiński
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WPŁYW CZĘSTOŚCI EKSPOZYCJI LOGO 
NA JEGO ZAPAMIĘTYWALNOŚĆ

Wprowadzenie

Teorie selekcji uwagowej zakładają, że informacja, na którą nie zwracamy 
uwagi, jest całkowicie pomijana, zwalniając w ten sposób zasoby poznawcze. 
Czynnikami decydującymi o tym, które informacje zostaną pominięte, a które 
poddane głębszej analizie, są określone właściwości bodźców, a dokładniej ich 
cechy fi zyczne1. Gdyby tak rzeczywiście było, oznaczałoby to, że uwaga działa 
na zasadzie fi ltrów, pomijając informacje, które po wstępnej analizie zostały 
uznane za nieistotne. Inną teorią na temat tego, w jaki sposób przebiega fi ltro-
wanie danych z otoczenia, jest teoria alokacji zasobów zaproponowana przez 
Kahnemana. Według tego autora, człowiek nie tyle fi ltruje bodźce, które do niego 
docierają, ile pobiera te bodźce, które są mu potrzebne. W ten sposób uwaga 
zyskała status procesu aktywnego, nie pasywnego2.

Procesy postrzegania w ujęciu Kahnemana sugerują podział procesów per-
cepcji na automatyczne i kontrolowane, które to pojęcia zostały wprowadzone 
przez Posnera i Snydera oraz Schneidera i Shriffrina. Procesy automatyczne 
w ich teorii to procesy nieangażujące świadomości, a więc charakteryzujące się 

1  T. Maruszewski, Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2002, s. 76–82.

2  D. Kahneman, Attention and Effort, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1973, s. 2–7.
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małym zapotrzebowaniem na zasoby uwagi, pozwalające na wykonywanie kilku 
czynności jednocześnie, zwykle związane z zadaniami dobrze znanymi, łatwymi, 
wykorzystującymi proste procesy poznawcze. Procesy kontrolowane natomiast 
są to te procesy, które angażują świadomość, wymagają dużych zasobów uwagi 
(zwykle możliwe jest wykonywanie tylko jednego zadania), zadania są bardziej 
czasochłonne i wykorzystują złożone procesy poznawcze3. 

Można założyć, że każdy bodziec przechodzi procesy percepcji i zostaje 
przyswojony, a więc w dalszej kolejności można skupić się na samej czynności 
odtwarzania zapamiętanego bodźca. Wyróżniamy trzy rodzaje pamięci: epizo-
dyczną, semantyczną i proceduralną. W pamięci epizodycznej przechowywane 
są wspomnienia zdarzeń, w pamięci semantycznej przechowywana jest tak 
zwana wiedza ogólna, natomiast pamięć proceduralna służy do przechowywa-
nia nabytych umiejętności. Informacje docierające do człowieka z otoczenia są 
kodowane (zakładając, że nie zostaną odrzucone), przechowywane, a następ-
nie odtwarzane4. Informacje zapisane w pamięci mogą być odtwarzane na dwa 
sposoby: poprzez przypominanie (samodzielne formułowanie odpowiedzi na 
zadane pytanie) lub poprzez rozpoznawanie (wskazywanie poprawnej odpowie-
dzi spośród kilku podanych możliwości). Przypominanie i rozpoznawanie może 
występować w różnych postaciach: jako przypominanie seryjne, uwzględnia-
jące kolejność zapamiętywanych elementów, jako przypominanie swobodne, 
bez nacisku na zachowanie prawidłowej kolejności odtwarzanych elementów, 
oraz przypominane z podpowiedziami, wskazówkami. Zwykle przypominanie 
występuje łącznie z rozpoznawaniem: widząc jakiś bodziec, kojarzymy związane 
z nim, zapamiętane wcześniej, informacje, niemniej jednak są to odmienne pro-
cesy, angażująca inny typ wrażliwości na różne czynniki5.

Przedmiotem niniejszego badania jest logo fi rmy Google. Logo jest znakiem 
grafi cznym stosowanym dla łatwego zapamiętywania fi rmy, idei czy instytucji. 
Pełni więc funkcję informacyjną, z docelową właściwością reklamową, gdyż 
jego zadaniem jest nakierowanie odbiorcy na reprezentowany przez logo przed-
miot. Istotą logo jest unikalność, przy jednoczesnej prostocie i łatwości w jego 
odtwarzaniu. Ważne są więc kształt i kolory zastosowane w logo. Standardowo 
składa się tylko z logotypu (stylizacji literowej), tylko z elementu grafi cznego, 

3  T. Maruszewski, op.cit., s. 106–109.
4  S.A. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2004, s. 333–338.
5  T. Maruszewski, op.cit., s. 182–185.
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będącego symbolem, lub stanowi połączenie obu tych elementów. Głównym 
zadaniem logo jest rozpoznawalność6. W wielu badaniach marketingowych 
dotyczących wizerunku i świadomości marki poszczególnych przedsiębiorstw 
wykorzystywano właśnie ich logo, dowodząc jednocześnie, że rozpoznawalność 
(wskaźnik rozpoznawalności) marek na podstawie ich logo jest znacznie wyższa 
niż na podstawie samej nazwy7.

Problemy badawcze

Celem badania jest sprawdzenie, czy częstość ekspozycji danego bodźca 
(konkretnie obrazu złożonego z kolorowych liter) przekłada się na lepsze, dokład-
niejsze jego odtwarzanie. Postawiona została hipoteza, że im częstsza ekspozycja 
logo, tym dokładniejsze przywołanie jego elementów. Częsta ekspozycja na logo 
Google pracowników tej fi rmy spowoduje więc bezbłędne lub prawie zawsze 
bezbłędne przywołanie go (brak błędów w przypisaniu odpowiednich kolorów 
odpowiednim literom), czyli uzyskają oni dużo lepszy wynik niż osoby badane 
z pozostałych grup. Dodatkowo użytkownicy sporadyczni będą mieć więcej pro-
blemów z przywołaniem tego logo niż użytkownicy intensywni.

Metoda: uczestnicy badania, zmienne, materiały, procedura

Uczestnikami badania było 90 osób z wykształceniem wyższym i niepeł-
nym wyższym (studenci, w wieku od 20 do 29 lat. 63% badanych to kobiety, 
27% – mężczyźni. 30 uczestników badania było pracownikami fi rmy Google, 
szczególnie często podlegającymi ekspozycji logo tej fi rmy. 30 uczestników to 
sporadyczni użytkownicy Internetu, mający żaden bądź znikomy kontakt z logo 
wyszukiwarki Google. Pozostałe 30 osób było częstymi użytkownikami Inter-
netu, korzystającymi z wyszukiwarki Google codziennie lub prawie codziennie.

Badanie zostało przeprowadzone w budynkach Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, a także w biurze Google Sp. z o.o. mieszczącym się w tym 
mieście. Badanie odbyło się w pierwszych trzech tygodniach kwietnia 2011 roku. 
Jednemu uczestnikowi zajmowało średnio 10 minut. 

W badaniu przyjęte zostały następujące zmienne:
– zmienna niezależna: częstość używania wyszukiwarek internetowych 

przez osoby badane. Przyjmując to kryterium, osoby badane podzielo-

6  W. Nowakowski, Logo! W praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2006, s. 12–13.
7  M. Milewski, Marka znana z widzenia, „Brief” 2005, nr 12, s. 88–89.
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no na trzy grupy (sporadyczni użytkownicy wyszukiwarek interneto-
wych, stali użytkownicy wyszukiwarek internetowych oraz pracownicy 
Google – szczególnie podlegający ekspozycji logo fi rmy);

– zmienna zależna 1: rozpoznanie kolorów liter wchodzących w skład 
logo Google (wskaźniki: rozpoznanie prawidłowe, rozpoznanie błędne 
– podane w procentach);

– zmienna zależna 2: rozpoznanie prawidłowej kolejności kolorów liter 
logo Google (wskaźniki: rozpoznanie prawidłowe, rozpoznanie błędne 
– podane w procentach).

Zastosowanym narzędziem badawczym była ankieta, która składała się 
z czterech pytań/zadań. Pierwsze pytanie dotyczyło częstości korzystania 
z wyszukiwarki internetowej, a jego celem było podzielenie osób badanych na 
sporadycznych lub stałych użytkowników wyszukiwarek internetowych – pyta-
nie to było zadawane na kartce papieru, badany zaznaczał na nim jedną z trzech 
odpowiedzi (jestem pracownikiem fi rmy Google; jestem częstym użytkowni-
kiem Internetu – korzystam z niego codziennie lub prawie codziennie; rzadko 
korzystam z Internetu – rzadziej niż raz na tydzień). W drugim pytaniu badani 
zostali poproszeni o odtworzenie nazw znanych im wyszukiwarek internetowych 
i o zapisanie ich (sprawdzano tu znajomość nazwy wyszukiwarki Google, a także 
umiejętność poprawnego odtworzenia jej pisowni). W trzecim pytaniu dosta-
wali dodatkową kartkę z dziesięcioma kołami w różnych kolorach (koło żółte, 
czerwone, różowe, zielone, błękitne, niebieskie, czarne, fi oletowe, białe i szare). 
Zadaniem osób badanych było wskazanie kolorów, które występują w logo 
wyszukiwarki Google. W czwartym zadaniu badani mieli dopasować kolory 
do każdej z liter logo Google (dostawali wycięte kolorowe koła i kartkę z logo 
Google z bezbarwnymi literami i układali te koła w kolejności ich występowania 
w logo). 

Badanym przedstawiano odpowiednie materiały dobrane do każdego z czte-
rech użytych pytań (opisane w dalszej części niniejszej pracy). Przeprowadzono 
90 ankiet (30 w grupie sporadycznych użytkowników Internetu, 30 w grupie stu-
dentów i 30 w grupie pracowników Google). Ankiety we wszystkich badanych 
grupach były takie same. 
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Przewidywane wyniki

Na podstawie literatury opracowanej na potrzeby niniejszej pracy zakła-
damy, że pracownicy fi rmy Google, z racji dużej ekspozycji na bodziec, jakim 
jest logo tej korporacji, częściej niż pozostali badani będą potrafi li bezbłędnie 
przywołać nazwę fi rmy, wybrać kolory należące do jej logo, a także lepiej przy-
porządkują kolory do odpowiednich liter logo. Spośród osób niebędących pra-
cownikami fi rmy Google stali użytkownicy Internetu będą uzyskiwali lepsze 
wyniki w zadaniach wykorzystanych w badaniu niż sporadyczni użytkownicy 
Internetu.

Wyniki

Osoby badane podzielono na trzy grupy wyodrębnione na podstawie często-
ści ekspozycji na bodziec, jakim jest logo fi rmy Google. Grupy te były równo-
liczne, każda zawierała 30 osób.

W badaniu wzięło udział 90 osób. Do obliczenia wyników badania zasto-
sowano test Chi-kwadrat. Nie dzieląc badanych na grupy ze względu na czę-
stość podlegania ekspozycji logo Google, można zauważyć, że większość z nich 
(62 osoby) bezbłędnie odtwarza nazwę przeglądarki, podczas gdy zdecydowana 
mniejszość (dwie osoby) nie potrafi  poprawnie odtworzyć trzech liter nazwy. 
Test χ² wykazał, że różnica ta jest istotna statystycznie, χ² (3, N = 90) = 96,844; 
p < 0,001.

W drugim zadaniu badani również w zdecydowanej większości (60 osób) 
wybierali cztery kolory jako występujące w logo fi rmy Google. W grupach, które 
wybrały inną ilość kolorów, było mniej niż 12 osób w każdej. Test χ² wykazał, że 
różnica ta jest istotna statystycznie, χ² (4, N = 90) = 124,444; p < 0,001.

Także znacząca większość badanych (54 osoby) wybrała cztery prawidłowe 
kolory z danego logo. Jeden prawidłowy kolor wskazały trzy osoby, 16 osób 
wybrało dwa prawidłowe kolory, a 17 osób – trzy prawidłowe kolory. Nikt spo-
śród badanych w tym eksperymencie nie wskazał kolorów spoza zbioru kolorów 
logo. Test χ² wykazał, że różnica ta jest istotna statystycznie, χ² (3, N = 90) = 
64,222; p < 0,001.

Jeśli chodzi o poprawność dopasowania kolorów do poszczególnych liter 
logo, około 20 osób wykonało to zadanie w pełni poprawnie, podobna ilość 
jednak niepoprawnie. Test χ² wykazał, że różnica ta jest istotna statystycznie, 
χ² (6, N = 90) = 18,422; p < 0,01.
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Grupa pracowników fi rmy Google liczyło 30 osób. Do obliczenia wyni-
ków badania zastosowano test Chi-kwadrat. Wszyscy badani poprawnie odtwo-
rzyli nazwę przeglądarki, a ponieważ zmienna ta przybierała stałe wartości, test 
Chi-kwadrat nie mógł być obliczony. Wszyscy badani pracownicy Google bez-
błędnie wskazali cztery kolory występujące w logo ich pracodawcy. Wartości tej 
zmiennej przybierały stałe wartości, więc test Chi-kwadrat nie został obliczony. 
Wszyscy badani w tej grupie eksperymentalnej poprawnie wybrali też kolory logo 
Google, a ponieważ zmienna ta przybierała stałe wartości, więc test Chi-kwadrat 
nie mógł być obliczony. 14 uczestników badania z tej grupy eksperymentalnej 
bezbłędnie przyporządkowało cztery kolory do odpowiednich liter w logo. Bez-
błędnie logo odtworzyły trzy osoby, jeden błąd popełniło sześć osób, natomiast 
siedem osób dopasowało trzy kolory poprawnie. Test χ² wykazał, że różnica ta 
jest istotna statystycznie, χ² (3, N = 30) = 8,667; p < 0,05.

W grupie intensywnych użytkowników Internetu przebadano 30 osób. Do 
obliczenia wyników badania zastosowano test Chi-kwadrat. W tej grupie ekspe-
rymentalnej 23 osoby potrafi ły bezbłędnie przywołać nazwę fi rmy Google. Sie-
dem osób poprawnie zapisało pięć liter nazwy. Test χ² wykazał, że różnica ta jest 
istotna statystycznie, χ² (1, N = 30) = 8,533; p < 0,01. 22 osoby wybrały cztery 
kolory jako kolory wykorzystane w zadanym logo, siedem osób wskazało trzy 
kolory i jedna osoba – pięć kolorów. Test χ² wykazał, iż różnica ta jest istotna sta-
tystycznie, χ² (2, N = 30) = 23,400; p < 0,001. 18 badanych intensywnie korzysta-
jących z Internetu wybrało cztery prawidłowe kolory użyte w logo fi rmy Google. 
Osiem osób wskazało trzy prawidłowe kolory, cztery osoby – dwa kolory. Test χ² 
wykazał, że różnica ta jest istotna statystycznie, χ² (2, N = 30) = 10,400; p < 0,01. 
W tej grupie eksperymentalnej dziesięć osób poprawnie przyporządkowało trzy 
kolory do odpowiadających im liter, dziewięć osób – dwa kolory. Cztery i więcej 
kolorów poprawnych potrafi ło przyporządkować łącznie 11 osób (siedem osób 
– cztery kolory, trzy osoby – pięć kolorów, jedna osoba poprawnie dopasowała 
do liter wszystkie kolory). Test χ² wykazał, że różnica ta jest istotna statystycznie, 
χ² (4, N = 30) = 10,000; p < 0,05. 

W grupie sporadycznych użytkowników Internetu zostało przebadanych 
30 osób. Do obliczenia wyników badania zastosowano test Chi-kwadrat. Przewa-
żająca część badanych potrafi ła odtworzyć poprawnie więcej niż połowę nazwy 
fi rmy Google (dziesięć osób odtworzyło cztery litery nazwy, po dziewięć osób 
– pięć liter i całość nazwy). Różnice te w teście Chi-kwadrat okazały się staty-
stycznie nieistotne, χ² (4, N = 30) = 4,333; p > 0,05. Odpowiednio osiem i dzie-
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więć osób wybrało dwa i cztery kolory jako te, z których składa się zadane logo, 
przy czym 12 osób wskazało dwa prawidłowe kolory, a dziewięć osób – trzy 
kolory. Różnice te w teście Chi-kwadrat są statystycznie nieistotne, χ² (3, N = 30) 
= 6,000; p > 0,05. Jedna piąta badanych w tej grupie potrafi ła wskazać wszystkie 
prawidłowe kolory składające się na logo Google. Test Chi-kwadrat wykazał, że 
różnice te są statystycznie nieistotne, χ² (3, N = 30) = 5,467; p > 0,05. W grupie 
sporadycznych użytkowników Internetu znacząca większość (16) osób wykonała 
w całości niepoprawnie zadanie polegające na przyporządkowaniu kolorów do 
liter logo. Nikt nie przyporządkował poprawnie wszystkich kolorów do odpo-
wiadających im liter. Różnice te w teście Chi-kwadrat okazały się statystycznie 
istotne, χ² (4, N = 30) = 26,333; p < 0,001.

Dyskusja wyników

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, iż hipoteza, zakładająca, 
że im częstsza ekspozycja logo, tym dokładniejsze przywołanie jego elementów, 
jest prawdziwa. Istotnie, częsta ekspozycja logo Google spowodowała u pracow-
ników tej fi rmy bezbłędne odtworzenie nazwy fi rmy, bezbłędny dobór kolorów 
logo, a także wysoki współczynnik jego przywołania (czyli brak błędów w przy-
pisywaniu odpowiednich kolorów odpowiednim literom). Ponadto uzyskali oni 
dużo lepszy wynik niż badani z grup sporadycznych i intensywnych użytkowni-
ków Internetu. Należy jednak zauważyć, że sporadyczni użytkownicy Internetu 
mieli więcej problemów z przywołaniem tego logo niż użytkownicy intensywni.

Uzyskane w badaniu dane można wykorzystywać w tworzeniu wizerunku 
marki i związanych z tym programów asocjacji logo z jego marką. Z niniejszego 
badania niepodważalnie wynika, iż częstość ekspozycji logo wpływa na zdolność 
jego odtworzenia i przywołania marki, którą reprezentuje.

Ograniczeniem badania jest stosunkowo mała kontrola nad tym, czy inten-
sywni użytkownicy Internetu często korzystają z usług wyszukiwarki Google. 
W badaniu tym zostało to pominięte, a może się okazać ważnym predykatorem 
późniejszych możliwości odtworzenia logo fi rmy przez osoby z tej grupy. Słabo-
ścią badania było również podanie zamkniętej listy kolorów do wyboru (należa-
łoby się zastanowić, czy danie badanym możliwości wymyślenia tych kolorów 
zmieniłoby wyniki eksperymentu).

Badanie warto byłoby rozwinąć o dodatkowe elementy: ponieważ między 
wynikami badanych z grupy intensywnych użytkowników Internetu i pracowni-
ków fi rmy Google w zadaniu z rozpoznaniem kolorów z logo nie stwierdzono 
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większych różnic, warto zgłębić informacje na temat wyników, na przykład 
sprawdzając, które litery przyporządkowano do właściwego koloru najczęściej 
w każdej z grup. Być może pewne elementy badanego logo są lepiej zapamięty-
wane, a inne gorzej (zgodnie z zasadami selekcji uwagowej omówionej w pierw-
szej części niniejszego opracowania).

Ankieta

1. Jak często korzystasz z Internetu? Zaznacz jedną z trzech odpowiedzi:
 codziennie lub prawie codziennie korzystam z Internetu
 rzadziej niż raz na tydzień
 jestem pracownikiem znanej wyszukiwarki internetowej

2. Proszę przypomnieć sobie i podać nazwy wszystkich znanych Pani/Panu 
wyszukiwarek internetowych:
.......................................................................................................................

3. Na poniższej palecie kolorów proszę zaznaczyć krzyżykiem wszystkie kolo-
ry, które Pani/Pana zdaniem zostały użyte w logo wyszukiwarki internetowej 
Google: 

4. Proszę dopasować kolory do poszczególnych liter logo fi rmy Google po-
przez ułożenie kolorowych kół w poprawnej kolejności:
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THE EFFECTS OF FREQUENCY OF EXPOSURE OF THE LOGO 
ON MEMORIZING IT

Summary

The paper discusses the issue of codependency between the ability to recall an 
image from memory and the frequency of exposure to that image (stimuli). An experi-
ment has been conducted in which internet users were asked to recall the sequence 
of colors of letters in the logo of Google search engine. The frequency of internet usage 
by the subjects and their everyday contact with the search engine was controlled. Occa-
sional internet users have had signifi cantly higher diffi culty in recollection of colors 
sequence an assigning them to specifi c letters, they also had diffi culty with recollection 
of the search engines name. Frequent internet users and Google employees did not have 
diffi culty with recollection of the company name and logo color assignment; all tested 
Google employees have completed the task without errors. 

Translated by Julita Isalska
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ZNACZENIE ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO FIRMY 
W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI MARKI

Wprowadzenie

Marketing i jego cele ewoluują wraz z przemianami społecznymi. W cza-
sach rewolucji przemysłowej oczy marketerów były skierowane na produkt, a ich 
uwaga skupiona na jego opracowaniu i sprzedaży. Kolejnym etapem niosącym 
zasadnicze zmiany był rozwój technologii informacyjnej. Trend ten sprawił, że 
priorytetowe stało się spełnienie oczekiwań konsumentów nie tylko w sferze 
funkcjonalnej, ale również emocjonalnej, którą   determinowało pozycjonowanie 
produktu i fi rmy. W dzisiejszych czasach poziom ubóstwa, zmiany klimatyczne 
i wzrost zanieczyszczenia środowiska dają powód do refl eksji nad znaczeniem 
działań marketingowych fi rm w czynieniu świata lepszym1.

Tożsamość marki i jej istota

Aby marka mogła dotrzeć do konsumenta i oddziaływać na niego, powinna 
posiadać unikalną tożsamość, która określa wizję i cel działania, wyróżniki marki 
oraz zakres kompetencji, wartości marki, potrzeby, na które odpowiada2. Toż-

1  P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiwan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 21.
2  J.N. Kapferer, The New Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity 

Long Term 4th Edition, Kogan Page, London 2008, s. 172.
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samość marki wyraża się poprzez wygląd, kulturę, relacje, odbicie, wizerunek 
własny oraz osobowość. 

Wygląd – związany z widocznymi cechami (kształt, kolor, faktura) zarówno 
samego produktu jak i jego opakowania – jest podstawą komunikacji marki. 
Często jest czynnikiem decydującym przy podejmowaniu decyzji zakupowej, 
zwłaszcza jeśli kupujący musi wybrać spośród dziesiątków produktów, w przy-
padku których nie zetknął się z żadnymi innymi komunikatami. Kultura marki 
odzwierciedla jej system wartości i inspiracji. Często ma silny związek z krajem 
pochodzenia i cechy bądź mentalność pewnych narodowości są przenoszone 
na markę oraz jej produkt. Hiszpańska marka Seat, należąca do niemieckiego 
koncernu Volkswagen, podkreśla cechy narodowościowe claimem „niemiecka 
solidność i hiszpański temperament”. Relacje odgrywają szczególną rolę w sek-
torze usług i handlu detalicznego. Marki często towarzyszą transakcjom mię-
dzyludzkim, a poziom obsługi czy ton przekazu buduje relacje między marką 
i klientem. Odbicie stanowi taki wizerunek konsumenta, z jakim chciałby on być 
utożsamiany przez innych. Marki często są wykorzystywane przez nabywców 
do kreowania własnej tożsamości i komunikowania jej otoczeniu. Należy zatem 
pamiętać, że odbicie marki nie zawsze jest utożsamiane z prawdziwymi cechami 
grupy docelowej, a raczej stanowi odzwierciedlenie jej aspiracji i pożądanego 
wizerunku. O ile odbicie przedstawia tożsamość konsumenta otoczeniu, o tyle 
wizerunek własny stanowi „wewnętrzne lustro nabywców”. Poprzez stosunek do 
marki budujemy wewnętrzną relację z samym sobą. 

Tak jak osobowość człowieka możemy zidentyfi kować poprzez sposób jego 
zachowania i wypowiedzi, tak marka może być identyfi kowana poprzez sposób, 
w jaki mówi o swoich produktach, jakie wartości wyznaje. Określenie osobo-
wości marki sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: kim byłaby, gdyby była 
człowiekiem? Można ją opisać za pomocą cech demografi cznych, stylu życia lub 
cech charakteru. Osobowość marki defi niuje również miejsce zajmowane przez 
nią w życiu konsumentów. Biorąc pod uwagę istotne potrzeby, jakie zaspokaja, 
może odgrywać pewną ograniczoną liczbę ról, którym odpowiada określony cha-
rakter i zestaw cech osobowości3. Teoria opisująca to zjawisko, zwane archetypem 
marki inspirowana jest psychologią K.G. Junga oraz J. Campbella. Mówi ona, 
że niezależnie od kultury ludzie postrzegają role odgrywane przez tzw. bohate-
rów i strukturę „wielkich opowieści” w sposób bardzo podobny oraz przyjmuje, 
że archetypy są pozostałością ludzkich doświadczeń funkcjonujących w pod-

3  Ibidem, s. 182–187.
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świadomości. Fakt ten sprawia, że marki możemy defi niować poprzez ograni-
czony zestaw wzorów osobowości, do których przypisane są odgrywane role 
i znaczenie. Teoria ta została zweryfi kowana największymi ilościowymi bada-
niami marki Brand Asset Valuator (BAV). Zgodnie z metodologią Y&Rchetypes 
każdą markę można przypisać do jednego z 12 archetypów, reprezentowanych 
przez postaci z mitologii, historii lub kultury4.

Tabela 5

Zestawienie 12 archetypów reprezentowanych przez marki

Archetyp Postaci
Przykłady 

marki
(BAV 2007)

Charakter Podstawowe 
znaczenie

1 2 3 4 5
Mędrzec
(The Sage)

Ghandi, 
Einstein, 
Platon

Gazeta 
Wyborcza, 
ING

uczony, 
oświecony, 
dogłębny

mądrość, 
przeznaczenie, 
mistrzostwo

Czarodziej 
(The Magican)

Merlin, 
Hermes, 
Walt Disney, 
Harry Poter

Skype, 
Alfa Romeo

mądry, tajemniczy, 
utalentowany

przekształcenie, 
motywacja, 
zachwyt

Błazen 
(The Jester)

Prometeusz, 
Charlie 
Chaplin, 
Salvador Dali

Red Bull, 
Snickers

zabawny, 
oryginalny, 
kpiący

tworzenie, 
radość, 
przekora, 
nowy porządek

Patriarcha 
(The Patriarch)

Hektor, 
Król Artur, 
Nelson 
Mandela

Rutino-
scorbin, 
Polopiryna

dostojny, prostoli-
nijny, autorytarny

autorytet, 
porządek, 
kierowanie

Strażnik 
(The Guardian)

Sokrates, 
Kriszna, Obi 
Wan Kenobi

PKO BP, 
Rzeczpo-
spolita

zorganizowany, 
systematyczny, 
opanowany

kontrola, 
protekcja, 
ochrona

Wojownik 
(The Warrior)

Achilles, 
Aleksander 
Wielki, Conan

Honda, 
Adidas

silny, 
dynamiczny, 
odważny

działanie, moc, 
zwycięstwo

Towarzysz 
(The Companion)

Dr Watson, 
Robin Hood, 
Sancho Pansa, 
Osioł ze 
Shreka

Tymbark, 
Tyskie

altruistyczny, 
pomocny, 
oddany

przyjaźń, 
odwaga, 
wsparcie 
emocjonalne

4  M. Staniszewski, Zarządzanie znaczeniem marki, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 8, s. 8.
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1 2 3 4 5
Kochanek 
(The Lover)

Romeo, 
Cyrano 
de Bergerac, 
Maurice 
Chevalier

Nivea, 
Ferrero 
Rocher

namiętny, 
urokliwy, 
zmysłowy

marzenie, 
ocalenie, 
uczucie, 
atrakcyjność

Odkrywca 
(The Explorer)

Tezeusz, 
Kolumb, 
Indiana Jones

Kamis, 
Heineken

niezależny, 
odkrywający 
śmiały

wyzwanie, 
samopoznanie, 
próba

Matka Ziemia
(The Earth 
Mother)

Demeter, 
Izyda, 
Matka 
Courage

Olej 
Kujawski

konkretna, 
dbająca, pewna

dostatek, 
przynależność, 
stateczność

Dziewica
(The Maiden)

Księżna 
Diana, 
Heloiza, 
Królewna 
Śnieżka

Kubuś, 
Hochland

bezinteresowna, 
niewinna, czysta

niewinność, 
rajska obietnica

Kusicielka
(The Enchantress)

Kleopatra, 
Syreny, 
Mata Hari, 
Merlin 
Monroe

Redd’s, 
Playboy

piękna, 
tajemnicza, 
ponętna, 
powabna

niebezpieczna 
pokusa, 
nieodparta 
przyjemność, 
zmysłowość, 
zauroczenie

Źródło: M. Staniszewski, Zarządzanie znaczeniem marki, „Marketing w Praktyce” 2008, 
nr 8, s. 7.

Aby elementy tożsamości marki znalazły odzwierciedlenie w jej wizerunku, 
który stanowi obraz w oczach odbiorców, marka uzewnętrznia je poprzez takie 
sygnały jak symbole, komunikację za pośrednictwem instrumentów marketingu 
i zachowania. W ten sposób wytwarza DNA (skrót od angielskich terminów 
distinctiveness – unikatowość, novelty – nowatorstwo, attributes – właściwości, 
cechy szczególne), które, aby mogła skutecznie dotrzeć do społeczeństwa, musi 
być autentyczne i unikalne oraz odpowiadać na jego potrzeby5. W dzisiejszych 
czasach powszechny dostęp do technologii internetowej spowodował rozwój 
social media, który sprawił, że społeczeństwo zaczęło oczekiwać od marek wię-
cej niż jedynie pełnienia swojej funkcji identyfi kacyjnej. Konsumenci wybierają 
marki, które odpowiadają na ich potrzebę kreatywności i inspiracji, osiągania 
idealistycznych celów, jak również społecznej wrażliwości. W związku z tym 
fi rmy, stosując marketing oparty na wartościach, w swoich działaniach nie sku-

5  P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiwan, op.cit., s. 51.
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piają się już tylko na produkcie i konsumencie, ale również na sprawach ludz-
kości, uzupełniając aspekty funkcjonalne i emocjonalne o wartości duchowe6. 
Jednym ze sposobów budowania i wyrażania tych ostatnich jest społeczna odpo-
wiedzialność biznesu. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako sposób na kształtowanie 
i wyrażanie tożsamości marki

W związku z niepokojącym poziomem ubóstwa, zmianami klimatycznymi 
i wzrostem zanieczyszczenia środowiska powszechną wartością dla dzisiejszych 
konsumentów jest czynienie świata lepszym7. 

Odpowiadając na te potrzeby, fi rmy w różnym stopniu angażują się w sprawy 
społeczne. Wiele z nich ogranicza się w swych działaniach do fi lantropii, wspie-
rając fi nansowo organizacje charytatywne. Jest to najczęściej spotykana wśród 
polskich fi rm forma wsparcia. W badaniu z 2010 roku na pytanie „Jakie formy 
zaangażowania społecznego są realizowane w Pana(i) fi rmie?” najczęstszymi 
odpowiedziami były: wsparcie fi nansowe (72%), wsparcie rzeczowe (68%), 
przekazywanie wyrobów, bezpłatne świadczenie usług, udostępnianie sprzętu, 
lokalu (59%)8. Działania te są jednak rozwiązaniem krótkotrwałym, często 
niestanowiącym przemyślanego i stałego elementu strategii marki. Kolejnym 
poziomem w działalności społecznej fi rm jest marketing zaangażowany. W tym 
przypadku fi rmy oprócz środków fi nansowych angażują również swoją energię, 
aby cel wiązać z kategorią produktu. Przykładem działań z tego zakresu są orga-
nizowane przez fi rmy kampanie, gdzie pewien procent z dochodu ze sprzedaży 
produktu przekazywany jest na cel społeczny. Na polskim rynku z dużym sukce-
sem prowadzona jest akcja Danone – Podziel się Posiłkiem!, której mechanizm 
polega na tym, że część dochodu z produktów oznaczonych znakiem kampa-
nii przekazywana jest na walkę z niedożywieniem dzieci poprzez fi nansowanie 
i współorganizowanie działań podejmowanych w ramach programu Podziel się 
Posiłkiem9. Marketing zaangażowany to również propagowanie pewnych idei 
poprzez kampanie społeczne i edukacyjne.

6  Ibidem, s. 58.
7  Ibidem.
8  CSR w Polsce MENEDŻEROWIE/MENEDŻERKI 500, LIDER/LIDERKA CSR – badanie 

GoodBrand oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, grudzień 2010, http://odpowie-
dzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/badania/badania-fob.html?id=3786 (11.05.2011).

9  http://www.podzielsieposilkiem.pl/index.php?Pages&MenuId=53 (29.05.2011).
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Firmy, świadome faktu, że społeczeństwo oczekuje od nich wykorzysta-
nia swojego potencjału jako siły napędowej rozwoju społecznego, wkraczają na 
kolejny poziom zaangażowania, jakim jest transformacja społeczno-kulturowa. 
Wpisują one ściśle w swoją strategię działanie na rzecz zwalczania nierówno-
ści społecznych. Cele społeczne są dla nich priorytetem, a zyski generują dzięki 
oddziaływaniu na społeczność, w której funkcjonują. Działania te polegają na 
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, mających rozwiązywać wybrane proble-
my społeczne poprzez zmianę zachowań i przyzwyczajeń, które pomagają we 
wspinaczce po piramidzie Maslowa10.

W im większym stopniu fi rma angażuje się w zagadnienia społeczne, tym 
bardziej istotny z punktu widzenia tożsamości marki jest dobór celu jej działań. 
Współczesna interpretacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa prze-
jawia się w wielu aspektach, które sprowadzają się do szeroko rozumianej poli-
tyki zrównoważonego i trwałego rozwoju. Na koncepcję tę składają się zarówno 
cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, jak i kształtowanie jakości życia spo-
łeczeństwa poprzez zwiększanie jego dobrobytu11. Zwykle działania te wpisują 
się w Milenijne Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych określone na Szczycie 
Milenijnym ONZ we wrześniu 2000 roku. Cele te zakładają12: 

– wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu,
– zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym,
– promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
– zmniejszanie wskaźnika umieralności dzieci,
– poprawę stanu zdrowia kobiet ciężarnych,
– zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób,
– zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska,
– stworzenie globalnego partnerstwa dla rozwoju.
Polskie fi rmy w ramach polityki zaangażowania społecznego biznesu po-

dejmują przede wszystkim działania w dziedzinie ochrony środowiska (68%), 
rozwoju społeczności lokalnej (52%), wspierania nauki, oświaty, edukacji (51%), 
pomocy społecznej (50%) oraz ochrony zdrowia (46%)13.

10  P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiwan, op.cit., s. 139–149.
11  A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyj-

nej, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, 
red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2009, s. 169.

12  http://www.undp.org.pl/ (29.05.2011).
13  CSR w Polsce MENEDŻEROWIE/MENEDŻERKI...
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Sposób i cel zaangażowania społecznego powinny wyrażać tożsamość mar-
ki. Jednak ze względu na to, że zależność między działaniami fi rmy a tożsamością 
marki jest dwukierunkowa, działania te wpływają również na kształtowanie owej 
tożsamości. Ma to miejsce w przypadku fi rm, w których sprawy społeczne trakto-
wane są na tyle dogłębnie, że zostają wpisane w model biznesowy oraz strategię 
fi rmy i marki. Aby zatem zapewnić fi rmie i jej aktywności społecznej spójność, 
warto zadbać o kompatybilność wspieranej idei i marki. Kompatybilność tę mo-
żemy rozpatrywać w kontekście funkcjonalnym lub wizerunkowym. Dopasowa-
nie funkcjonalne to powiązanie pomiędzy specyfi ką produktu a wspieraną ideą 
(Danone, Podziel się Posiłkiem!). Aspekt wizerunkowy może się sprowadzać do 
wizerunku własnego fi rmy (Johnson&Johnson i amerykański Czerwony Krzyż) 
lub powiązań z grupą docelową (Avon, rak piersi)14. 

Potencjał CSR w Polsce jako sposób na kreowanie wizerunku marki

Wiodącym motywem podejmowania przez polskie przedsiębiorstwa dzia-
łań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest chęć budowania marki 
i wizerunku fi rmy. Powód ten został zadeklarowany przez 76% badanych przed-
stawicieli przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie15. Działania te, nieumie-
jętnie prowadzone przez fi rmy, które tracą z pola widzenia swój cel społeczny na 
rzecz celu wizerunkowego, mogą jednak przynieść efekt odwrotny. Dobroczyn-
ność fi rmy często nie spotyka się z takim uznaniem, na które liczą przedsiębior-
stwa podejmujące działania w ramach CSR. 73% Polaków uważa, że często lub 
prawie zawsze wydają więcej na promocję swojej dobroczynności niż na samą 
działalność społeczną. Zaledwie 9% Polaków wierzy, że fi rmy podejmują dzia-
łania społeczne „z poczucia odpowiedzialności”16, a, jak pokazuje wynik bada-
nia Trusted Brand 2011, aż 90% badanych nie wierzy markom reklamującym 
się jako dbające o ekologię i sądzi, że tak naprawdę wiele z nich nie do końca 
o nią dba17. 

Firmy prowadzące politykę odpowiedzialnego biznesu, aby osiągnąć za-
równo cel społeczny jak i wizerunkowy, powinny w największej mierze zadbać 

14  M. Hajdas, Tożsamość marki korporacyjnej a wybór idei w marketingu zaangażowanym spo-
łecznie, w: Organizacja i kierowanie, red. S. Sudoł, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, 
s. 60.

15  CSR w Polsce MENEDŻEROWIE/MENEDŻERKI...
16  http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/badania/badania-polskie.html?id=1890 

(29.05.2011).
17  http://www.markigodnezaufania.pl/UserFiles/File/E_BOOK_2011.pdf (11.05.2011).
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o transparentność oraz konsekwencję swoich działań. Jedynie głębokie zaanga-
żowanie na wszystkich szczeblach w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych 
może wytworzyć autentyczny element przewagi konkurencyjnej, a także auten-
tycznie budować osobowość marki, która będzie odpowiadała na potrzebę ducha 
konsumentów czynienia świata lepszym.

THE IMPORTANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
IN THE BRAND IDENTITY BUILDING

Summary

Nowadays access to the digital technology and information increase consumer 
awareness and requirements towards brands and values which they are representing. In 
response to this trend companies in their activity aren’t already focusing only on the 
product and the consumer, but also matters of the mankind, supplementing functional and 
emotional aspects with spiritual values. The problem of the poverty, the climate change 
and the increase in the environmental pollution are giving reason for refl ection over the 
signifi cance of the marketing activity of companies at making world better through Cor-
porate Social Responsibility.

Translated by Justyna Krawczyk
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KREOWANIE MARKI W SPORCIE

Wprowadzenie

Organizacje sportowe wyróżniają się na rynku tym, że ich konsumenci to 
przede wszystkim kibice, pasjonaci i sympatycy, którzy są związani z nimi emo-
cjonalnie. Emocje stanowią bardzo ważny aspekt sportu i decydują o sile lojalno-
ści klientów. W Polsce dopiero od niedawna podejmowany jest temat kreowania 
marek sportowych oraz strategii marketingowych w tym obszarze. Wiele orga-
nizacji sportowych nie ma świadomości swojego wizerunku, a także nie potrafi  
nim zarządzać. Wiedza o tym, co wyróżnia marki produktów i usług sportowych, 
może pomóc w zaplanowaniu działań związanych ze skutecznym promowaniem 
organizacji oraz utrwalaniem jej marki w świadomości konsumentów. Kreowanie 
marki sportowej powinno dotyczyć przede wszystkim budowania jej osobowo-
ści, co jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Istota marki w sporcie

W opublikowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA 
– American Marketing Association) defi nicji marka to nazwa, określenie, projekt, 
wzór, symbol lub każdy inny element identyfi kujący produkt lub usługę jednego 
sprzedawcy w sposób odróżniający od oferty konkurencji1. W komunikacji mar-

1  http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B (23.05.2011).
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ketingowej marką jest obietnica dotycząca danego produktu lub usługi2. Dociera 
ona do konsumenta i wywołuje pozytywną lub negatywną reakcję, zależną od 
odczuć względem danej marki. Jej odzwierciedleniem w świadomości odbior-
ców jest jej wizerunek. Szczególnym przypadkiem są marki sportowe, do sta-
tusu których mogą aspirować: kluby i związki sportowe, ligi zawodowe, zespoły 
sportowe, sportowcy, trenerzy, wydarzenia sportowe, obiekty sportowe, produ-
cenci sprzętu sportowego, produkty sportowe, fi rmy wykorzystujące sport jako 
platformę komunikacji marketingowej, sportowe programy telewizyjne. Marki 
wymienionych organizacji wyróżniają się na rynku tym, że budowane są w efek-
cie zjawiska kibicowania, do którego cech należą3:

– odczuwanie silnych pozytywnych emocji w stosunku do „swojego” 
zespołu;

– emocje kibica, wynikające z uwielbienia obiektu (klubu sportowego), 
do którego się odnoszą;

– różny stopień intensywności przeżywanych emocji;
– przekonanie o wierności uczuciowej wobec „swojego” zespołu jako 

podstawa wysokiej samooceny kibica;
– identyfi kowanie się kibiców ze „swoim” zespołem;
– silna więź psychologiczna między kibicami;
– stronnicze oceny i działania kibiców na rzecz klubu, przybierające czę-

sto radykalne formy. 

Kreowanie wizerunku marki w sporcie

Proces kreowania wizerunku marki sportowej polega na tworzeniu w świa-
domości konsumenta (kibica) określonej tożsamości marki na postawie zestawu 
wierzeń dotyczących marki4. M. Lindstrom5 wskazał, że istnieją wspólne obszary 
marki i religii, które są wykorzystywane przez niektóre organizacje do zdoby-
wania „wiernych”, a więc lojalnych i silnie związanych emocjonalnie klien-
tów. Tymi wspólnymi płaszczyznami, które mogą decydować o emocjonalnym 

2  K. Kropielnicki, Rynek sportowy a marka, w: Kreowanie marki w sporcie, red. H. Mruk, 
M. Chłodnicki, Sport & Business Foundation, Poznań 2008, s. 13.

3  P. Kwiatek, P. Matecki, Programy lojalnościowe a wartość marki klubu sportowego, w: Kre-
owanie marki..., s. 75.

4  A. Żmudziński, Kreowanie marki od A do Z. Jak przyciągnąć kibiców i sponsorów?, w: Kre-
owanie marki..., s. 132.

5  P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Placet, War-
szawa 2010, s. 181.
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zaangażowaniu konsumentów i być wykorzystane w marketingu sportowym, 
są przede wszystkim6:

– jasna wizja (kanony, prawdy, fakty);
– poczucie przynależności (wspólne kibicowanie, ubiór);
– sytuacja, w której wróg pozwala jednoczyć siły (przywiązanie do dane-

go klubu, zawodnika, nawet na długie lata, szczególnie obserwowane 
w przypadku piłki nożnej);

– mity, legendy, teksty źródłowe (dotychczasowe osiągnięcia, tradycje);
– majestat (czyli elitarność danej dyscypliny, ekskluzywność, wyróżnienie);
– rekomendacja (polecanie danego wydarzenia, klubu, sportowca);
– symbole (barwy klubowe, logo klubu, zawodnicy czy trenerzy);
– rytuały (hymny, przyśpiewki). 
Wymienione czynniki stanowią podstawę budowania tożsamości marki 

rozumianej jako zespół atrybutów i wartości, które umożliwiają prezentację orga-
nizacji w taki sposób, aby była identyfi kowana przez otoczenie jednoznacznie 
i bezbłędnie7. Elementy te i efekt działań marketingowych prowadzonych przez 
organizacje wpływają na zachowania i decyzje zakupowe konsumentów – kibi-
ców. Ponadto czynniki te oddziałują na przywiązanie kibiców do danej drużyny, 
zawodnika oraz na korzystanie z obiektu sportowego czy uczestnictwo w wyda-
rzeniu sportowym. Tożsamość marki organizacji sportowej jest jej samoświado-
mością, natomiast jej wizerunek to obraz, jaki kształtuje się w umysłach osób, 
na które ona wpływa. Wizerunek marki jest więc konsekwencją kreowania jej 
tożsamości i postrzegania przez otoczenie8. Świadomość marki, obejmująca jej 
rozpoznawanie i zapamiętanie, jest podstawą skutecznego kreowania jej wize-
runku, a następnie tworzenia silnej więzi z konsumentami (rys. 1). Służy temu 
także budowanie osobowości marki, która bezpośrednio przyczynia się do two-
rzenia społeczności lojalnych klientów. 

6  Szerzej na ten temat: ibidem.
7  A. Adamus-Matuszyńska, Personal PR, czyli kreowanie wizerunku sportowca, w: Public re-

lations w sporcie, red. P. Godlewski, W. Rydzak, J. Trębicki, Sportwin, Poznań 2010, s. 90. 
8  J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku fi rmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-

nej w Krakowie, Kraków 2002, s. 9.
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Rys. 1. Proces kreowania marki sportowej 

Źródło: K. Kropielnicki, R. Śliwowski, Kreowanie marki sportowej, w: Marketingowe 
zarządzanie sportem, red. H. Mruk, R. Śliwowski, K. Kropielnicki, P. Matecki, 
P. Przybylska, M. Furlepa, Sport & Business Foundation, Poznań 2007, s. 115.

Marka i jej osobowość opisują konsumenta, wskazując kim on jest oraz jaki 
jest jego system wartości9. Podobnie jak przynależność do danego klubu sporto-
wego świadczy o preferencjach kibica.

Osobowość marki sportowej w modelu 3i

Osobowość marki to zestaw ludzkich cech przypisywanych danej marce. 
Można ją wyrazić posługując się skalą osobowości marki (BPS – Brand Per-
sonality Scale), obejmującą pięć wymiarów, tj. szczerość, podniecenie/ekscy-
tacja, kompetencje, wyrafi nowanie i wytrzymałość10. Ze względu na specyfi kę 
marek sportowych  można je analizować także za pomocą dodatkowych cech, 
tj.: zdrowa, pomysłowa, skuteczna, urocza, trudna. Płaszczyzny te wykorzystano 

9  K. Dziurzyński, Marka pozwala żyć, „Marketing w praktyce” 2004, nr 11, s. 68–69.
10  J.R. Braunstein, S.D. Ross, Brand Personality in Sport: Dimension Analysis and General 

Scale Development, „Sport Marketing Quarterly” 2010, t. 19, s. 8–16.
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w badaniu, które wykazało, że prestiż danej drużyny sportowej determinują 
przede wszystkim zdrowotność dyscypliny i osiągane sukcesy11. Ponadto markę 
sportową można wyróżnić za pomocą podkreślenia w jej osobowości cech, tj. 
wyobraźni i wytrzymałości. Natomiast sukces i osiągnięcia mogą negatywnie 
wpłynąć na wyróżnienie ze względu na fakt, że tylko najbardziej znane drużyny 
odnoszą same sukcesy, przez co są mniej unikalne. 

Osobowość marki można przedstawić jako jej DNA (z ang.: distinctive-
ness – unikatowość, novelty – nowatorstwo, attributes – właściwości, cechy 
szczególne), które wyróżnią ją na rynku poprzez odzwierciedlenie jej tożsamo-
ści w społecznych sieciach konsumenckich12. Współczesne podejście zakłada 
bowiem, że to unikalne DNA determinuje charakter i wiarygodność marki, 
ewoluuje, a poprzez swoją autentyczność i uczciwość pozwala tworzyć silną 
więź pomiędzy organizacją a jej klientami. Jest ono tym bardziej zasadne, że 
przy dokonywaniu wyboru ludzie kierują się pozycją marek w ich świadomości 
i dopasowaniem do własnych wyobrażeń o sobie13. W tym przejawia się persona-
lizacja marki związana z przypisywaniem jej wartości emocjonalnej, która będzie 
mogła tworzyć więzi. Silne marki z punktu widzenia jej konsumentów to te, które 
mają „serce”14. Kibice identyfi kują się z wartościami wyznawanymi przez daną 
drużynę czy zawodnika, razem odnoszą sukcesy i porażki, a społeczność wokół 
danej marki sportowej traktują niemalże jak rodzinę. 

Inny sposób skutecznej budowy marki zaproponowali Ph. Kotler, H. Karta-
jaya i I. Setiawan, prezentując model 3i15. W tym ujęciu zakłada się trzy istotne 
elementy:

– identity (tożsamość marki),
– integrity (uczciwość marki),
– image (wizerunek marki),

które poprzez odpowiednie pozycjonowanie, samą markę i jej strategię wyróż-
nienia produktu/usługi (zapewnioną przez DNA marki), decydują o zaufaniu 
konsumentów. Rysunek 2 przedstawia przykładowe zastosowanie modelu 3i dla 

11  D.C. Brad, D.T. Donavan, K.J. Cumiskey, Consumer-brand relationships in sport: brand 
personality and identifi cation, „International Journal of Retail & Distribution Management” 2009, 
t. 37, s. 370–384.

12  Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 51.
13  A. Ries, L. Ries, Wojna marketingu z zarządzaniem, PWE, Warszawa 2010, s. 217.
14  J.S. Ławicki, Personalizacja marki i jej interakcje z użytkownikami, w: Marketing przyszło-

ści. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 388. 

15  Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, op.cit., s. 53.
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marki sportowej klubu/ośrodka jeździeckiego. Pozycjonowanie marki sporto-
wej powinno być niepowtarzalne, by wyróżniała się na tle innych. Odnosić się 
powinno do potrzeb i pragnień kibiców czy sympatyków. W przypadku ośrodka 
jeździeckiego trenującego konie może to być osiąganie sukcesów, pozostanie 
wiernym tradycji, nazwie, organizowanym zawodom, linii hodowlanej, a także 
dobre traktowanie zwierząt. Pozycjonowanie powinno być spójne z wyznawanymi 
wartościami. Uczciwość marki może być tu traktowana jako utrzymanie ducha 
rywalizacji i gry fair play. Takie podejście do kreowania marki niezaprzeczalnie 
zakłada skupienie się na umysłach i sercach kibiców. Dlatego też autentyczne 
wyróżnienie się na rynku marki sportowej nie wynika tylko z rezultatów i osią-
gnięć sportowych, ale może być również związane z aktywnym zaangażowaniem 
w rozwój lokalnej społeczności (zaangażowanie w organizację imprez, festynów, 
półkolonii dla dzieci, zajęć z hipoterapii), akcje społeczne (przyjmowanie porzu-
conych koni) czy także dbanie o sympatyków i kibiców poprzez słuchanie ich 
opinii, informowanie o planach klubu lub istotnych wydarzeniach. 

Rys. 2. Przykładowy model 3i marki na przykładzie ośrodka jeździeckiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Mar-
keting 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 56. 
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Argumentem przeważającym za słusznością budowania relacji z konsumen-
tami jest fakt, że pozyskanie nowego klienta jest kilkanaście razy droższe od 
utrzymania dotychczasowego i zwiększania jego lojalności16. Lojalność wobec 
marki to bowiem „powtarzalne w dłuższym okresie, świadome wybieranie pro-
duktów danej marki, przy jednoczesnym, emocjonalnym przywiązaniu się do 
niej, wyrażającym się pozytywną opinią o marce i skłonnością do ponoszenia 
wysiłku w przypadku jej niedostępności”17.

Kreowanie marki sportowej a jej wartość

Skuteczne kreowanie marki prowadzi do osiągnięcia jej wysokiej warto-
ści, do czego dążą przedsiębiorstwa i organizacje. Wartość marki sportowej jest 
wyznaczana na podstawie stopnia lojalności konsumentów (kibiców, sympaty-
ków, partnerów), świadomości nazwy, postrzeganej jakości produktu/usługi, siły 
skojarzeń oraz pozostałych aktywów, takich jak patenty, znaki handlowe i relacje 
z uczestnikami kanałów dystrybucji18. W marketingowym i prokonsumenckim 
podejściu niezwykle istotne są silne, korzystne i wyjątkowe związki z marką 
w pamięci konsumenta/kibica19. P. Doyle20 przedstawił komponenty wartości 
marki, które wymagają kształtowania zgodnie z oczekiwaniami konsumentów 
(otoczenia organizacji). Są to: cechy fi zyczne, odbicie, odniesienie, osobowość, 
kultura, wizerunek własny (tabela 1). 

16  I. Wilk, Koncepcja marketingu relacji w kreowaniu długookresowych więzi z klientem, 
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie..., s. 223.

17  G. Rosa, I. Ostrowska, Lojalność segmentu „młodych dorosłych” wobec marki produktów 
nietrwałych (wyniki badań), w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania 
marketingowe, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 180.

18  M. Kober, Kreowanie marki sportowej w mediach, w: Kreowanie marki..., s. 138.
19  R. Underwood, E. Bond, R. Baer, Building service brands via social identity: Lessons from 

the sports marketplace, „Journal of Marketing Theory and Practice” 2001, t. 9, s. 1–13.
20  P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 275.
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Tabela 1

Cechy wartości marki organizacji sportowej 
(na przykładzie ośrodka jeździeckiego)

Kryteria Organizacja sportowa

Cechy fi zyczne logo, nazwa, wygląd i wyposażenie obiektów, rasa hodowanych 
i trenowanych koni, sposób ich traktowania, kultura, pasja pracow-
ników, tradycja, lokalizacja 

Odbicie młodzi, aktywni ludzie z pasją, „ekolodzy”, przyjaciele zwierząt
Odniesienie rekreacja, wypoczynek, przeżycia, zabawa, przyjaźń, rywalizacja
Osobowość wolność, młodość, kreatywność, emocje, elitarność
Kultura indywidualizm, niepowtarzalność przeżyć, tradycja 
Wizerunek 
własny

przynależność do elitarnej społeczności, kontakt z przyrodą, pasja

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, 
Warszawa 2003, s. 275.

Ponadto istotnym elementem kapitału marki sportowej są sukcesy sportowe, 
które decydują o jej rozpoznawalności, rozwoju i zwiększeniu wartości, a nawet 
stają się magnesem przyciągającym sponsorów21. 

Podsumowanie

Marki sportowe niosą ze sobą bardzo silny ładunek emocjonalny, decydu-
jący o przywiązaniu i lojalności konsumentów – kibiców. Emocje te stanowią 
podstawę osobowości tych marek, a wartości wyznawane przez drużynę, klub 
czy sportowca są płaszczyzną, która pozwala kibicom identyfi kować się z daną 
marką. Konsumenci zaspokajają potrzebę przynależności poprzez jednoczenie 
się z daną społecznością (innymi wyznawcami marki), podkreślenie swojej pozy-
cji, kategorii, do której należą. Świadome budowanie marek sportowych na pod-
stawie silnej tożsamości, wiarygodności i reprezentowanych wartości decyduje 
o ich sukcesie oraz zaufaniu i przywiązaniu klientów – kibiców, bez względu 
na sytuację, w jakiej znajdzie się klub, drużyna czy zawodnik. 

21  J. Klisiński, Kapitał globalnych marek sportowych, „Marketingsportowy.pl”, kwiecień 
2009, http://www.marketingsportowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=342&
Itemid=0 (24.05.2011).
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CREATING A BRAND IN SPORT 

Summary

The aim of this paper is to present a contemporary approach to branding in sport. 
Sports brands are especially recognized and appreciated by consumers because of the 
emotions that are connected with supporting a team or even practicing. Those involved 
emotions are what make those brands unique and valuable on the market. The approach to 
creating a brand image is not focused only on how to stay in consumers’ minds, but how 
to build brand identity and personality. The paper will present the process of branding in 
sport, which includes the above-mentioned aspects. 

Translated by Agnieszka Rak
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KREOWANIE SILNEJ MARKI PRODUKTU 
JAKO ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Wprowadzenie

W artykule omówiono zagadnienie marki w aspekcie źródła przewagi kon-
kurencyjnej. Poddano analizie jedną z kategorii charakteryzujących markę – siłę 
marki. 

Celem rozważań jest analiza zagadnień związanych z marką jako źródłem 
przewagi konkurencyjnej i przeobrażeń rynku polskich marek, ocena przyczyn 
zmian na tym rynku oraz analiza czynników decydujących o sile marek pol-
skich i sposobów powstawania rankingów. Zastosowano głównie metodę analizy 
i wnioskowania. Wyniki analizowanych badań pochodzą z Rankingu najcenniej-
szych polskich marek1. Podstawowym kryterium doboru marek do rankingu jest 
miejsce ich narodzin – polskość. 

Marka jako źródło przewagi konkurencyjnej

Podstawowe znaczenie dla zapewnienia satysfakcji nabywcom mają bada-
nia marketingowe w celu ustalenia ich potrzeb i oczekiwań oraz konstrukcja 
marketingu-mix. Zadowolenie nabywcy jest stanem psychicznym odczuwanym 
przez nabywcę w czasie konsumowania i użytkowania nabytego produktu czy 

1  Ranking najcenniejszych polskich marek, „Rzeczpospolita”, dodatek „Marki Polskie” 2.12.2010.
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korzystania z usługi. Wynika ze stopnia zgodności oczekiwań dotyczących cech 
i walorów – ogólnie korzyści produktu – z faktycznymi jego wartościami2. Jest 
to więc stan odczuwany przez nabywcę związany z porównaniem postrzeganych 
cech produktu i oczekiwań jego zdolności do zaspokajania odczuwanej potrzeby. 
Najwyższy stopień zadowolenia wywołują zakupy przekraczające oczekiwania, 
co jest główną przyczyną wytwarzania się lojalności nabywcy wobec produktów 
i fi rmy. Zapewnienie klientowi zadowolenia z kupna, konsumowania i użytko-
wania produktów jest stałym celem działalności marketingowej przedsiębiorstwa 
i jego pracowników3. Duże znaczenie w tym procesie odgrywa marka.

Przewaga konkurencyjna organizacji jest postrzegana poprzez takie wyko-
nywanie poszczególnych zadań lub wytwarzanie takich produktów, które stawiają 
daną organizację w lepszej pozycji niż konkurencję. Osiągnięcie przewagi kon-
kurencyjnej jest uwarunkowane posiadaniem atutów cenionych przez rynek. „Do 
podstawowych źródeł wpływających na przewagę konkurencyjną organizacji 
mogą należeć: produkt (wyraźne funkcje i unikatowe cechy użytkowe), personel 
(umiejętności i wyszkolenie), organizacja (określone funkcje/operacje, techno-
logia), programy/plany (szybkość i dokładność dostaw) oraz procesy (określone 
sposoby organizacji pracy)”4, tworzące silną, wyraźną i konkurencyjną markę.

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 konkurentów. Do głównych funkcji, jakie pełni 
marka, można zaliczyć:

– identyfi kowanie oferty jednej fi rmy;
– odróżnianie oferty od ofert konkurencyjnych;
– segmentowanie rynku (nie ma przeciętnego nabywcy);
– dostarczenie różnym segmentom różnych ofert (marek) w optymalny 

sposób, dostosowanych do ich specyfi cznych potrzeb;
– ochronę innowacyjnego producenta przed naśladowcami (koszty na-

śladowców są o około 1/3 niższe niż pioniera) (instrument ochrony 
prawnej przed naśladowcami). Marka tworzy „patent w świadomości 
nabywcy”;

– marka to żyjąca pamięć – stanowi kotwicę w pamięci konsumenta;
2  Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 281 i 342.
3  Por. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994; Encyklopedia marketingu, 

op.cit., s. 281.
4  A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie, produkcja i usługi, Wyd. Nauko-

we PWN, Warszawa 2001, s. 157.
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– tłumaczenie sensu i istotę oferty;
– rodzaj kontraktu – gwarancja autentyczności, element upraszczający 

proces decyzyjny;
– redukowanie ryzyka: fi nansowego, funkcjonalnego, fi zycznego, spo-

łecznego, psychologicznego, straty czasu;
– transformację przeżyć związanych z konsumpcją – kiedy konsumenci 

wiedzą, co piją, jedzą, gdzie przebywają itp., 1/4 wrażeń wynika z po-
strzegania marki;

– funkcję symboliczną: podkreślenie odrębności i miejsca w społeczeń-
stwie;

– funkcję strategiczną.

Satysfakcja konsumenta jako efekt oddziaływania marki 

Kreowanie silnej marki wiąże się z satysfakcją konsumenta z nabytej marki. 
Satysfakcja nabywcy jest to subiektywne odczucie zadowolenia, odniesionych 
korzyści i spełnionych oczekiwań z nabycia, konsumpcji i użytkowania produktu 
bądź usługi, wynikające z zaspokojenia potrzeby lub rozwiązania występującego 
problemu.

Satysfakcja nabywcy jest kluczowym zadaniem strategicznym przedsiębior-
stwa. Menedżer marketingu winien ustalić rodzaje oraz hierarchie czynników 
satysfakcji, których przestrzeganie powinno stać się szczególnie kontrolowanym 
obowiązkiem wszystkich działów i pracowników przedsiębiorstwa.

Można wyróżnić dwa rodzaje satysfakcji:
a) transakcyjna – krótkotrwałe doświadczenia konsumenta z marką, wynikające 

z oceny konkretnej transakcji; daje możliwość porównań poziomu satysfak-
cji między markami, ma znaczenie zwłaszcza w przypadku nowości;

b) skumulowaną – skumulowane doświadczenia konsumenta dotyczące mar-
ki, całkowita ocena konsumpcji w określonym czasie; ten rodzaj satysfakcji 
wpływa na lojalność konsumenta wobec marki.
Szczególne znaczenie dla sukcesu marki ma oferowanie ponadstandar-

dowej użyteczności – odmienności. Odmienność ta jest określana wartością 
dodaną i musi być: rozpoznawalna i zauważalna, pożądana przez konsumentów, 
korzystniejsza, kontrastowa, bezpieczna (trudna do skopiowania), potwierdzona 
działaniem produktu, przystępna, zakomunikowana, zyskowna. Wartości dodane 
mogą być czerpane z doświadczenia konsumenta, z grupy odniesienia, z prestiżu 
marki.
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Konsument odpowiednio poinformowany, zachęcony zaczyna postrzegać 
wyjątkowość produktu, czerpie satysfakcję z nabytego produktu, staje się lojal-
nym nabywcą. 

Do głównych korzyści wynikających z posiadania silnej marki należą więc: 
gwarancja wyższej zyskowności sprzedaży (wysoki udział w rynku), obniżenie 
(w porównaniu z konkurentami) elastyczności cenowej popytu, ochrona pro-
ducenta przed akcjami promocyjnymi konkurentów, ułatwienie negocjowania 
warunków sprzedaży, nieporównanie dłuższy cykl życia.

Analiza siły marki

Siłę marki można określić poprzez porównanie jej pozycji z markami kon-
kurencyjnymi, wykorzystując do tego celu badania marketingowe. W cytowanym 
rankingu „Rzeczpospolitej” badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośred-
nich indywidualnych wywiadów na próbie losowej 1200 respondentów powy-
żej 15. roku życia z miast powyżej 20 tys. 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.

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 przypadku dóbr zaopatrze-

5  G. Urbanek, Obliczyć siłę marki, Ranking najcenniejszych polskich marek, „Rzeczpospolita”, 
dodatek „Marki Polskie”, 2.12.2010, s. 27.

6  Ibidem.
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niowych. 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, Obliczyć siłę marki, Ranking najcenniejszych polskich marek, 
„Rzeczpospolita”, dodatek „Marki Polskie”, 2.12.2010, s. 27.

W dalszej części artykułu zostaną omówione wskaźniki wykorzystywane 
do analizy czynników siły marki.

Wskaźnik preferencji konsumentów daje wyobrażenie o pozycji fi rmy 
w branży wśród marek krajowych. Uzyskany na podstawie preferencji zakupo-
wych konsumentów umożliwia w przybliżeniu określenie relatywnego udziału 
w rynku. Jest 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 pierwsza 
przez respondenta w teście na pamięć marki. Jest to źródło silnej przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik lojalności pokazuje, w jakim stopniu użytkownicy będą brali 
markę pod uwagę przy okazji następnego zakupu produktu z danej kategorii. 
Lojalność wobec marki można określić:
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a) miarami behawioralnymi (rejestrują faktyczne zachowania nabywcy):
– wskaźnik powtarzalności zakupu,
– procentowy udział marki w zakupach produktu (ile opakowań spośród 

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

ną markę, jaki dwie marki, jaki trzy itp.?);
b) pomiarem satysfakcji klienta (a raczej jego niezadowolenia) – bada się, jaki 

jest poziom lojalności nabywców, ustalając: jakie problemy mają klienci, co 
ich irytuje, dlaczego niektórzy rezygnują z danej marki. Prowadzi się syste-
matyczne, reprezentatywne i „wrażliwe” badania konsumentów;

c) pomiarem lubienia marki, który określa:
– gotowość zapłacenia za nią dodatkowej opłaty,
– odczucia lubienia, szacunku, przyjaźni, zaufania;

d) 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.
Wskaźnik referencji określa odsetek klientów – użytkowników marki goto-

wych polecić ją innym. Którą z danych marek poleciliby swoim znajomym lub 
bliskim? Klienci referencyjni dokonują zakupu pod wpływem sugestii rodziny, 
znajomych itp. 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 odzwierciedla relatywne oceny użytkowników postrze-
ganej jakości marek, która jest osądem konsumentów na temat ogólnej dosko-
nałości i wyższości marki. Nie zawsze jest to ocena obiektywna, zależy ona od 
osobistych odczuć konsumenta. Często różni się od jakości rzeczywistej. Klienci 
oceniają produkt na podstawie subiektywnych odczuć, sygnałów, symboli. Jeśli 
trudno jest ocenić jakość z braku odpowiednich kryteriów, głównym sygnałem 
jakości może być cena dobra.

Wskaźnik „postrzegana wartość” został skonstruowany jako iloraz postrze-
ganej jakości marki i postrzeganej ceny. Jest to ogólna ocena użyteczności 
produktu dokonana przez konsumenta. Zawiera wybór pomiędzy „dostawać” 
i „dawać” (pieniądze, stracony czas w zamian za korzyści, cechy). Im wyższa 
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wartość wskaźnika, tym wyższa ocena przez konsumentów wartości, której 
dostarcza marka, w stosunku do ceny. 

W tabeli 2 przedstawiono ranking najsilniejszych marek w Polsce 
w 2010 roku.

Tabela 2

Najsilniejsze marki w 2010 roku

Pozycja Marka Siła marki Zmiana w stosunku do 2009 roku

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
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

Źródło: G. Urbanek, Słodki sukces czekoladowej legendy, Ranking najcenniejszych pol-
skich marek, „Rzeczpospolita”, dodatek „Marki Polskie”, 2.12.2010, s. 26.

Po raz kolejny w rankingu marek zwyciężył Wedel, którego siła została oce-
niona na 81 pkt. Niewielka grupa najsilniejszych marek utrzymała wysoką ocenę 
u konsumentów, natomiast percepcja większości marek uległa istotnemu pogor-
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szeniu. Prawidłowość tę można odnieść do reguły Pareto, w której około 20% 
najlepszych marek zyskało w 2010 roku, a aż 80% straciło w oczach nabywców. 
W tabeli 3 przedstawiono wiodące 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)

Postrze-
gana 

wartość 
(0–100)

Prestiż 
(0–100)

Postrze-
gana 

jakość 
(0–100)

Świa-
domość 
marki 

(0–100)

1 Wedel 855 846 81 62 94 93 88
2 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 Bank 

Polski 514 524 57 57 77 71 80

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ranking najcenniejszych polskich marek, 
„Rzeczpospolita”, dodatek „Marki Polskie”, 2.12.2010.

Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w różnych kategoriach, należy stwier-
dzić, że liderem pozostaje Wedel, dominujący pod względem większości analizo-
wanych czynników. Ponieważ ujęte produkty są liderami w swoich kategoriach, 
można ustalić, na jakim poziomie mocy, 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, Benefi s, Toya, 
Dom Development, Apart.
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Największy prestiż osiągnęły: Wedel, Apart, Kler, Gerda, Hortex, PWN, 
W. Kruk, Empik.

Najwyższą postrzeganą jakość osiągnęły: Wedel, Apart, Kler, Gerda, 
Winiary, TVN, Libella.

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 na tle konkurentów, wpływa 
na wielkość sprzedaży i rynku konsumentów. O sile marki decyduje szereg czyn-
ników, które można pogrupować na: tworzące pozycję rynkową, relacje z klien-
tami, postrzeganie marki i rodzaj rynku. Przeprowadzona analiza wykazała, że 
liderami na polskim rynku są głównie marki z tradycją, które dbają o stałe kształ-
towanie swojego wizerunku, przywiązują wagę do działań promocyjnych. Do 
najlepszych polskich marek należą: Wedel, Winiary, Lubella, TVN, Pudliszki, 
Apart. Najsilniejszą marką pozostaje Wedel, choć oceny niektórych czynników 
wskazują na konieczność poprawy działań. 

CREATING A STRONG BRAND PRODUCT AS A SOURCE 
OF COMPETITIVE ADVANTAGE

Summary

The article discusses the issue of the brand in terms of sources of competitive advan-
tage. Analyzed were 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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