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WSTĘP 
 
W niniejszym Zeszycie Naukowym przedstawiono artykuły, które przybli-

Ŝają tematykę dotyczącą strategii marketingowych miast i regionów. RóŜnorod-
ność sposobów interpretacji strategii marketingowych jest bardzo duŜa. Wy-
kształcały się one na róŜnych etapach rozwoju gospodarczego oraz nauk o za-
rządzaniu i marketingu. Niektóre z nich znalazły trwałe miejsce w literaturze 
przedmiotu, podczas gdy inne pojawiały się na krótko i ustępowały miejsca 
nowszym koncepcjom. Zjawiska występujące we współczesnym otoczeniu 
podmiotów, takŜe samorządów, przyczyniają się do lepszej identyfikacji po-
trzeb i oczekiwań róŜnych interesariuszy. Wiedza o sposobach przygotowywa-
nia i wykorzystywania strategii marketingowej, m.in. związanych z tworzeniem 
oferty czy polityki komunikacji, jest coraz większa. Niestety nie jest to jedno-
znaczne z orientacją marketingową wszystkich podmiotów publicznych. Bardzo 
waŜnym problemem przy formułowaniu strategii jest określenie długookreso-
wego celu. Bez postawionego celu, odnoszącego się do wybranych rynków 
docelowych wszelkie podejmowane działania będą pozbawione sensu. Trzeba 
równieŜ uświadomić sobie warunki, w jakich ma funkcjonować przyjęta strate-
gia. Na koniec naleŜy opracować koncepcję oddziaływania na wyznaczony 
rynek za pomocą instrumentów marketingowych. Kształtowanie strategii mar-
ketingowej polega na podejmowaniu decyzji o tym, co i jak naleŜy zrobić, za-
nim rozpocznie się działania na rynku. 

W publikacji zaakcentowano znaczenie kreowania wizerunku miast i regio-
nów oraz dobrej komunikacji w oparciu o róŜnorodne narzędzia z róŜnymi gru-
pami odbiorców. Nie zabrakło teŜ zagadnień dotyczących grup lobbystycznych 
oraz znaczenia liderów w regionie. Publikacja składa się z sześciu części: 

1. Wybrane aspekty rozwoju regionu. 
2. Produkt terytorialny w strategiach marketingowych miast i regionów. 
3. Marka i wizerunek regionu. 
4. Komunikacja marketingowa jednostek samorządowych z otoczeniem. 
5. Nowoczesne narzędzia komunikacji w marketingu terytorialnym. 
6. Wybrane aspekty marketingu politycznego. 
Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowanie za pod-

jęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych znacznie 
wzbogacających dorobek badań w tym zakresie. 

 
GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W KLASTRZE 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule zaprezentowano istotę zarządzania wiedzą w klastrze. Podkreślono znaczenie te-
go procesu dla funkcjonowania i rozwoju klastra w warunkach turbulentnego otoczenia. Wskaza-
no na kluczowe zadania i kompetencje menedŜera klastra w zakresie identyfikowania, kreowania, 
pozyskiwania, transferu, wykorzystywania oraz ochrony wiedzy. 

Wprowadzenie 

W dobie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego 
wiedza jest strategicznym zasobem klastra, gdyŜ od jakości posiadanej wiedzy, 
umiejętności jej wykorzystania w procesie zarządzania zaleŜy dalsze funkcjo-
nowanie i rozwój tej struktury. Szczególnie wiedza ukryta, która jest wysoce 
indywidualna i mało sformalizowana oraz głęboko zakorzeniona w osobowości 
członków klastra i kulturze organizacyjnej moŜe decydować o trwałości prze-
wagi konkurencyjnej klastra, ze względu na trudność jej zawłaszczenia, transfe-
ru oraz kopiowania.  

Efektem wzrostu znaczenia i roli wiedzy w gospodarce jest zarówno zmiana 
zasad, uwarunkowań rozwoju, charakteru otoczenia, w którym współczesne 
klastry funkcjonują i będą funkcjonować, jak i zmiana metod i technik wyko-
rzystywanych w zarządzaniu tymi strukturami. Tym samym wzrasta zaintere-
sowanie wśród menedŜerów klastrów kompleksowym zarządzaniem wiedzą, 
które skupia się na komunikacji intra- i interorganizacyjnej, kodyfikacji, maga-
zynowaniu oraz ekstrakcji składowanej wiedzy. 

Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia zarządzania wiedzą w procesie 
rozwoju klastra. RozwaŜania, których zarys przedstawiono, prowadzono  
w oparciu o badania teoretyczne i empiryczne. 
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Klaster jako system 

Doskonałym przykładem dzielenia się wiedzą i wzajemnego uczenia się jest 
klaster. Mimo braku spójności co do definiowania pojęcia klastra przyjęto, Ŝe 
klaster to sektorowe i geograficzne skupisko wyspecjalizowanych firm, głównie 
mikro, małych i średnich, działających w tych samych i/lub pokrewnych sekto-
rach, współpracujących i konkurujących ze sobą, korzystających ze wspólnych 
zasobów, infrastruktury oraz wyspecjalizowanych dostawców, powiązanych 
rynkowo i pozarynkowo z siecią publicznych i prywatnych instytucji wspierają-
cych ich aktywność1. Z analizy zestawień teoretycznych ujęć klastra wynika 
takŜe, Ŝe klastry są współczesną formą współdziałania heterogenicznych pod-
miotów, zmierzających do realizacji określonego celu. 

W oparciu o holistyczne podejście do klastra moŜna przyjąć, Ŝe jest on ka-
tegorią systemu, czyli zorganizowanego zbioru elementów (składników mate-
rialnych i niematerialnych), pozostających ze sobą we wzajemnych, róŜnorod-
nych, pośrednich i bezpośrednich relacjach, który tworzy nową jakościowo 
całość, wyróŜniającą się w otoczeniu. Według W. KieŜuna system stanowi wy-
odrębnioną część otaczającej nas rzeczywistości, mającą wewnętrzną strukturę, 
a zatem składającą się z części uporządkowanych według ustalonych reguł, 
określających ich wzajemne relacje2. 

Systemowa teoria zarządzania traktuje organizację, w tym i klaster, jako 
system i opiera się na załoŜeniu, Ŝe kaŜdy złoŜony organizm jest zbudowany ze 
współzaleŜnych podsystemów, które funkcjonują jako całość3. Warto dodać, Ŝe 
klastry są systemem zorientowanym celowo, którego sposób uporządkowania 
polega na tym, Ŝe poszczególne części współprzyczyniają się do powodzenia 
całości.  

Klastry są w większości przypadków przykładem systemu sztucznego, czyli 
zbudowanego i kierowanego przez człowieka dla realizacji określonych przez 
niego celów i misji. W rzeczywistości gospodarczej ze względu złoŜoność  
i sposób funkcjonowania klastra moŜna wyróŜnić4: 

                                                                 
1 W opinii C. DeBressona klastry nie są zwykłym skupiskiem, koncentracją niezaleŜnych pod-

miotów, ale funkcjonującymi na poziomie branŜ sieciami powiązanych ze sobą, kooperujących 
firm. Zachowania poszczególnych członków klastra determinowane mogą być m.in. przez poczu-
cie więzi i wspólnoty z innymi partnerami. Por. M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzyna-
rodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 34. 

2 W. KieŜun, Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1997, s. 13. 
3 Zdolność przetrwania lub załamanie systemu zaleŜą od jakości współdziałania podsystemów  

i ich wkładu w realizację zadań (celów) systemu. Za: Rozwój firmy, red. R. Gajęcki, Oficyna 
Wyd. SGH, Warszawa 1997, s. 46. 

4 W. KieŜun, Sprawne zarządzanie…, s. 17. 
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– systemy proste, składające się z niewielkiej liczby elementów powiąza-
nych w prosty sposób, 

– systemy złoŜone, cechujące się rozbudowaną strukturą o licznych i róŜ-
norodnych powiązaniach, które dają się opisać, 

– systemy szczególnie złoŜone, skomplikowane, niedające się dokładnie 
opisać. 

Klastry jako systemy mają zdolność doskonalenia się. Oznacza to, Ŝe mogą 
dowolnie zwiększać swoją sprawność i stopień zorganizowania, mogą wprowa-
dzać róŜnorodne zmiany. To róŜni je od innych systemów, np. organizmów 
biologicznych, które funkcjonując, zwiększają swoją entropię, nieuporządko-
wanie i nieuchronnie zmierzają do rozpadu5.  

Uwzględniając koncepcję sytuacyjnego podejścia do organizacji, moŜna 
stwierdzić, Ŝe klastry jako systemy otwarte, które w sposób ciągły korzystają  
z zasobów nie tylko wewnętrznych, ale i zewnętrznych, prowadząc wymianę 
energii, materii i informacji ze swoim otoczeniem, aby mogły przetrwać i dalej 
się rozwijać, utrzymywać równowagę między własnymi potrzebami i zadaniami 
rozmaitych części składowych tego systemu a jego potrzebami i celami jako 
całości oraz przystosowywać je do warunków panujących w otoczeniu powinny 
być odpowiednio zarządzane6. Istotne jest w tym przypadku, by interesy party-
kularne podporządkowane były interesowi ogólnemu, a działanie poszczegól-
nych podsystemów w maksymalnym stopniu przyczyniało się do powodzenia 
systemu jako całości7.  

Konstatując, moŜna przyjąć, Ŝe klastry jako systemy społeczno-techniczne, 
zorientowane celowo i mające określoną strukturę, stanowią złoŜoną całość, 
która zdolna jest realizować swoje cele dzięki współdziałaniu intra- i interorga-
nizacyjnemu. MenedŜer czy lider klastra patrząc na swą organizację jako na 
system, moŜe lepiej zrozumieć wpływ i znaczenie otoczenia, w jakim ona funk-
cjonuje oraz stopień współzaleŜności między jej podsystemami. Musi jednak 

                                                                 
5 Systemy otwarte mogą nie tylko przeciwdziałać entropii i utrzymywać stan wewnętrznego 

uporządkowania, lecz takŜe są zdolne do podwyŜszania tego stanu, czyli do osiągania negatywnej 
entropii. Zob. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Na-
ukowe PWN, Warszawa 2004, s. 705. 

6 Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 1999, s. 214. 

7 Z uwagi Ŝe suma optimów cząstkowych wcale nie musi dać w efekcie optimum całości, po-
szczególne podsystemy muszą często podporządkować się tzw. prawom składania, przynoszącym 
w efekcie synergię, a nie optymalizować swoje działanie na podstawie kryteriów cząstkowych. 
Zob. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004,  
s. 25. 
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wpierw ocenić, jak jego decyzje wpływają na inne podsystemy organizacji i jak 
owe podsystemy oddziałują zwrotnie na jego decyzje8. 

Istota zarządzania wiedzą 

Analizując naturę wiedzy i jej róŜne aspekty, moŜna przyjąć, Ŝe wiedza po-
wstaje w wyniku społecznych interakcji pomiędzy ludźmi lub organizacjami, 
uczenia się, wykonywania określonych zadań, identyfikowania i rozwiązywania 
problemów. Ponadto jest zjawiskiem dynamicznym, zaleŜy od kontekstu, jest 
zjawiskiem humanistycznym, ma naturę subiektywną, wynikającą z zaangaŜo-
wania i wierzeń, zakotwiczonych w indywidualnym systemie wartości9. Jako 
zasób strategiczny, który jest podstawą budowania odrębności organizacji  
i kształtowania konkurencyjności, powinien on podlegać racjonalnemu zago-
spodarowaniu w kontekście realizacji przyjętych przez organizację celów, norm 
i wartości. 

Zasadniczym problemem związanym z charakterystyką wiedzy jest umie-
jętność właściwego zarządzania tym zasobem niematerialnym. W teorii i prak-
tyce zarządzania funkcjonuje wiele definicji zarządzania wiedzą, m.in. pod tym 
pojęciem rozumie się10: 

– ogół procesów umoŜliwiających tworzenie, upowszechnianie i wyko-
rzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji; 

– proces, przy pomocy którego organizacja generuje bogactwo w oparciu 
o swoje intelektualne lub oparte na wiedzy aktywa organizacyjne; 

– proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy mają-
cej na celu poprawę pozycji konkurencyjnej organizacji; 

– ciągły proces zarządzania wszelkimi rodzajami wiedzy w organizacji  
w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb, identyfikacji istnie-
jących bądź nabytych aktywów wiedzy i wykorzystania nowych moŜ-
liwości; 

– organizowanie przepływu wiedzy pomiędzy dwoma biegunami: gene-
rowaniem wiedzy i jej zastosowaniem; 

– rozwijanie, wprowadzanie i utrzymywanie odpowiedniej infrastruktury 
technicznej i organizacyjnej, która umoŜliwia dzielenie się wiedzą; 

                                                                 
8 Mimo Ŝe podsystemami organizacji moŜna zarządzać do pewnego stopnia autonomicznie, nie 

naleŜy jednak zapominać o ich współzaleŜności. Zob. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania orga-
nizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 86. 

9 E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej, Wrocław 2004, s. 73. 

10 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 
2004, s. 100–102. 
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– przekształcenie aktywów intelektualnych w wartość organizacji. 
Większość przytaczanych w literaturze przedmiotu definicji zarządzania 

wiedzą ma zbliŜony charakter, dominuje w nich spojrzenie z perspektywy pro-
cesowej. Uwzględniając pełen obraz obszaru tego procesu wyróŜnić moŜna 
takie działania i czynności elementarne jak: ocena i pomiar wiedzy posiadanej, 
lokalizowanie niezbędnej dla funkcjonowania organizacji wiedzy, pozyskiwanie 
wiedzy, rozwijanie wiedzy, kodyfikowanie wiedzy, przechowywanie posiadanej 
wiedzy, dzielenie się wiedzą, wykorzystywanie wiedzy, aktualizowanie i wery-
fikowanie wiedzy, ochrona wiedzy11. Podejście syntetyczne do zarządzania 
wiedzą obejmuje trzy kluczowe fazy tego procesu, tj.12: 

– nabywanie wiedzy, polegające na powiększaniu kapitału intelektualne-
go organizacji poprzez doskonalenie i rozwijanie posiadanego kapitału 
ludzkiego bądź „kupowanie” wiedzy z zewnątrz; 

– dzielenie się wiedzą, polegające na upowszechnianiu wiedzy w obrębie 
organizacji/lub poza nią; 

– przekształcenie wiedzy w decyzje. 
Analizując kompleksowe podejście do identyfikowania, pozyskiwania, 

rozwoju i ochrony wiedzy, moŜna stwierdzić, Ŝe zarządzanie wiedzą bazuje na 
procesach organizacyjnego uczenia się, stanowiąc zaprojektowany system, któ-
ry ma wspierać menedŜera w podejmowaniu decyzji oraz zdobywaniu, analizo-
waniu, wykorzystywaniu tak obecnej, jak i nowej wiedzy. Przystępując do defi-
niowania istoty zarządzania wiedzą konieczne jest ustalenie jego bezpośrednie-
go celu. Prawidłowo wyznaczony cel powinien być zrozumiały, ścisły, osiągal-
ny, poŜyteczny, etyczny, określający przyszły stan rzeczy, uwaŜany za poŜąda-
ny. Do celów zarządzania wiedzą w organizacji moŜna zaliczyć13: 

– permanentne dostarczanie wartości dodanej dla kluczowych interesariu-
szy (klientów wewnętrznych i zewnętrznych, dostawców, partnerów), 

– poszukiwanie źródeł sukcesu organizacji i jej pracowników w zasobach 
niematerialnych, 

– kreowanie kapitału wiedzy na poziomie organizacji, zespołu, pracowni-
ka, 

– mistrzostwo operacyjne, ciągłe uczenie się i doskonalenie, 

                                                                 
11 A. Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, 

Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2007, s. 31. 
12 Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Oficyna Wyd. SGH, 

Warszawa 2005, s. 39. 
13 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wyd. Naukowe PWN, Warsza-

wa 2005, s. 8. 
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– kreowanie kapitału intelektualnego, 
– retencja kompetencji, czyli zapobieganie utracie kapitału wiedzy w wy-

niku odejścia kluczowych pracowników, 
– integracja zasobów wiedzy organizacji z zasobami wiedzy jej otocze-

nia, 
– zwiększanie poziomu innowacyjności, 
– upodmiotowienie pracowników poprzez personalizację wiedzy global-

nej organizacji. 
Z uwagi na cykl Ŝycia, formę organizacyjno-prawną klastrów, stan zaawan-

sowania w zakresie zarządzania klastrami moŜna przyjąć, Ŝe w strukturze kla-
stra zarządzanie wiedzą jest jednym z zadań jego menedŜera. Tym bardziej 
oczekuje się od niego zarówno konkretnych umiejętności: strategicznego my-
ślenia, równowaŜenia prac analitycznych i działań, inspirowania ludzi, jak  
i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu, 
rachunkowości i finansów.  

Wiedza wykorzystywana dla potrzeb zarządzania rozwojem klastra jest 
bardzo szeroka (rynkowa, techniczna, technologiczna, psychospołeczna, struk-
turalna, zarządcza itp.) i aby profesjonalnie móc nią zarządzać, naleŜy zbudo-
wać i implementować właściwą jej sieć14. W realizacji procesu zarządzania 
wiedzą w coraz większym stopniu wykorzystuje się róŜnorodne rozwiązania 
technologii informacyjnej i informatycznej m.in.: intranet, portale korporacyjne, 
hurtownie danych, systemy eksportowe, systemy obiegu pracy, systemy zarzą-
dzania dokumentami, systemy wspomagania pracy grupowej, systemy słuŜące 
do przekazania wiedzy, systemy wspomagania decyzji15. Z uwagi na duŜą dy-
namikę zmian otoczenia, w tym rosnące zapotrzebowanie na wiedzę, konieczne 
staje się implementowanie i wykorzystywanie coraz nowszych narzędzi pozwa-
lających na sprawniejszy przebieg procesu zarządzania wiedzą. 

 
 
 

                                                                 
14 Przystępując do budowy sieci wiedzy w klastrze, dostosowanej do potrzeb organizacyjnych 

oraz umiejętności i kwalifikacji członków tej struktury, naleŜy zidentyfikować: miejsca powsta-
wania i rozwoju wiedzy, zasięg występowania wiedzy, instrumenty i metody przetwarzania wie-
dzy, sposoby wykorzystania, transferu i rozwoju wiedzy. Zob. Metody organizacji i zarządzania. 
Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 211. 

15 K. Matouk, Zarządzanie wiedzą a systemy klasy Business Intelligence, w: Pozyskiwanie wie-
dzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M. Owoc, Prace Naukowe nr 1011, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 227. 
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Klaster jako organizacja oparta na wiedzy 

KaŜdy klaster tworzy specyficzny układ zasobów materialnych i niemate-
rialnych, w tym kapitału intelektualnego, które powinny być odpowiednio zago-
spodarowane zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Jednym z kluczowych zaso-
bów klastra jest wiedza, która zgodnie z koncepcją J. Jacobsa i M. Portera jest 
kształtowana poprzez współzaleŜności, jakie występują między uczestnikami 
klastra, działającymi w tej samej lokalizacji16. WspółzaleŜności te mogą rodzić 
jednak pewne bariery rozwoju wiedzy w klastrze, m.in.17: 

– psychospołeczne – niechęć do komunikacji, współpracy, brak zaufania, 
otwartości w kontaktach, 

– kulturowe – brak jednoznacznych wartości wspierających dzielenie się 
wiedzą, poczucia wspólnoty, identyfikacji z wizją i kierunkami rozwoju 
klastra, 

– techniczne – brak środków przekazywania danych i komunikacji inter-
personalnej, 

– organizacyjne – brak procedur i mechanizmów dzielenia się wiedzą, 
sztywne i biurokratyczne formy współpracy i komunikowania się. 

MenedŜer klastra, będąc odpowiedzialny za zarządzanie wiedzą powinien 
wykazać się umiejętnością i zdolnością identyfikacji, charakterystyki i niwelo-
wania poszczególnych barier rozwoju wiedzy. Oczywiście łatwiej będzie mu 
diagnozować i ograniczać bariery techniczne i organizacyjne, trudniej zaś barie-
ry psychospołeczne i kulturowe. 

A. Glińska-Neweś wskazuje, Ŝe z perspektywy strategicznej zarządzanie 
wiedzą jest sztuką budowania organizacji opartej na wiedzy i otwartej na nią,  
w której wiedza jest fundamentem strategii, kultury organizacyjnej, a takŜe 
wszelkich praktyk i polityk na kaŜdym szczeblu organizacji18. Według J. Rokity  
w organizacji wiedzy19: 

– strategie są tworzone w oparciu o sformalizowane systemy uczenia się, 
w wyniku czego jest tworzona i rozwijana wiedza o organizacji, jej oto-
czeniu, pojawiających się szansach osiągania sukcesów, unikaniu pora-
Ŝek; 

                                                                 
16 M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność…, s. 108. 
17 Metody organizacji i zarządzania…, s. 219. 
18 A. Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania…, s. 32. 
19 J. Rokita, Organizacja ucząca się, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 111. 
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– strategie są w duŜym stopniu pewnymi wzorcami działań, umoŜliwiają-
cymi nie tylko osiąganie celów, ale takŜe realizowanie niezbędnych 
zmian; 

– proces zarządzania przypomina bardziej zarządzanie przez zmiany niŜ 
zarządzanie zmianami. 

Organizacja wiedzy, określana takŜe mianem organizacji opartej na wiedzy, 
w ujęciu K. Zimniewicza opiera się na pewnej sumie wiedzy, którą dysponują 
poszczególni współpracownicy oraz wiedzy, która jest ciągle wzbogacana  
i rozwijana, a następnie „udostępniana”20. W organizacji tej znaczenie zarówno 
wiedzy zawartej w dokumentach tekstowych, audiowizualnych, zbiorach bazo-
danowych, hurtowniach danych, jak teŜ wiedzy pracowników, ich doświadczeń 
zawodowych i praktyki, dzielących się ze sobą wiedzą, uczących się od siebie  
i podnoszących w sposób ciągły swoje kwalifikacje, jest dominujące w sferze 
zarządczej organizacji21. W klastrach moŜna dostrzec dwa wymiary organizacji 
opartej na wiedzy, tj.22: 

a) instytucjonalny, wedle którego klaster jest systemem społecznym cha-
rakteryzującym się jakąś strukturą komunikacji i informacji, która 
umoŜliwia interakcje między jej uczestnikami; 

b) funkcjonalny, odnoszący się do koncepcji zarządzania, która jest bazą 
dla strategii zarządzania w obszarze podejmowania decyzji, rozwiązy-
wania problemów oraz inicjowania zmian. 

Zasadniczym zadaniem menedŜera klastra jest budowa odpowiedniej bazy 
wiedzy, która pozwoli m.in. minimalizować ryzyko związane z podejmowa-
niem decyzji strategicznych. Tym samym zarówno poziom i jakość wiedzy, jak 
i umiejętność zarządzania  tym zasobem stają się obecnie kluczowymi czynni-
kami determinującymi konkurencyjność i priorytetowym wymiarem orientacji 
strategicznej. Kształtowanie w klastrze orientacji strategicznej opartej na wie-
dzy powinno przebiegać wedle następujących etapów23: 

– określenie istotnej wiedzy, będącej atutem strategicznym klastra, prze-
kładającym się na odnoszony sukces, 

                                                                 
20 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009, s. 77. 
21 M. Nycz, B. Smok, Ekstrakcja wiedzy z baz danych dla organizacji bazującej na wiedzy,  

w: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą…, s. 243. 
22 S. Stańczyk, Wartości i praktyki wyróŜniające organizacje wiedzy, w: Koncepcje, modele  

i metody zarządzania informacją i wiedzą, red. A. Binsztok, K. Perechuda, Prace Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej nr 1132, Wrocław 2006, s. 207. 

23 A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 
2007, s. 37. 
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– ocena, czy obecna wiedza i jej kierunek jest w stanie zapewnić przewa-
gę, 

– określenie kluczowych, niezbędnych umiejętności, w celu wykorzysta-
nia posiadanej wiedzy, 

– weryfikacja i dostosowanie procesów, technologii do przyjętej strategii 
rozwoju, 

– kształtowanie kultury pielęgnującej wiedzę. 
Klastry są przykładem organizacji zorientowanych na procesy organizacyj-

nego uczenia się. Organizacja ucząca się jest przestrzenią, w której ludzie stale 
poszerzają swoje zdolności do osiągania wyników, których prawdziwie pragną, 
gdzie stale uczą się tego, jak uczyć się razem, gdzie stale odkrywają, Ŝe mogą 
tworzyć określoną rzeczywistość24. Dzięki integracji wniesionych przez partne-
rów zasobów materialnych i niematerialnych, wzajemnej współpracy, interakcja 
między członkami klastra, wyspecjalizowanymi w zakresie róŜnorodnych funk-
cji, często prowadzi do nieoczekiwanych koncepcji, rozwiązań25. Organizacyjne 
uczenie się w klastrze sprzyja nie tylko stabilnemu przetrwaniu i rozwojowi tej 
struktury, ale takŜe jest podstawą kreowania wartości dla kluczowych interesa-
riuszy. 

WyŜszą formą organizacji zaawansowanej w zakresie organizacyjnego 
uczenia się jest organizacja inteligentna. Według W.M. Grudzewskiego  
i I.K. Hejduk, organizacja inteligentna to taka, w której ludzie na wszystkich 
poziomach, indywidualnie i grupowo ciągle pracują nad osiągnięciem rezulta-
tów i wiedzy, na jakich im naprawdę zaleŜy; w której istotna jest26: 

– zdolność do kreowania, tworzenia i przekazywania wiedzy, 
– zdolność i umiejętność w zakresie rozpoznawania, umiejętnego dosto-

sowania się do warunków otoczenia, innowacyjności i produktywności, 
– zdolność do systematycznego rozwiązywania problemów, eksperymen-

towania, uczenia się na podstawie zdobytych wcześniej doświadczeń, 
uczenia się od innych,  

– zdolność do osiągania wysokich wskaźników efektywności i wzrostu 
ekonomicznego, 

– interaktywność i ciągła transformacja. 

                                                                 
24 M. Pedler, K. Aspinwall, Przedsiębiorstwo uczące się, Wyd. Petit, Warszawa 1999, s. 22. 
25 A. Zgrzywa-Ziemak, R. Kamiński, Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, 

Warszawa 2009, s. 60. 
26 Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000,  

s. 105, 124. 
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Nie kaŜdy klaster osiąga ten poziom zaawansowania organizacyjnego ucze-
nia się, nie kaŜdy klaster stanowi zatem przykład organizacji inteligentnej. Bli-
skie ideałowi są szczególnie klastry innowacyjne i badawcze. Pierwszy typ 
klastra dotyczy skupisk niezaleŜnych przedsiębiorstw, często nowo powstałych 
firm innowacyjnych, głównie małych i średnich, oraz organizacji naukowo- 
-badawczych, działających w określonym regionie, stymulujących działalność 
innowacyjną przez promowanie intensywnych kontaktów, współdzielenie za-
plecza technicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz poprzez skuteczne 
przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań, rozpo-
wszechniania informacji w otoczeniu27. Przykładowo klaster innowacyjny DSP 
Valley z Belgii, angaŜujący ponad 60 członków (duŜe, średnie i małe firmy, 
szybko rozwijające się firmy start-up, uczelnie wyŜsze, specjalistyczne centra 
badawcze) – jako bardzo aktywny podmiot w zakresie projektowania sprzętu  
i oprogramowania, wspólnych programów badawczych, wykazuje konkretne 
osiągnięcia, m.in. efekty synergii, które pozwalają skrócić czas „od pomysłu do 
rynku”, a jednocześnie redukują poziom ryzyka28. Z kolei klastry badawcze 
mają cechy klastra innowacyjnego, a ponadto charakteryzują się29: 

– koncentracją lokalną/regionalną podmiotów tworzących klaster, 
– tworzeniem wartości dodanej w regionie w obszarze działalności sta-

nowiącym specjalizację klastra, 
– opracowaną strategią działania w obszarze rozwoju technologicznego  

i badań naukowych, 
– opracowanym planem działania obejmującym sposób wdraŜania strate-

gii, 

                                                                 
27 Celem klastrów innowacyjnych, wysoce wyspecjalizowanych, w których powiązania mają 

charakter technologiczno-produkcyjny jest głównie otwartość na innowacyjność oraz poszukiwa-
nie wsparcia koncepcyjnego w sferze naukowej i badawczo-rozwojowej. Zob. http://www.pi. 
gov.pl/klastry/chapter_86407.asp. 

28 RóŜnorodność partnerów w poszczególnych fazach cyklu wartości (badania podstawowe, 
badania stosowane, opracowanie, eksperymentowanie, wdroŜenie) sprzyja intensywnemu rozwo-
jowi klastra. Zob. L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych  
w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 57. Klaster DSP Valley oferuje swoim członkom platformę 
sieciową, która pozwala im tworzyć nową wiedzę i stymuluje innowacje poprzez wykorzystanie 
komplementarności. Zob. http://www.dspvalley.com/. 

29 Pojęcie klastra badawczego wprowadzone zostało przez Komisję Europejską w kontekście 7. 
Programu Ramowego Badań i Rozwoju. Zgodnie z przyjętą definicją klaster ten tworzyć mogą: 
podmioty prowadzące badania (szkoły wyŜsze, instytuty badawcze, komercyjne laboratoria ba-
dawcze), podmioty gospodarcze, władze lokalne/regionalne, agencje rozwoju regionalnego i inne 
instytucje wsparcia biznesu. Zob. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Ma-
tusiak, PARP, Warszawa 2011, s. 138. 
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– przewodnią rolą władz lokalnych/regionalnych w realizacji planu dzia-
łania. 

Z badań wynika, Ŝe innowacyjne firmy, które funkcjonują w klastrze, ponad 
dwa razy chętniej zlecają badania innym firmom, uniwersytetom, laboratoriom 
publicznym niŜ przeciętne, europejskie, innowacyjne przedsiębiorstwa30. 

PowyŜsze typy klastrów bliskie są modelowi holenderskiemu, którego istotą 
jest wyeksponowanie przewodniej roli współpracy przedsiębiorców z ośrodka-
mi badawczo-rozwojowymi, swobodnego przepływu technologii i wiedzy mię-
dzy partnerami. Podstawowy zakres współpracy dotyczy w tym przypadku 
technologii, a rolę brokera sieciowego zwykle pełni odpowiedni organ władzy, 
stymulujący rozwój klastrów i dostarczający im informacji z zakresu korzyści 
klastrowania, udostępniania zasobów w postaci kontaktów, informacji i środ-
ków finansowych31.  

Z analizy literatury przedmioty wynika, Ŝe zdolności absorpcyjne klastrów, 
czyli ich umiejętność przejmowania, asymilowania, adaptowania i wykorzysty-
wania nowej wiedzy mogą determinować poziom konkurencyjności. Ponadto  
w klastrach opartych na wiedzy obserwowany jest ułatwiony przepływ informa-
cji, rozwinięte są w nich procesy uczenia się, które pobudzają innowacyjność, 
wyŜsza jest świadomość samych członków, menedŜera i lidera klastra o roli 
wiedzy w budowaniu przewagi strategicznej. 

Praktyka rozwoju wiedzy w klastrach 

Konkurencyjność klastra wyraŜa się w jego zdolności do sprostania konku-
rencji w wymiarze lokalnym/regionalnym/krajowym/międzynarodowym, 
sprawnej realizacji wspólnych celów, adaptacji i antycypacji zmian zachodzą-
cych w otoczeniu, wyróŜniania się na rynku, budowania trwałej przewagi kon-
kurencyjnej. Stopień konkurencyjności klastra uzaleŜniony jest od przyjętego 
sposobu zarządzania tą strukturą. Sposób ten powinien być oparty o moŜliwie 
prostą strukturę organizacyjną z jasno określonymi kompetencjami i zdefinio-

                                                                 
30 Wyniki badań zamieszczone w raporcie Innobarometer 2004, opracowanym na wniosek 

Komisji Europejskiej, jednoznacznie wskazują, Ŝe przedsiębiorstwa innowacyjne aktywnie dzia-
łające w środowisku klastra są bardziej innowacyjne niŜ przedsiębiorstwa innowacyjne niedziała-
jące w tym środowisku. Z kolei dla przedsiębiorstw spoza klastra dzielenie się wiedzą nie jest 
priorytetem. Zob. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie, Difin, Warszawa 
2009, s. 39; http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl164_en.pdf. 

31 PowyŜszy model jest zmodyfikowaną wersją modelu duńskiego klastra. Cechują go m.in. 
moŜliwości znacznego obniŜenia kosztów wdraŜania urządzeń i technologii ze względu na ścisłe 
relacje ze sferą badawczo-rozwojową. Zob. J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębior-
ców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009, s. 68. 
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wanymi zadaniami32. W teorii i praktyce klasteringu wyróŜnia się trzy prioryte-
towe obszary działalności, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności 
klastrów, tj.33: 

– usprawnienie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym, 
– wzmocnienie wzajemnych powiązań i tzw. efekt rozlewania (spillover 

effect), 
– rozwijanie wspólnych projektów, w tym badawczo-rozwojowych. 
Współpraca partnerska, wykorzystywanie podobnych technologii, korzysta-

nie ze wspólnych depozytoriów (np. pracowników technicznych, dostawców, 
klientów) wiedzy skodyfikowanej, cichej czy niekodyfikowalnej przynosi 
członkom klastra liczne korzyści poprzez: rozprzestrzenianie się informacji 
technologicznych i wiedzy, zwiększoną absorpcję i tempo dyfuzji technologicz-
nej, stałą restrukturyzację techniczno-technologiczną, komplementarności tech-
nologiczne, redukcję „kosztów utopionych” inwestycji technologicznych, do-
stęp do technologicznej wiedzy cichej, rozwój wspólnych standardów technolo-
gicznych w obliczu niepewności technologicznych, bardziej zaawansowane 
innowacje technologiczne34. Klastry, które źródeł trwałej przewagi konkuren-
cyjnej upatrują w wiedzy, mogą identyfikować nową wiedzę, rozwijać i groma-
dzić ją w odpowiedniej postaci, w ramach powołanych przez siebie centrów 
wiedzy eksperckiej. Centra tego typu powinny dysponować odpowiednimi da-
nymi, informacjami, doświadczeniami, koncepcjami, hipotezami związanymi  
z konkretnymi zjawiskami, sytuacjami, które się wydarzyły i które mogą być 
inspiracją do generowania nowych rozwiązań, koncepcji, przemyśleń35. Przy-
kładem uruchomienia tego typu przedsięwzięcia jest konsorcjum Centrum Za-
awansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”, powołane jako 
inicjatywa klastrowa, mająca słuŜyć rozwojowi i wzmocnieniu konkurencyjno-

                                                                 
32 Struktura organizacyjna klastra moŜe obejmować trzy sfery: pierwotną nieformalną (zgro-

madzenie podmiotów klastra, rada klastra oraz komitet sterujący), zarządzania, instytucjonalną 
(organizacja klastrowa), wspólnych przedsięwzięć i działań, które realizowane są poprzez tzw. 
inicjatywy klastrowe. Zob. Jak stworzyć klaster, red. W. Szajna, WyŜsza Szkoła Informatyki  
i Zarządzania, Rzeszów 2011, s. 46–47. 

33 Postklastrowa polityka innowacji, red. A. Eriksson, PARP, Warszawa 2011, s. 20. 
34 S. Borras, D. Tsagdis, Polityki klastrowe w Europie, PARP, Warszawa 2011, s. 25. 
35 Centra wiedzy eksperckiej powinny być równieŜ rodzajami centrów dydaktycznych, gdzie 

poprzez doświadczenie moŜna rozwijać i pozyskiwać potrzebną wiedzę. Zob. Metody organizacji 
i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 211. 



Zarządzanie wiedzą w klastrze  23

ści klastra wysokich technologii „Dolina Lotnicza”. Główne cele tego centrum 
wiedzy eksperckiej dotyczą36: 

– podejmowania, inspirowania i wspomagania inicjatyw i działań w za-
kresie specjalistycznego kształcenia i podwyŜszania kwalifikacji kadr 
naukowych, inŜynierskich i technicznych dla potrzeb lotnictwa; 

– działania na rzecz postępu w wyposaŜeniu edukacyjnym i naukowo- 
-badawczym jednostek szkół wyŜszych i przedsiębiorstw lotniczych; 

– organizowania i rozwijania współpracy edukacyjnej w specjalizacjach 
związanych z lotnictwem pomiędzy szkołami wyŜszymi, jednostkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami w kraju i za granicą, szczególnie na 
obszarze Europy; 

– prowadzenia prac naukowo-badawczych na rzecz przemysłu lotniczego 
oraz branŜ związanych z przemysłem lotniczym; 

– analizy zagadnień związanych z transportem lotniczym oraz z organiza-
cją ruchu lotniczego;  

– rozwiązywania bieŜących problemów związanych z unowocześnianiem 
i optymalizacją technologii stosowanych w przemyśle lotniczym  
– wdraŜania nowych produktów i technologii.  

Kolejnym przykładem klastra zorientowanego na rozwój wiedzy jest klaster 
LifeScience. Stanowi on porozumienie wielu wyspecjalizowanych podmiotów 
(sektor biotechnologii, farmacji, medycyny, Ŝywności i ochrony środowiska, 
nauki i B+R, instytucji wsparcia biznesu). Realizuje cele zawarte w misji, takie 
jak: stworzenie efektywnej infrastruktury komunikacji w ramach klastra umoŜ-

                                                                 
36 Klaster „Dolina Lotnicza” zlokalizowany jest w południowo-wschodniej Polsce. Kluczowe 

kompetencje klastra to: projektowanie, wytwarzanie i serwis samolotów oraz części do samolo-
tów, wytwarzanie urządzeń wspomagających lotnictwo oraz usługi powiązane z lotnictwem, jak 
elektronika, działalność B+R w dziedzinie przemysłu lotniczego, szkolenie kadr dla lotnictwa, 
wspólna realizacja projektów innowacyjnych, wsparcie rozwoju branŜy i lobbing na jej rzecz. 
Koordynatorem klastra jest Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Doli-
na Lotnicza”. Aby maksymalnie usprawnić komunikację między poszczególnymi członkami 
klastra, w strukturze tej organizacji wykorzystuje się intranet będący wewnętrzną siecią komuni-
kacyjną. Prace nad utworzeniem Centrum Zaawansowanych Technologii rozpoczęły się w Rze-
szowie w 2004 roku. W skład tego konsorcjum wchodzą przedsiębiorcy – członkowie klastra oraz 
najwaŜniejsze ośrodki naukowe w Polsce, m.in. Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lubelska, 
Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Rzeszowski, 
Instytut Lotnictwa. Zob. Klastry w województwie podkarpackim, PARP, Warszawa 2012, s. 12–
19. Centrum Zaawansowanych Technologii, prowadząc działalność o charakterze interdyscypli-
narnym, słuŜy opracowywaniu, wdraŜaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych  
z lotnictwem, zgodnie z załoŜeniami polityki naukowej i innowacyjnej Polski. Prace partnerów 
ukierunkowane są na stworzenie warunków do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju 
sprzyjającego podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora związanego z lotnictwem. 
Zob. http://aeronet.pl/misja.html. 
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liwiającej dostęp do informacji i ich wymianę, promocja i rozwój kompetencji 
w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości, organizacja i obsługa baz da-
nych, baz wiedzy, giełd inicjatyw i pomysłów, targów innowacyjności. Klaster 
współpracuje m.in. z: Genopol Evry z Francji w zakresie wspólnego prowadze-
nia projektów rozwojowych, finansowania i komercjalizacji badań; European 
Diagnostic Cluster Alliance (EDCA) w zakresie wspólnych projektów B+R37. 

Z badań wynika, Ŝe układ strukturalny klastrów, bazujący na współpracy 
powiązanych ze sobą przedsiębiorców i innych podmiotów, wymaga dokony-
wania transferu dóbr własności intelektualnej i akceptacji wykorzystywania 
rozwiązań opracowanych przez członków klastra. W związku z tym konieczne 
jest określenie, w jaki sposób naleŜy rozporządzać dobrami własności intelektu-
alnej (utworami będącymi przejawem działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, dobrami będącymi przedmiotem własności przemysłowej) w ra-
mach struktury klastrowej tak, aby było to jak najbardziej efektywne, dochodo-
we i jednocześnie zgodne z prawem. Ponadto menedŜer klastra powinien znać 
podstawowe unormowania prawne z zakresu własności intelektualnej38. 

Badania, którymi objęto klastry z całej Polski w 2010 roku, pokazują, Ŝe 
dyfuzja wiedzy i technologii w ramach struktury klastra jest dla większości 
badanych jednym z celów strategicznych39. Dokonujący się transfer technologii 
wynika głównie ze współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi  
i badawczo-rozwojowymi w zakresie opracowywania nowych technologii, 
wspólnych produktów. Dyfuzja wiedzy i technologii jako cel strategiczny naj-
istotniejsza jest dla klastrów działających w najbardziej innowacyjnych bran-
Ŝach. Pozostałe badane klastry upatrują szansy rozwoju w innych sposobach, 
m.in. podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników, poszukiwaniu roz-

                                                                 
37 Koordynatorem klastra LifeScience jest Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie. Kla-

ster zrzesza ponad 70 firm, którym oferuje dostęp do zorganizowanej sieci współpracy działającej 
w środowisku naukowym i biznesowym sektora life-science. Zob. Klastry w województwie mało-
polskim, PARP, Warszawa 2011, s. 13. 

38 Dobra własności intelektualnej (utwory reklamowe, katalogi promocyjne, projekty architek-
toniczne, innowacyjne rozwiązania) stają się coraz częściej przedmiotem wspólnych przedsię-
wzięć klastrowych. Zob. Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną?, red.  
M. Perkowski, S. Rynkiewicz, PARP, Warszawa 2011, s. 12. 

39 Projekt „Benchmarking klastrów w Polsce” był realizowany od marca do listopada 2010 ro-
ku i obejmował analizę porównawczą 47 działających struktur klastrów w kraju. Przeprowadzany 
był w ramach projektu systemowego PARP pt. „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie 
wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Metodyka benchmarkingu klastrów została stwo-
rzona w 2008 roku przez grupę ekspertów z dziedziny benchmarkingu i teorii klastrów. Do celów 
badawczych wybrano 5 kluczowych obszarów benchmarkingu: zasoby, procesy, wyniki, poten-
cjał wzrostu, strategia klastra. Zob. Benchmarking klastrów w Polsce. Raport z badania, PARP, 
Warszawa 2010, s. 172–173. 
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wiązań innowacyjnych, niezwiązanych z dyfuzją technologii. Warto podkreślić, 
Ŝe badane klastry wciąŜ poszukują odpowiednich rozwiązań prawnych, ade-
kwatnych do ich sytuacji i potrzeb, aby móc skuteczniej realizować transfer 
wiedzy i technologii. Pojawiają się bowiem wątpliwości co do zamiarów, 
uczciwości partnerów, szczególnie konkurentów, z uwagi na koopetycję w kla-
strze. Rodzi się zatem realne zapotrzebowanie na dobre wzorce, praktyki  
w zakresie współpracy badawczo-rozwojowej, w tym ochrony praw własności 
intelektualnej i transferu tych praw. 

Zakończenie 

Klastry działające w warunkach turbulentnego otoczenia, w warunkach go-
spodarki opartej na wiedzy, zmuszone są do poszukiwania wciąŜ nowych para-
dygmatów zarządzania, które w większym stopniu będą skupiały się na: pro-
blemie źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej, dyfuzji informacji i wiedzy, 
doskonaleniu kluczowych kompetencji, rozwijaniu kreatywności, wiedzy, umie-
jętności, doświadczenia, wspieraniu organizacyjnego uczenia się oraz kreowa-
niu innowacji organizacyjnych, procesowych, technologicznych, produktowych, 
wartości. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest koncepcja zarządzania wie-
dzą. Koncepcja ta ukierunkowana jest na tworzenie wartości organizacji  
w oparciu o umiejętne pozyskiwanie z otoczenia i wykorzystywanie wszystkich 
posiadanych zasobów wiedzy oraz budowanie i wzmacnianie kapitału intelektu-
alnego40. 

Zaprojektowanie i implementacja w klastrze spójnej, kompleksowej kon-
cepcji zarządzania wiedzą jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją 
przed menedŜerem klastra. W strukturze klastra istnieje realna potrzeba wnikli-
wej i prawidłowej analizy wiedzy juŜ pozyskanej, ukształtowanej oraz wciąŜ 
dostarczanej przez poszczególnych interesariuszy. Jakość zarządzania wiedzą 
moŜe nie tylko zwiększyć sprawność działania klastra, ale takŜe wpłynąć na 
wzrost produktywności wiedzy, innowacyjności, satysfakcji kluczowych intere-
sariuszy (członków klastra, klientów, dostawców, partnerów biznesowych itp.). 
Od umiejętności i szybkości kreowania wiedzy, jej rozpowszechniania, wyko-
rzystywania i ochrony zaleŜy obecna i przyszła konkurencyjność klastra.  

 
 
 

                                                                 
40 W. Walczak, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-

biorstwa” 2009, nr 12, s. 4, 6. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE CLUSTER 
 

Summary 
 

This paper presents the essence of knowledge management in the cluster. It emphasizes the 
importance of this process for the operation and development of the cluster in a turbulent envi-
ronment. It indicates the key tasks and competence of the cluster manager in identifying, creating, 
receiving, transfer, use and protect knowledge. 

Translated by Bogusław Bembenek 
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ROLA KLASTRÓW W STRATEGII MARKETINGOWEJ 
MIAST I REGIONÓW A ZAANGA śOWANIE WŁADZ  

LOKALNYCH W ICH TWORZENIE I ROZWÓJ 
 

 

 

Streszczenie  

Naczelnym zadaniem władzy lokalnej jest tworzenie warunków do powstawania i dyna-
micznego rozwoju innowacyjnych, zdolnych do globalnej konkurencji przedsiębiorstw. Klastry 
spełniają istotną rolę w aktywizacji Ŝycia gospodarczego i wzroście konkurencyjności regionu. 
Bardzo często tworzenie klastrów jest wynikiem popierania idei klasteringu, co daje władzom 
lokalnym moŜliwość skorzystania z odpowiednich funduszy unijnych. Wiele klastrów istnieje 
jednak tylko formalnie, nie spełniając swej istotnej roli. Przeprowadzone badanie pokazuje, Ŝe 
udział władz regionalnych w tworzeniu klastrów jest dalece niewystarczający. Władze samorzą-
dowe tworzą i wspierają głównie klastry o charakterze przedsięwzięć komunalnych, ekologicz-
nych czy edukacyjnych. Typowe klastry przemysłowe są tworzone i rozwijane przez samych 
przedsiębiorców, choć ich działalność jest formalnie popierana przez władze lokalne i uwzględ-
niana w planach strategicznych regionów.  

Rola klastrów w polityce regionalnej 

Zachodzące w gospodarce światowej procesy globalizacyjne mają istotny 
wpływ na rozwój poszczególnych przedsiębiorstw i całych sektorów przemysłu, 
a takŜe regionów. Procesy te mają równieŜ waŜny wpływ na ich konkurencyj-
ność. Zmusza to twórców polityki regionalnej do analizy planowanych i reali-
zowanych strategii oraz podejmowania nowych działań. Jednym z takich dzia-
łań jest wspieranie tworzenia i rozwoju klastrów oraz ich integracja z procesami 
i strategiami innowacyjnymi regionów. Perspektywa potencjalnych korzyści 
płynących z inicjatyw klastrowych dla przedsiębiorstw i regionów zachęca rzą-
dy oraz władze lokalne do wdraŜania polityki promowania klastrów. Inicjatywy 
klastrowe pomagają władzom lokalnym w rozwoju ekonomicznym regionów, 
co z kolei pozwala osiągać tymŜe władzom określone korzyści polityczne.  
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NaleŜy w tym miejscu zauwaŜyć, Ŝe pojęcie regionu nie jest jednoznaczne. 
MoŜna pod tym pojęciem rozumieć zarówno regiony przyrodnicze, kulturowe  
i gospodarcze oraz regiony administracyjne, które nie zawsze odpowiadają 
istotnemu dla definicji regionu warunkowi pewnego wyodrębnienia geograficz-
nego obszaru o charakterystycznych, wyróŜniających go cechach. Regionem 
moŜna zatem nazywać obszar kilku państw, jednej lub wielu jednostek admini-
stracyjnych w danym kraju lub na pograniczu państw oraz wreszcie niewielki 
obszar o wielkości polskiego powiatu czy nawet gminy. Nie wchodząc więc 
tutaj w akademicką dyskusję nad zdefiniowaniem regionu, dla potrzeb niniej-
szego opracowania pojęcie regionu będzie uŜywane dla określenia obszaru 
składającego się z kilku/kilkunastu gmin, naleŜących przy tym często do róŜ-
nych powiatów/województw, na którym to obszarze występować będzie skupi-
sko przedsiębiorstw działających w określonym sektorze rynku.   

Przekształcenia polityczne, gospodarcze, społeczne, jakie zaszły w Polsce 
po 1989 roku, uwypukliły zróŜnicowania międzyregionalne. RóŜnorodne uwa-
runkowania, a szczególnie umiejętność przystosowania się do gospodarki wol-
norynkowej przedsiębiorstw oraz – co jakŜe istotne – władz samorządowych, 
spowodowały, Ŝe na mapie kraju daje się wyróŜnić jednostki terytorialne za-
równo bardzo słabe, jak i dość silne gospodarczo. 

Naczelnym zadaniem władz samorządowych jest – mówiąc w pewnym 
uproszczeniu – stworzenie mieszkańcom jak najlepszych warunków Ŝycia, co  
z kolei oznacza moŜliwość uzyskiwania jak najwyŜszych dochodów i korzysta-
nia ze wszelkich zdobyczy cywilizacyjnych. Odpowiedniego poziomu Ŝycia nie 
da się (na ogół) zapewnić, jeśli na danym obszarze nie będzie dostatecznej licz-
by pręŜnie działających przedsiębiorstw. Zatem naczelnym zadaniem władzy 
lokalnej staje się tworzenie warunków do powstawania i dynamicznego rozwoju 
zdolnych do globalnej konkurencji innowacyjnych przedsiębiorstw.  

Kluczem do sukcesu w globalnym wyścigu regionów o pozyskanie jak naj-
większej liczby inwestycji, środków materialnych, zamoŜnych mieszkańców 
itd. jest poziom konkurencyjności tych regionów i usytuowanych w nich firm, 
staje się ona bowiem niezbędnym elementem współczesnego rozwoju regional-
nych obszarów na całym świecie. W realiach globalnej konkurencji lokalna 
polityka pobudzania konkurencyjności regionów staje się powszechną praktyką, 
a wspieranie rozwoju klastrów przez władze publiczne, dla podnoszenia konku-
rencyjności jednostek terytorialnych, jest w gospodarce światowej coraz po-
wszechniejsze. Klastry stanowią bowiem pewien wyodrębniony system gospo-
darczy, który wpływa na dynamikę wzrostu zarówno podmiotów będących 
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animatorami i uczestnikami inicjatyw klastrowych, jak i regionu.  Stanowią one 
geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych do-
stawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sek-
torach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek 
normalizujących, stowarzyszeń branŜowych, instytucji wspierających), konku-
rujących między sobą, ale równieŜ współpracujących. Klaster jest ściśle zwią-
zany z terytorium, na którym działa, jest zakorzeniony regionalnie. Klastry sta-
nowią specyficzną formę organizacji produkcji, polegającą na koncentracji  
w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplemen-
tarną działalność gospodarczą. Podmioty te równocześnie współpracują i kon-
kurują między sobą, posiadają takŜe relacje z innymi instytucjami działającymi 
w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania wystę-
pujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej 
wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne1. 

Konkurencyjność (według jednej z wielu definicji) oznacza zdolność firm, 
przemysłów, regionów, krajów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania 
międzynarodowej konkurencji oraz do trwałego zapewnienia wysokiej stopy 
zwrotu do zastosowanych czynników produkcji i wysokiego poziomu zatrud-
nienia2. Konkurencyjność regionów czy miast moŜe być rozpatrywana w dwóch 
płaszczyznach: jako pośrednia i bezpośrednia.  

Konkurowanie pośrednie regionu naleŜałoby rozumieć jako istnienie lub 
tworzenie warunków otoczenia regionalnego dla firm w nim działających, po-
zwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w elementach pozostają-
cych poza kontrolą ich działania. Pośrednie konkurowanie regionu jest wyraŜa-
ne i mierzone zdolnościami konkurencyjnymi firm w nim zlokalizowanych.  

Konkurowanie bezpośrednie regionów moŜna rozumieć jako rywalizowanie 
upodmiotowionych jednostek terytorialnych, które konkurują o róŜnego typu 
korzyści (np. dostęp do środków finansowych)3.  

ZauwaŜono, Ŝe klastry są istotnym instrumentem rozwoju regionalnego, 
dlatego ich tworzenie i rozwój stały się waŜnymi elementami polityki unijnej. 
W 2006 r. Komisja Europejska uznała klastry za istotny dla konkurencyjności  

                                                                 
1 E. Chrzan, Klastry – współpraca i konkurowanie, w: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 

w warunkach globalizacji gospodarki. Kooperencja, red. E. Chrzan, Wyd. Wydziału Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 143–160. 

2 A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Wyd. 
Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2009, s. 26. 

3 M. Jaroszyńska, T. Markowski, Z. Nitkiewicz, T. Wrona, Rozwój lokalny i regionalny,  
Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997, s. 23. 
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i innowacji mechanizm, zapewniający łączenie zasobów firm, instytucji nauko-
wych i stymulujący tym samym wprowadzenie wiedzy na rynek. Komisja we-
zwała wówczas do strategicznego ukierunkowania polityki i współpracy na 
rzecz rozwoju klastrów. Wskazówki i zalecenia w tym zakresie zawiera m.in. 
raport Europejskiej Grupy ds. Polityki Klastrowej (European Cluster Policy 
Group) opublikowany w 2010 roku4. Znajdują się w nim rekomendacje doty-
czące rozwijania klastrów, ich internacjonalizacji oraz lepszego kształtowania 
polityki klastrowej zarówno całej Unii, jak i poszczególnych państw. Realizując 
politykę konkurencyjności i innowacyjności, Komisja Europejska podejmuje 
szereg działań wspomagających funkcjonowanie klastrów (m.in. Europejska 
Sieć Klastrów, Europejskie Obserwatorium Klastrów). Działania te dotyczą 
zarówno obszaru zarządzania klastrami, jak i kształtowania polityki klastrowej, 
przy czym kładzie się nacisk, aby inicjatywy i programy klastrowe były coraz 
bardziej innowacyjne i efektywne.  

Jedną z waŜniejszych inicjatyw dla rozwoju klasteringu w Unii Europejskiej 
jest Projekt TACTICS5 (Transnational Alliance for Clusters Towards Improved 
Cooperation Support) realizowany w latach 2009–2011 w ramach Programu 
Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP – Competitiveness and 
Innovation Framework Programme)6 przez międzynarodowe konsorcjum skła-
dające się z siedmiu organizacji z następujących krajów: Francja, Szwecja, 
Włochy, Polska, Austria, UK, Belgia. Celem tego projektu stało się wykorzy-
stanie międzynarodowej współpracy instytucji wdraŜających programy i in-
strumenty klasteringu dla popierania rozwoju europejskich klastrów o znaczeniu 
światowym, m.in. poprzez rozwój instytucji wspierających oraz przygotowanie 
rekomendacji w zakresie polityki klastrowej, dotyczących usuwania barier 
współpracy międzynarodowej klastrów. Wszelkiego zatem rodzaju programy 
oraz fundusze wskazują kierunek, w którym zmierza Unia. Polityka regionalna 
ma bowiem słuŜyć wyrównywaniu szans poszczególnych państw i mniejszych 
obszarów geograficznych, a tworzenie i wspieranie klastów – przy tym tych 
działających ponadnarodowo – wybitnie sprzyja rozwojowi konkurencyjności 
tych obszarów, które były/są relatywnie zacofane gospodarczo. W dobie nara-
stającej konkurencji globalnej, przy szczególnym znaczeniu konkurencji ze 
strony nie tylko USA i Japonii, ale i państw grupy „BRIC” (Brazylia, Rosja, 

                                                                 
4 http://www.proinno-europe.eu/ecpg/newsroom/ecpg-final-recommendations (20.04.2011). 
5 http://www.proinno-europe.eu/project/tactics (20.04.2011). 
6 http://ec.europa.eu/cip/ (20.04.2011). 
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Indie i Chiny), ujednolicenie państw zjednoczonej części Europy gospodarczo  
i politycznie wzmacnia ich znaczenie na świecie jako całości7. 

ZaangaŜowanie władz lokalnych w tworzenie i rozwój klastrów w świetle 
badania 

Badanie o charakterze eksploracyjnym techniką wywiadu telefonicznego 
przeprowadzono w lutym 2012 na próbie 30 klastrów z terenu całego kraju. 
Podstawowym celem badania było określenie form i intensywności zaangaŜo-
wania władz lokalnych w tworzenie i rozwój klastrów oraz udział klastrów  
w ogólnej strategii rozwoju poszczególnych regionów. Wywiady przeprowa-
dzone z osobami reprezentującymi tak zarządy klastrów, jak i organizacji będą-
cych uczestnikami klastra, miały w pewien sposób zweryfikować oficjalny ton 
deklaracji przedstawianych na stronach internetowych samych klastrów, a takŜe 
miast czy regionów.   

Doboru próby dokonano w sposób celowy. Starano się dobrać po dwóch- 
-trzech przedstawicieli klastrów z kaŜdego województwa. Warunkiem włącze-
nia danego klastra do próby badawczej była zdolność rozmówcy do udzielenia 
odpowiednich informacji. Pierwszy wniosek, jaki nasuwa się z przeprowadzo-
nego badania, odnosi się do nieaktywności sporej części istniejących formalnie 
klastrów. Dane kontaktowe uczestników poszczególnych klastrów pochodziły  
z ich stron internetowych. NiemoŜność skontaktowania się w jakikolwiek spo-
sób z przedstawicielami klastra jest pierwszym symptomem jego nieaktywno-
ści. Formalne jedynie istnienie wielu klastrów potwierdzają zresztą sami roz-
mówcy stwierdzający, Ŝe jest to jedynie projekt, Ŝe klaster dopiero jest w trakcie 
zakładania itd., a zdarzały się i przypadki, Ŝe przedstawiciele przedsiębiorstw 
będących uczestnikami prezentowanego w Internecie klastra nawet o tym fakcie 
nie wiedzieli.  

Kolejnym wnioskiem z przeprowadzonego badania – jaki nasuwa się za-
równo z wywiadów telefonicznych, jak i przeglądu stron internetowych kla-
strów w Polsce – jest bardzo duŜa rozpiętość samego pojęcia klastra. Gdyby 
jedynie na tej podstawie określać, czym tak naprawdę jest klaster, byłoby to 
praktycznie niemoŜliwe. Z określeniem tym spotkamy się bowiem przy nazwie 
tworów organizacyjnych, które raczej powinny być określane jako stowarzy-
szenia, spółdzielnie, przedsiębiorstwa komunalne, inicjatywy społeczne, projek-
ty edukacyjne itd. Jeśli bowiem za klaster w rozumieniu klasycznej definicji 
                                                                 

7 E. Chrzan, Marketing międzynarodowy realizowany w strukturach klastrowych, w: Zarządza-
nie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, red. A. Pabian, 
Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 331–343. 
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M.E. Portera przyjmie się „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych 
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm 
działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przy-
kład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branŜowych)  
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale równieŜ 
współpracujących”8, to tak zorganizowane ugrupowania przedsiębiorstw będą 
pod określeniem klastra występowały w mniejszości.   

Nie ujmując niczego wszelkim inicjatywom i projektom o znaczeniu spo-
łecznym, ekologicznym, edukacyjnym występującym pod pojęciem klastra, to  
o pozycji regionu na mapie ekonomicznej decydować będą przede wszystkim 
przedsiębiorstwa wytwarzające konkretne wyroby i usługi zdolne konkurować 
na globalnym rynku. Takimi produktami mogą być w warunkach polskich np. 
wyroby spoŜywcze czy usługi turystyczne. To tego typu przedsiębiorstwa (od 
najmniejszych do największych) skupione w strukturze klastra mogą przyczynić 
się do podniesienia konkurencyjności (atrakcyjności) poszczególnych obsza-
rów. Dlatego teŜ podstawowym zadaniem władz lokalnych powinno być ini-
cjowanie powstawania oraz tworzenie warunków rozwoju klastrów. KaŜdy 
obszar ma jakiś walor, który moŜe być podstawą do stworzenia klastra. Dla 
jednego będzie to naturalna zdolność do rozwoju istniejących i powstawania 
nowych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spoŜywczego, inny obszar będzie 
posiadał naturalne warunki do rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, na in-
nym z kolei będzie występowało skupisko firm meblarskich czy producentów 
lamp itd. Zadaniem władz lokalnych jest wykorzystać te moŜliwości i stwarzać 
jak najkorzystniejsze warunki dla ich rozwoju między innymi poprzez inicjaty-
wy zmierzające do powstawania i rozwoju klasycznych klastrów przemysło-
wych.  

Tymczasem przeprowadzone badanie pokazuje, Ŝe właśnie w tych przypad-
kach, gdzie mamy do czynienia z klasycznymi klastrami tworzonymi przez 
(najczęściej) małe i średnie przedsiębiorstwa udział władz w ich tworzeniu jest 
jeśli nie Ŝaden, to raczej symboliczny. Obrazują to takie między innymi wypo-
wiedzi respondentów: „Władze lokalne nie ingerują w tworzenie i rozwój kla-
stra”; „W tworzeniu klastra nie było udziału władz lokalnych. Powstał on  
z inicjatywy przedsiębiorstw” czy „Znikomy udział władz lokalnych w tworze-
niu i rozwoju klastra… raczej się szczycą klastrem, ale niekoniecznie przykła-
dają rękę do jego sukcesów”. Inicjatywa i zaangaŜowanie przedstawicieli lokal-
nych władz jest zaś często koniecznym warunkiem do utworzenia i rozwoju 
                                                                 

8 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 248. 
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klastra, jakŜe często bowiem w zachowaniach właścicieli głównie małych firm 
daje się zauwaŜyć duŜą rezerwę do wszelkich form jednoczenia. Z jednej strony 
jest to odbiciem działań władzy w epoce socjalizmu, a z drugiej strony przed-
siębiorcom brak odpowiedniej wiedzy o funkcjonowaniu klastrów. Co prawda 
odpowiednie słuŜby urzędów gminnych/powiatowych organizują czasem szko-
lenia na ten temat, ale moŜna powiedzieć, Ŝe na spełnieniu tego obowiązku 
działania władz lokalnych często zostają zakończone, a usprawiedliwieniem dla 
niepodejmowania dalszych działań staje się (rzekomy) brak zainteresowania 
samych przedsiębiorców. Tymczasem by klaster mógł się rozwijać, niezbędne 
jest wsparcie władz samorządowych. Wśród urzędników nadal dość często pa-
nuje przekonanie, Ŝe to przedsiębiorca jest dla urzędnika, a nie urzędnik dla 
przedsiębiorcy. Według tego sposobu myślenia przedsiębiorca powinien sam 
sobie radzić i jeszcze wspierać urząd i jego inicjatywy. Podczas prowadzonych 
badań autor spotkał się z takim zdaniem wypowiedzianym przez jednego  
z prominentnych przedstawicieli władzy powiatowej: „…pomogliśmy tym 
przedsiębiorcom, choć nie mieliśmy w tym Ŝadnego interesu”. Urzędnik ten 
uwaŜał zapewne, Ŝe dokonał czegoś niezwykłego, za co powinien być w sposób 
szczególny doceniony, a niestety nie ma świadomości, Ŝe spełnił tylko swój 
rudymentarny obowiązek, gdyŜ działanie w interesie przedsiębiorców jest ni-
czym innym jak działaniem na rzecz interesu całej lokalnej społeczności, której 
ma on po prostu słuŜyć, a wspomaganie lokalnego biznesu jest jak najbardziej 
w interesie lokalnych urzędników. Z takiego teŜ sposobu myślenia bierze się 
brak zaangaŜowania władz lokalnych w działania na rzecz tworzenia klastrów: 
„Skoro sami przedsiębiorcy nie podejmują takich działań i nie proszą nas  
o wsparcie, to przecieŜ urząd nie moŜe usilnie zabiegać o organizowanie kla-
strów”.  

MoŜna zatem postawić tezę, Ŝe władze lokalne nie są z reguły stroną inicju-
jącą tworzenie klastrów. Najczęściej jednak proces rozwoju klastra zapocząt-
kowany przez samych zainteresowanych przedsiębiorców jest – mniej lub bar-
dziej intensywnie – wspierany przez władze lokalne. Czasem są to działania  
o charakterze symbolicznym: „Urząd Marszałka Województwa obejmuje patro-
natem dobrze działające klastry”, a często ograniczają się do włączenia infor-
macji o działaniach klastra do kampanii promocyjnej regionu – w końcu czymś 
się lokalna władza musi pochwalić: średniowiecznym zamkiem i klastrem, przy 
których tworzeniu miała podobny (czyli Ŝaden) udział. Niemniej jednak są  
i takie władze lokalne, dla których rozwój klastra jest waŜnym zagadnieniem 
związanym z ogólnym rozwojem regionu, jego promocją i tworzeniem regio-
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nalnej toŜsamości, co obrazuje wypowiedź jednego z respondentów: „Władze 
województwa lubuskiego starają się pomagać i popierać rozwój klastra. Podej-
mowane są kroki słuŜące tworzeniu regulacji prawnych, które sprzyjają rozwo-
jowi branŜy winiarskiej…”. 

Jak wspomniano powyŜej, nikłe zaangaŜowanie władz lokalnych dotyczy 
głównie działalności typowych klastrów, zrzeszających przedsiębiorstwa pro-
dukujące lokalnie a konkurujące na globalnych rynkach. Jest jednak spora licz-
ba klastrów, które są ściśle związane z działalnością lokalnych władz oraz róŜ-
nego typu instytucji działających najczęściej w powiązaniu z tą władzą. Często 
jednak te przedsięwzięcia niewiele mają wspólnego z klasycznymi klastrami, są 
to raczej inicjatywy o charakterze społecznym, ekologicznym czy edukacyjnym. 
Władze samorządowe często same podejmują inicjatywę tworzenia klastrów 
mających za zadanie obsługę lokalnej społeczności. To co szumnie nazywa się 
klastrem jest niczym innym jak zlepkiem przedsiębiorstw komunalnych współ-
pracujących formalnie z lokalnymi uczelniami. Innym rodzajem „klastrów” 
aktywnie wspieranych przez lokalne władze są projekty o znaczeniu badaw-
czym czy edukacyjnym. Działają one jedynie w oparciu o pozyskane fundusze, 
a instytucje w nich uczestniczące są finansowane ze środków budŜetowych 
państwa, województwa czy pochodzących ze sponsoringu. Często mają one 
określony horyzont czasowy swej działalności i są powoływane jedynie dla 
realizacji określonych projektów. Jeden z respondentów tak opisuje sens istnie-
nia klastra: „Celem klastra jest skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków 
finansowych funduszy strukturalnych na lata 2007–2012, kształcenie kadr na 
potrzeby branŜy…”. 

W polityce unijnej problem wyrównywania poziomu rozwoju ekonomicz-
nego poszczególnych regionów jest w znacznej mierze realizowany poprzez 
popieranie klasteringu. MoŜna powiedzieć, Ŝe klastry stały się w Unii Europej-
skiej bardzo waŜnym i dobrze widzianym elementem rozwoju regionalnego. 
Nic zatem dziwnego, Ŝe relatywnie łatwo jest pozyskać środki finansowe na 
rozwój klastra. Skoro tak, to władze lokalne oraz przedstawiciele lokalnego 
establishmentu spostrzegli moŜliwość pozyskiwania funduszy na róŜnego typu 
przedsięwzięcia, które moŜna by realizować w postaci klastra. Z drugiej strony 
wspieranie przez Unię wszelkich przedsięwzięć o charakterze ekologicznym 
zaowocowało tworzeniem klastrów zajmujących się badaniem i rozwojem tech-
nologii słuŜących zrównowaŜonemu rozwojowi. Inaczej mówiąc: tam, gdzie 
łączą się tak nośne (by nie powiedzieć „modne”) pojęcia jak klaster i sustaina-
bility, tam łatwo o finansowanie ze źródeł lokalnych, krajowych czy unijnych.  
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Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują zatem, Ŝe władze lokalne 
angaŜują się w powstawanie i rozwój klastrów na trzy zasadnicze sposoby. 

Po pierwsze, korzystając z polityki unijnej faworyzującej klastry jako natu-
ralne nośniki innowacyjności władze lokalne pod postacią klastrów współ-
uczestniczą w realizacji róŜnorakich przedsięwzięć, które pozwalają na skorzy-
stanie ze specjalnych dotacji czy teŜ funduszy programowych. Jakkolwiek 
przedsięwzięcia te przynoszą regionowi określone korzyści związane z tworze-
niem pewnej liczby miejsc pracy, poprawą lokalnej infrastruktury czy choćby 
promocją regionu, to raczej w niewielkim stopniu słuŜą rozwojowi lokalnej 
przedsiębiorczości.  

Po drugie, władze lokalne nie angaŜują się aktywnie w tworzenie i rozwój 
klastrów, ale wykorzystują oddolne inicjatywy przedsiębiorców dla promocji 
własnych dokonań. Choć trudno znaleźć przykłady jawnego utrudniania rozwo-
ju klastrów przez lokalne urzędy czy poszczególnych przedstawicieli władzy, to 
z drugiej strony przedsiębiorcom trudno liczyć na aktywną i skuteczną pomoc 
władz samorządowych w rozwoju klastrów. Najczęściej w takich przypadkach 
klastry mogą liczyć jedynie na formalny patronat i poparcie lokalnej władzy 
oraz skorzystanie z niewielkich środków finansowych, lokali, materiałów pro-
mocyjnych itp., które są naturalnymi elementami działalności władzy lokalnej 
zobowiązanej do wspierania inicjatyw lokalnej społeczności.  

Po trzecie, są wreszcie przykłady aktywnej współpracy władz samorządo-
wych z przedstawicielami lokalnego biznesu i skutecznego wspierania rozwoju 
klastrów. Jak stwierdza jeden z rozmówców reprezentujący małą firmę wcho-
dzącą w skład klastra przetwórstwa owocowo-warzywnego: „Przedstawiciele 
powiatu i gminy pomagają nam w otrzymywaniu dotacji unijnych, tworzeniu 
nowych miejsc pracy (…) dzięki ich pomocy nasze firmy objęte klastrem szyb-
ciej otrzymują fundusze potrzebne na rozwój”.  

Przeprowadzone badanie wskazało na nikłe zaangaŜowanie władz lokal-
nych w tworzenie i rozwój klastrów. Spośród 30 klastrów poddanych badaniu  
w ani jednym przypadku nie moŜna powiedzieć, Ŝe rozmówcy wskazali na de-
cydującą, zasadniczą rolę władz samorządowych w utworzeniu i wspieraniu 
działalności klastra. Zaledwie w ośmiu przypadkach rozmówcy podkreślali 
duŜe zaangaŜowanie lokalnych władz w działalność klastrów, przy czym zale-
dwie dwa spośród nich to typowe klastry przemysłowe. W kilkunastu przypad-
kach respondenci mówili o mniejszej czy nieco większej pomocy władz samo-
rządowych. Trudno określić granicę i zakres działań władz samorządowych, 
przy których naleŜy mówić o skutecznym zaangaŜowaniu się władzy lokalnej  
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w tworzenie i rozwój klastra – niemniej jednak na podstawie przeprowadzonych 
wywiadów moŜna określić, Ŝe w połowie przypadków pomoc i zaangaŜowanie 
się władz lokalnych w działalność klastra jest Ŝadna lub praktycznie niezauwa-
Ŝalna.   

Jak wcześniej wspomniano, badanie nie miało charakteru eksplanacyjnego  
i nie moŜna na jego podstawie (choćby ze względu na niereprezentatywność 
próby) określić statystycznej struktury badanego zjawiska. NaleŜy zauwaŜyć 
jedynie fakt istotnej rozbieŜności pomiędzy deklarowanym przez władze lokal-
ne zaangaŜowaniem w tworzenie warunków rozwoju lokalnego biznesu (w tym 
i klastrów), co moŜna wyczytać choćby na stronach internetowych powiatów  
i gmin, a rzeczywistymi działaniami, czy moŜe raczej postrzeganiem tych dzia-
łań przez przedstawicieli przedsiębiorstw będących uczestnikami klastrów. 

Zakończenie  

Zasadniczym argumentem na rzecz wspierania klastrów są potencjalne ko-
rzyści z ich powstania i funkcjonowania. Prowadzenie działalności gospodar-
czej w ramach efektywnie działającego klastra wpływa korzystnie na konkuren-
cyjność uczestniczących w nim przedsiębiorstw poprzez wzrost jakości produk-
tów i obniŜenie ich cen (lepsza produktywność), a takŜe polepszenie dystrybucji 
i zwiększoną skuteczność promocji. Jest to wynikiem dostępu do wyspecjali-
zowanych czynników produkcji, zarówno materialnych, jak i intelektualnych. 
Przestrzenna bliskość przedsiębiorstw, instytucji oraz innych organizacji pobu-
dza i wspiera ich innowacyjność. Funkcjonowanie klastrów stymuluje przedsię-
biorczość ludzi związanych z regionem, co często doprowadza do powstawania 
nowych firm. Ma to niebagatelne znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, 
a tym samym dla sytuacji lokalnego rynku pracy. Prowadzi to równieŜ do wzro-
stu specjalizacji i/lub do zwiększenia zakresu oferty klastra.  

Nie naleŜy takŜe zapominać, Ŝe klaster generuje wiele pozytywnych, trudno 
mierzalnych efektów zewnętrznych w swoim regionie. Oprócz takich jak po-
prawa infrastruktury (na przykład drogi, kanalizacja, sieć internetowa czy 
oświetlenie ulic) czy postępujący wzrost zamoŜności i poziomu wykształcenia 
mieszkańców regionu owocuje licznymi inicjatywami o charakterze kultural-
nym i społecznym, polepszeniem estetyki otoczenia, wzrostem walorów środo-
wiskowych itd.  

Efekty gospodarcze uzyskane dzięki klastrom w licznych rozwiniętych go-
spodarkach rynkowych zachęcają do prowadzenia polityki wspierającej ich 
powstawanie. Zasadniczym celem polityki opartej na klastrach powinno być 
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trwałe podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw działających  
w regionach, a w rezultacie poprawienie produktywności i konkurencyjności 
całej gospodarki narodowej. Polityka regionalna oparta na klastrach powinna 
prowadzić do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji 
konkurencyjnej. Działania zmierzające do tego celu powinny skupiać się na 
ukierunkowaniu rozwoju oraz wzroście specjalizacji przedsiębiorstw i instytucji 
dla osiągnięcia korzyści skali wyspecjalizowanych czynników produkcji.  
W celu uzyskania jak najlepszego efektu synergicznego działania te powinny 
być poparte kompleksem innych działań, takich jak: 

– wspieranie nauki mającej jak najbardziej praktyczny wymiar poprzez 
współpracę lokalnych uczelni z lokalnym przemysłem, 

– popieranie wszelkich form dokształcania,  
– rozbudzanie i wspieranie inicjatyw społecznych,  
– budowanie infrastruktury,  
– upraszczanie procedur administracyjnych, 
– prowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej, 
– udostępnianie terenów inwestycyjnych (plany zagospodarowania prze-

strzennego!). 
NaleŜy jednocześnie pamiętać, Ŝe realizacja polityki opartej na klastrach 

wymaga dalekowzroczności i cierpliwości, co powoduje konieczność wzniesie-
nia się wszystkich ugrupowań politycznych ponad aktualne problemy walki 
politycznej i zjednoczenia wysiłków dla dobra regionu i kraju, a to w warun-
kach polskich nie jest sprawą łatwą. Efektywna i konsekwentnie wdraŜana poli-
tyka klastrów moŜe prowadzić do przekształcenia się klastrów w regionalne 
systemy innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych, przyciągają-
cych coraz to nowe zasoby materialne i intelektualne, a w konsekwencji do 
unowocześnienia regionu stającego się atrakcyjnym obszarem dla inwestorów, 
twórców, naukowców, a wreszcie dla wszystkich jego mieszkańców9.  

Wśród barier rozwoju klastrów moŜna natomiast wymienić:  
– brak skłonności do zrzeszania się,  
– brak wśród przedsiębiorców odpowiedniej wiedzy o funkcjonowaniu 

klastra, 
– brak wiary w działanie klastra jako mechanizmu mogącego podnieść 

pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa,  

                                                                 
9 E. Chrzan, The potential cluster of fruit and vegetable processing in the districts of Kłobuck 

and Pajęczno, w: Partnerships, clusters and networks in knowledge based economy, red.  
P. Pachura, R. Lescroart, Wyd. La Haute École „Blaise Pascal”, Arlon 2008, s. 68–74. 
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– brak odpowiedniej współpracy nauki i przemysłu,  
– brak rzeczywistych działań lub brak koordynacji działań między insty-

tucjami mającymi wspierać wszelkie inicjatywy gospodarcze (w tym 
tworzenie klastrów), 

– krótkowzroczność ugrupowań politycznych nastawionych na osiąganie 
doraźnych sukcesów gospodarczych i politycznych, 

– brak dostępu do kapitału, w tym kapitału wysokiego ryzyka, który 
moŜna przeznaczyć na wspieranie nowych przedsięwzięć, 

– krótkowzroczność marketingową (marketing myopia) samych przedsię-
biorców zadowolonych z aktualnej (korzystnej) sytuacji rynkowej.  

Trzeba jednak przyznać, Ŝe niektóre władze lokalne starają się inicjować 
proces przełamania tych barier. Działania te nakierowane są po pierwsze na 
podnoszenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących ze współpra-
cy, jak i na tworzenie sieci współpracy w sektorach gospodarczych określonych 
jako kluczowe dla regionu i wspieranie ich rozwoju, głównie poprzez organi-
zowanie konferencji czy spotkań branŜowych (dzięki którym ludzie mogą się 
poznać), a po drugie na pozyskiwanie odpowiednich funduszy na finansowanie 
odpowiednich projektów gospodarczych głównie ze źródeł unijnych. 
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UDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
W REALIZACJI CELÓW STRATEGII ROZWOJU  

MIASTA NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU  
CIVITAS RENAISSANCE W SZCZECINKU 

 

 

 

Streszczenie  

Po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej unijne środki pomocowe stanowią istot-
ny składnik budŜetu strategii rozwoju większości gmin. MoŜliwości uzyskiwania pomocy przez 
jednostki samorządu terytorialnego są bardzo szerokie i wynikają zarówno z krajowych progra-
mów operacyjnych, jak i wspólnotowego programu lizbońskiego. W artykule przedstawiono 
wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju Szczecin-
ka, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania działań w ramach projektu CIVITAS RENA-
ISSANCE, który jest obecnie największym przedsięwzięciem realizowanym w mieście. Jego skala 
dotyczy zarówno wielkości zaangaŜowanych środków finansowych, jak równieŜ zasięgu i liczby 
podejmowanych przedsięwzięć. 

Wprowadzenie 

Przystąpienie Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej ma istotne znacze-
nie dla kaŜdej z dziedzin Ŝycia kraju – politycznej, gospodarczej czy społecznej. 
Trudno jest znaleźć taki obszar funkcjonowania państwa, zaczynając od szcze-
bla centralnego aŜ po struktury lokalne, na który akcesja nie wywarłaby Ŝadne-
go wpływu. Siła tego wpływu przejawia się zwłaszcza we wsparciu finanso-
wym róŜnorodnych przedsięwzięć z bardzo wielu dziedzin. Intensywnie z moŜ-
liwości współfinansowania swoich działań korzystają zwłaszcza lokalne samo-
rządy. Mają przy tym, ubiegając się o pomoc unijną, bardzo szerokie moŜliwo-
ści, bo wsparcie na poziomie lokalnym jest istotą polityki strukturalnej Unii 
Europejskiej. Dlatego teŜ środki pochodzące z budŜetu unijnego stanowią istot-
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ne źródło finansowania rozmaitych inicjatyw, stając się tym samym waŜnym 
składnikiem lokalnego budŜetu, co znajduje swój wyraz w zapisach strategii 
rozwoju wielu regionów. 

Fundusze europejskie w finansowaniu działań samorządów lokalnych  

Uchwalona na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 roku tzw. Strategia Lizboń-
ska zakładała osiągnięcie przez Unię Europejską do 2010 r. pozycji najbardziej 
konkurencyjnej gospodarki świata. Następne lata przyniosły odnowienie Strate-
gii (wobec faktu, Ŝe realizacja celów ustalonych w 2000 roku nie powiodła się). 
Skutkiem były wspólne działania podjęte dla  wypracowania rozwiązań mają-
cych słuŜyć skoordynowanemu i spójnemu osiąganiu celów odnowionej Strate-
gii we wszystkich państwach członkowskich. Jednym z efektów tych działań 
było przyjęcie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności na lata 
2007–20131. Dokumentem programowym na szczeblu krajowym dla powyŜ-
szych wytycznych są tzw. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). 
Określają one priorytety i obszary wykorzystania oraz sposób wdraŜania fundu-
szy unijnych powołanych do wsparcia działań podejmowanych dla osiągania 
celów polityki strukturalnej2. 

Odnowiona strategia jest realizowana za pomocą dwóch grup instrumen-
tów: wspólnotowego programu lizbońskiego i programów realizowanych na 
szczeblu krajowym. Instrumenty te muszą ze sobą współdziałać.  

Programy realizowane na szczeblu krajowym wynikają z ustaleń zawartych 
w NSRO, a dotyczą moŜliwości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych: 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z Funduszu Spójności. Konkretne decyzje odnośnie do finan-
sowania działań państwa członkowskie podejmują w programach operacyjnych 
zarządzanych na szczeblu centralnym oraz w regionalnych programach opera-
cyjnych zarządzanych na szczeblu wojewódzkim. Są one podporządkowane 
celom polityki unijnej, które na lata 2007–2013 zostały sformułowane następu-
jąco: 
1. Cel I. Konwergencja – zwiększenie spójności najsłabiej rozwiniętych 

państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków dla wzrostu 
gospodarczego i zwiększania zatrudnienia.  

                                                                 
1 Strategia Lizbońska – moŜliwości realizacji w ramach polityki spójności, 

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci 
_realizacji_w_ramach_ps.aspx. 

2 Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007, s. 32. 
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2. Cel II. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie – wzmacnianie poziomu 
zatrudnienia oraz potencjału konkurencyjnego i atrakcyjności regionów 
nieobjętych celem I; 

3. Cel III. Europejska współpraca terytorialna – zacieśnianie współpracy przy-
granicznej poprzez wspólne inicjatywy lokalne na szczeblu ponadnarodo-
wym, w ramach trzech priorytetów: 
– Priorytet 1. Współpraca transgraniczna, 
– Priorytet 2. Współpraca transnarodowa,  
– Priorytet 3. Współpraca międzyregionalna3. 
Największym funduszem pomocowym jest Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (ERRR), który obejmuje swoim wsparciem wszystkie trzy cele 
UE. Finansuje on programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym  
w rozwoju regionom, wspierając: 

− inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia i działalności 
MSP, 

− rentowne inwestycje produkcyjne umoŜliwiające tworzenie lub utrzy-
mywanie trwałego zatrudnienia, 

− infrastrukturę, 
− rozwój turystyki oraz inwestycje w dziedzinie kultury, 
− ochronę i poprawę stanu środowiska, 
− rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Programy operacyjne finansowane ze środków EFRR to: 
− PO Innowacyjna Gospodarka – wsparcie dla przedsięwzięć innowacyj-

nych w skali kraju, a nawet na poziomie międzynarodowym, 
− PO Rozwój Polski Wschodniej – przeznaczony dla województw: war-

mińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, pod-
karpackiego w celu przyspieszenia tempa rozwoju tzw. polskiej ściany 
wschodniej poprzez wzmocnienie działań pozostałych programów na 
tym obszarze,  

− PO Pomoc Techniczna – wsparcie procesów zarządzania, wdraŜania, 
monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO,  

− Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – zakładające współ-
pracę między regionami państw UE, ale teŜ krajów kandydujących czy 
niezrzeszonych, 

                                                                 
3 J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, C.H. Beck, 

Warszawa 2009, s. 41. 
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− 16 regionalnych programów operacyjnych – przeznaczonych dla po-
szczególnych województw, o bardzo szerokim zakresie tematycznym 
wsparcia,  

− PO Infrastruktura i Środowisko (jako jedyny współfinansowany ze 
środków Funduszu Spójności) – rozwój infrastruktury technicznej przy 
jednoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. 

Drugi z funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 
ma na celu pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, stąd wspiera 
poprawę jakości i dostępności miejsc pracy i moŜliwości zatrudnienia w Unii 
Europejskiej. EFS zajmuje się: 

− promocją aktywnej polityki rynku pracy, mającej na celu przeciwdzia-
łanie i zapobieganie bezrobociu, 

− przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego, 
− kształceniem ustawicznym, 
− doskonaleniem kadr gospodarki, 
− rozwojem przedsiębiorczości, 
− zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. 
Z jego środków finansowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, któ-

ry realizuje przede wszystkim projekty tzw. miękkie: szkolenia, doradztwo, 
wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej itp. 

Na nieco innych zasadach, nie będąc funduszem strukturalnym, funkcjonuje 
Fundusz Spójności. Wspiera dwa sektory: środowisko i transport, stąd finansuje 
projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska oraz inwestycje w infra-
strukturę transportową w ramach, jak wspomniano, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Obszary wsparcia to: 

− poprawa jakości wód powierzchniowych, 
− polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia, 
− racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
− poprawa jakości powietrza, 
− zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
− zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych re-

gionów z innymi krajami Europy, 
− rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej4. 

                                                                 
4 Czym są fundusze, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropej 

skich/Strony/czymsafundusze.aspx. 
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Z wyjątkiem specyficznego w swym działaniu Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna wszystkie zaprezentowane programy umoŜliwiają korzysta-
nie z finansowego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego. Część z nich 
oferuje JST swe środki tylko w ramach wybranych priorytetów, np. PO KL oraz 
PO Innowacyjna Gospodarka. Inne są szeroko dostępne dla bardzo róŜnorod-
nych beneficjentów, w tym równieŜ JST (zwłaszcza programy regionalne czy 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej). Z kolei PO Infrastruktura i Środowisko 
jako głównych odbiorców swojej pomocy wskazuje jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, 
np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy. 

Działania państw Unii, realizowane za pośrednictwem programów opera-
cyjnych podejmowanych na szczeblu krajowym lub regionalnym, uzupełniają 
inicjatywy wynikające z  programu lizbońskiego. Obejmują one: 

– wspieranie wiedzy i innowacji w Europie, 
– reformę polityki udzielania pomocy przez państwo, 
– poprawę i uproszczenie ram prawnych prowadzenia działalności go-

spodarczej, 
– wprowadzenie wewnętrznego rynku usług, 
– sfinalizowanie porozumienia w ramach rundy negocjacji z Doha (poli-

tyka handlowa), 
– usuwanie przeszkód w swobodnym przepływie osób, pracowników  

i kadry akademickiej, 
– wypracowanie wspólnego podejścia do kwestii migracji ekonomicznej, 
– wspieranie działań dotyczących społecznych skutków przekształceń go-

spodarczych5. 
Środki wsparcia w ramach programu lizbońskiego skupiają się na trzech 

obszarach: 
1. Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego. 
2. Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce inwestowania i pracy. 
3. Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy6. 

W ramach zaprezentowanych kryteriów realizowanych jest wiele progra-
mów, zwłaszcza o charakterze naukowym i badawczym. Jednak równieŜ i tutaj 
ze środków poszczególnych inicjatyw mogą korzystać jednostki samorządu 
terytorialnego.  
                                                                 

5 Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007–2013, 
Wyd. Katalockiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, 46. 

6 Strategia Lizbońska. Europejska debata publiczna, Materiały Urzędu Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
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Przykładem inicjatywy funkcjonującej w ramach programu lizbońskiego 
jest 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR), 
finansowany ze środków unijnych w ramach tzw. Europejskiej Przestrzeni Ba-
dawczej (European Research Area – ERA). Najbardziej rozbudowanym kom-
ponentem 7PR jest Cooperation. Oprócz niego funkcjonują jeszcze trzy inne: 
Ideas, People, Capacities7. Mimo Ŝe 7PR jest przeznaczony do wspierania prac 
badawczo-rozwojowych, a za cel stawia sobie umocnienie naukowo-techno-
logicznej bazy przemysłu europejskiego i sprzyjanie, poprzez badania, jego 
konkurencyjności na skalę międzynarodową, jednym z jego beneficjentów mo-
Ŝe być samorząd lokalny. Przykładem projektu, w którym przewodni udział 
mają JST, jest realizowany w ramach Coopearation w obszarze V. Energia, 
Priorytet 8. Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii, Działanie Innowa-
cyjne strategie w miejskim transporcie, program CIVITAS. W Polsce jego kom-
ponent RENAISSANCE realizowany jest w Szczecinku. Środki finansowe uzy-
skane w ramach wsparcia z ramienia tego programu stanowią źródło finanso-
wania przedsięwzięć zawarte w strategii rozwoju miasta. 

Strategia rozwoju miasta na przykładzie Szczecinka8 

Szczecinek jest niewielkim miastem połoŜonym na wschodzie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Liczba mieszkańców na koniec 2010 roku (według 
danych GUS) wynosiła nieco ponad 39 tysięcy9. Miasto usytuowane jest na 
styku Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego, między jeziorami Trzesiecko, 
Wielimie i Wilczkowo. Z punktu widzenia rozwoju miasta szczególnie waŜne 
jest jezioro Trzesiecko. Malownicze połoŜenie centrum i terenów rekreacyjnych 
Szczecinka nad jego północno-wschodnim brzegiem ma decydujące znaczenie 
dla turystycznej atrakcyjności miasta i tym samym wpływa na jego gospodarkę. 

Strategia rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008–2017 powstała w drugiej 
połowie 2007 roku jako dokument aktualizujący zapisy poprzedniej strategii, 
opracowanej na lata 2003–2012. Aktualizacja, według słów burmistrza, podyk-
towana była „zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi, a takŜe ko-
niecznością stworzenia nowych i doprecyzowania wcześniejszych projektów  
i zadań, zawartych w realizowanej juŜ Strategii”. 

                                                                 
7 J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy..., s. 341. 
8 Podrozdział opracowano na podstawie Strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008–

2017, Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”, Szczecinek, grudzień 2007. 
9 Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl. 
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Misję miasta określono jako: „Szczecinek – miasto rozwoju gospodarczego, 
bezpieczne, przyjazne mieszkańcom, turystom i inwestorom”. Dla jej realizacji 
sformułowano trzy cele strategiczne: 
1. Wzrost liczby mieszkańców. 
2. Poprawa jakości Ŝycia i sytuacji materialnej mieszkańców, rozwiązywanie 

problemów społecznych. 
3. Powiększenie granic administracyjnych miasta. 

Przekładając cele strategiczne na konkretne przedsięwzięcia, wyznaczono 
cztery kierunki rozwoju miasta. Dla kaŜdego z kierunków opracowano łącznie 
18 programów, a w ich ramach 50 projektów strategicznych. Na realizację tych 
projektów składa się 286 zadań z oszacowanym czasem trwania kaŜdego z nich, 
przewidywanym kosztem realizacji (chociaŜ nie we wszystkich przypadkach), 
źródłami finansowania i przypisaną odpowiedzialnością.  

W ramach pierwszego kierunku – Rozwój gospodarczy i infrastruktura za-
planowano: 

− uzbrajanie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzenie kom-
pleksowej oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców i jej intensywną 
promocję, udział miasta w funduszach poręczeniowych oraz uspraw-
nienie obsługi przedsiębiorców, 

− modernizacje i przebudowy dróg, zmniejszenie uciąŜliwości transportu 
kołowego na terenie miasta, modernizację taboru komunikacyjnego, 

− poprawę czystości jeziora Trzesiecko, 
− redukcję emisji zanieczyszczeń, rozwiązanie problemu gospodarki od-

padami (sortowanie odpadów i zakład odzysku), minimalizację uciąŜli-
wości zakładów przemysłowych. 

Drugi obszar działania zapisany w strategii – Turystyka, rekreacja i sport, 
przewiduje przedsięwzięcia mające uatrakcyjnić miasto pod względem tury-
stycznym oraz stworzenie warunków do budowania marki Szczecinka jako 
miasta sportów aktywnych: 

− budowę amfiteatru, budowę i remont ogólnodostępnych obiektów spor-
towych i rekreacyjnych (m.in. stadiony, boiska, sale sportowe, korty te-
nisowe, place zabaw, strzelnica, obiekty nad jeziorem), budowę cen-
trum rekreacyjno-sportowo-hotelowego, 

− reaktywowanie szlaków turystycznych (rowerowych, pieszych, wod-
nych),  
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− stworzenie w mieście warunków dla odbywania obozów treningowych 
dla określonych dyscyplin sportu (piłka noŜna, pływanie, tenis, gry ze-
społowe, pięciobój, szermierka, zapasy, lekka atletyka),  

− zapewnienie wysokiej klasy specyficznych atrakcji (wyciąg do nart 
wodnych, tramwaj wodny, infrastruktura dla turystyki aktywnej – Ŝe-
glarskiej, motorowodnej, windsurfingowej, nurkowej, jeździeckiej, ka-
jakowej czy pieszej), 

− cykliczne imprezy dla mieszkańców i turystów (przedsięwzięcia o za-
sięgu ponadregionalnym, a często międzynarodowym mające przyczy-
niać się do budowy marki miasta), 

− działania w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej. 
Obszar trzeci – Warunki Ŝycia mieszkańców, koncentruje się na przedsię-

wzięciach mających polepszyć owe warunki, co wpływa na wzrost poziomu 
satysfakcji mieszkańców miasta: 

− poprawa stanu obiektów oświatowych i ich doposaŜenie w pomoce dy-
daktyczne, aktywizacja pozalekcyjna dzieci i młodzieŜy, doskonalenie 
zawodowe kadry oświatowo-wychowawczej, wymiana dzieci i mło-
dzieŜy, poszerzenie oferty wyŜszych studiów stacjonarnych na terenie 
miasta, 

− prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Szpital w Szczecinku”, 

− remont bazy kulturalnej miasta – muszli koncertowej, obiektu szkoły 
muzycznej, zabytkowej wieŜy św. Mikołaja z XVI w.,  

− adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza w Szczecinku na centrum spo-
tkań i wymian grup polsko-niemieckich, 

− kompleksowe poprawienie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta  
– zwiększenie skali monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, popra-
wę stanu obiektów i wyposaŜenia straŜy miejskiej, poprawę bezpie-
czeństwa w szkołach, 

− wykorzystanie terenów powojskowych na terenie miasta i znajdujących 
się tam budynków na cele mieszkaniowe, w tym na lokale socjalne, 

− budowę nowego cmentarza miejskiego i utworzenie lapidarium byłych 
mieszkańców Szczecinka, 

− budowę infrastruktury szerokopasmowej transmisji danych w celu po-
prawy warunków dostępu do Internetu, a tym samym do informacji pu-
blicznej i publicznych e-usług świadczonych drogą elektroniczną. 
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Czwarty kierunek rozwoju – Społeczeństwo obywatelskie, przewiduje dzia-
łania z zakresu: 

− zaktywizowania społecznej działalności mieszkańców miasta, 
− pomocy funkcjonującym w mieście organizacjom pozarządowym,  
− pomocy mieszkającej na terenie miasta mniejszości romskiej, jej akty-

wizacji i integracji z resztą społeczności szczecineckiej, 
− stworzenie spójnego systemu wsparcia osób starszych: organizowanie 

następnych klubów dla seniorów, domów dziennego pobytu, utworze-
nie rodzinnego domu pomocy społecznej, uruchomienie punktu konsul-
tacyjno-informacyjnego i poradniczego dla seniorów, wspieranie moŜ-
liwości edukacyjnych dla seniorów przez działalność istniejącego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 

We współfinansowaniu przewidzianych w strategii zadań współuczestniczy 
blisko czterdzieści róŜnych podmiotów, zarówno urzędów administracji rządo-
wej, instytucji państwowych i przedsiębiorstw uŜyteczności publicznej, związ-
ków sportowych, prywatnych inwestorów, sponsorów i Urząd Miasta oraz bu-
dŜety powiatu, województwa i państwa. Największy wkład w finansowanie 
planowanych działań ma, co zrozumiałe, Urząd Miasta. Współuczestniczy lub 
finansuje samodzielnie 74% spośród wszystkich 286 przedsięwzięć zawartych 
w strategii. Blisko 25% planowanych zadań miasto chce sfinansować (przy-
najmniej w części) z dotacji europejskich. Sposób finansowania 20% przedsię-
wzięć nie jest do końca sprecyzowany. Źródła funduszy na ich realizację zostały 
bowiem w całości lub w części określone jako „środki zewnętrzne”, co w prak-
tyce oznaczać moŜe jeszcze większy udział unijnej pomocy w ostatecznym 
budŜecie strategii10. 

Procentowe zestawienie udziału poszczególnych instytucji we współfinan-
sowaniu zadań przedstawiono na rysunku 111. Zobrazowano na nim udział środ-
ków unijnych w planowanych przedsięwzięciach. Są one przewidziane w dru-
giej co do wielkości, po przytłaczającym wkładzie finansów Urzędu Miasta, 
liczbie inwestycji. Wśród tych środków wyróŜniono oddzielnie realizację zadań 
w ramach projektu CIVITAS, największego obecnie przedsięwzięcia realizowa-

                                                                 
10 W artykule zastosowano wyliczenia procentowe, odnosząc się do liczby planowanych zadań, 

nie zaś do kosztów tych przedsięwzięć, z uwagi na fakt, Ŝe w strategii koszty realizacji sporej 
części zadań określono jako „do ustalenia”. Stąd nie jest moŜliwe podanie zarówno całkowitej 
wartości planowanego budŜetu strategii, jak równieŜ poszczególnych zadań w niej zawartych. 

11 Na rysunku nie ujęto udziału Urzędu Miasta w planowanych zadaniach z uwagi na bardzo 
duŜą dysproporcję wobec innych  instytucji, co skutkowałoby nieczytelnością pozostałych da-
nych. 
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nego w Szczecinku ze środków Unii Europejskiej i ujętego, jak wspominano,  
w strategii rozwoju miasta. 
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Rys. 1. Udział podmiotów w realizacji poszczególnych zadań strategii 

Źródło: opracowanie na podstawie zapisów Strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008–
2012. 

Projekt CIVITAS RENAISSANCE i jego miejsce w strategii Szczecinka 

Inicjatywa CIVITAS jest programem o międzynarodowym zasięgu, wielo-
letnim czasie realizacji i wielomilionowym budŜecie. Łączna kwota środków 
przeznaczona na działania wynosi ponad 300 mln euro. Jak podaje oficjalna 
strona projektu w Polsce: „nazwę [CIVITAS] utworzono od pierwszych liter 
słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). Z pomocą 
inicjatywy CIVITAS Komisja Europejska zamierza dokonać zdecydowanego 
przełomu poprzez wspieranie i ocenianie wdraŜania ambitnych, zintegrowanych 
i stabilnych strategii transportu miejskiego, które powinny w istotny sposób 
wpłynąć na jakość Ŝycia mieszkańców Europy”12. W projekt są więc zaangaŜo-
wane samorządy lokalne, a w ramach trzech dotychczasowych edycji zaplano-
wano kilka niezaleŜnych przedsięwzięć realizowanych łącznie przez 61 miast  
z 22 krajów Europy. W realizacji kaŜdego z projektów w poszczególnych mia-
stach uczestniczy po kilka partnerskich instytucji wspierających, co w efekcie 
daje liczbę kilkuset członków projektu.  
                                                                 

12 http://civitas-renaissance.eu/szczecinek/Civitas-Renaissance.html. 
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Aktualnie prowadzonym projektem w Polsce (lata 2008–2012) jest kompo-
nent edycji CIVITAS PLUS o nazwie RENAISSANCE. Jego główne załoŜenia 
skupiają się na usprawnieniu ruchu drogowego w aglomeracjach (zwłaszcza  
w ich historycznych i turystycznych centrach) poprzez zastosowanie nowocze-
snych rozwiązań technologicznych oraz realizowanie działań zmierzających do 
ochrony środowiska naturalnego. Poza Szczecinkiem RENAISSANCE skupia 
jeszcze cztery inne miasta europejskie: Bath z Wielkiej Brytanii, Gorną Orya-
hovitsę z Bułgarii, Skopje z Macedonii i Perugię z Włoch. 

Dla Szczecinka w ramach CIVITAS RENAISSANCE przewidziano 12 dzia-
łań przeznaczonych do dofinansowania z projektu. Znalazły one miejsce w za-
pisach strategii miasta. 11 z nich znajduje się w pierwszym z czterech zidenty-
fikowanych kierunków rozwoju  – Rozwój gospodarczy i infrastruktura i doty-
czy projektów strategicznych w ramach dwóch programów. 
1. Drogownictwo: 

− Projekt: Budowa, przebudowa i modernizacja ulic i chodników: 
16. Budowa sygnalizacji świetlnej. 
17. Doświetlenie przejść dla pieszych. 
18. Monitoring szybkości ruchu na przejściach dla pieszych. 

2. Ochrona środowiska: 
− Projekt: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych i modernizacja infra-

struktury towarzyszącej: 
2. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną „Mysiej Wyspy” – po 

drugiej stronie jeziora Trzesiecko. 
− Projekt: Modernizacja taboru komunikacyjnego: 

2. Wymiana silników w autobusach na CNG i przygotowanie zaple-
cza technicznego.  

3. Wykonanie ekologicznej myjni dla taboru komunikacyjnego. 
4. Modernizacja przystanków autobusowych. 

− Projekt: Zmniejszenie uciąŜliwości transportu kołowego: 
1. Dywersyfikacja form wykonywania usług przewozowych drogą 

rozwoju Ŝeglugi wodnej śródlądowej na jeziorze Trzesiecko w Szcze-
cinku. 

2. Rozbudowa rowerowego systemu komunikacyjnego (w tym wy-
poŜyczalnie rowerów, riksze, związana z tym infrastruktura). 

3. Promowanie korzystania z transportu publicznego i rowerowego. 
4. Opracowanie strategii transportowej (w tym mapy akustyczne). 
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Z trzeciego kierunku rozwoju zawartego w strategii – Warunki Ŝycia 
mieszkańców, inicjatywa CIVITAS współfinansuje program Infrastruktura spo-
łeczeństwa informacyjnego: 

− Projekt: Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej: 
3. WdroŜenie elektronicznego systemu informacji pasaŜerskiej. 

W Strategii znalazł się jednocześnie zapis wskazujący na moŜliwość odstą-
pienia od poszczególnych projektów lub ich zmiany: „Na etapie planowania 
Strategii nie da się przewidzieć zarówno okoliczności sprzyjających realizacji 
danego zamierzenia, jak i przeszkód (zarówno finansowych, organizacyjnych, 
jak i formalnych), które utrudnią lub uniemoŜliwi ą prawidłowe jego wdroŜenie. 
Dlatego właśnie wszystkie projekty naleŜy traktować jako otwarte pomysły, 
które powinny być modyfikowane i zmieniane w oparciu o zmieniające się oko-
liczności i nowe pomysły, zrodzone przy kolejnej aktualizacji tego dokumen-
tu”13. 

NiezaleŜnie od powyŜszego zapisu przewidziane w Strategii przedsięwzię-
cia CIVITAS znalazły swój finał w rzeczywistości. W ramach projektu między 
innymi: 

− opracowano dla miasta strategię rozwoju transportu, 
− zmodernizowano 10 przystanków autobusowych oraz wprowadzono 

dynamiczny system informacji pasaŜerskiej (6 paneli informacyjnych),  
− w bezpośredniej bliskości szkół doświetlono przejścia dla pieszych  

i zamontowano trzy wyświetlacze monitorujące prędkość przejeŜdŜają-
cych pojazdów, 

− zamontowano 11 kamer monitorujących ruch uliczny, 
− otwarto ekologiczną myjnię autobusów, 
− uruchomiono wypoŜyczalnię rowerów i kursy rikszami, 
− wybudowano łącznie ponad 6 kilometrów ścieŜek rowerowych, 
− uruchomiono tramwaj wodny i taksówki wodne, 
− na jeziorze Trzesiecko, w atrakcyjnych punktach miasta wybudowano 

trzy pomosty widokowe, będące zarazem przystankami tramwaju wod-
nego, 

− zrewitalizowano półwysep „Mysia Wyspa” (doprowadzenie prądu, wo-
dy i kanalizacji ściekowej), umoŜliwiając tym samym jego zagospoda-
rowanie rekreacyjne (plaŜa, leŜaki, parasole, mała gastronomia),  

                                                                 
13 Strategia rozwoju…, s. 33. 
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− przeprowadzono wiele imprez promujących działania w ramach projek-
tu i ekologiczny transport. 

Łączna suma środków przeznaczona z CIVITAS RENAISSANCE na realiza-
cję wszystkich zadań w Szczecinku wynosi blisko 4 mln euro14. Spośród wy-
mienionych w Strategii 12 działań finansowanych ze środków CIVITAS wszyst-
kie juŜ zostały wykonane. Ich rezultaty widoczne są jednak nie tylko w zakresie 
realizacji dwóch przypisanych im kierunków rozwoju miasta, ale mają teŜ swo-
je wsparcie dla obszaru Turystyka, rekreacja i sport. Przejawia się ono w takich 
działaniach, jak: 

− reaktywacja szlaków turystycznych – budowa 6200 m ścieŜek rowero-
wych, 

− zapewnienie wysokiej klasy specyficznych atrakcji – uruchomienie 
tramwaju wodnego, 

− cykliczne imprezy dla mieszkańców i turystów – dotychczas odbyło się 
blisko 20 róŜnego typu imprez firmowanych logo CIVITAS lub przy je-
go współudziale; zgromadziły one łącznie kilkanaście tysięcy uczestni-
ków, zarówno mieszkańców, jak i turystów. 

Poza wymienionymi przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektu 
wpłynęły równieŜ pośrednio na inne obszary działań ujętych w Strategii. MoŜna 
wymienić tu chociaŜby, objęte trzecim kierunkiem rozwoju miasta, działania  
w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i znaczenie dla 
ich skuteczności wybudowanych w ramach CIVITAS ścieŜek rowerowych oraz 
uruchomionej wypoŜyczalni rowerów. 

Zakończenie 

Z uwagi na brak konkretnych zapisów trudno precyzyjnie ocenić faktyczny 
udział środków unijnych w budŜecie Strategii Szczecinka. Przyrównując war-
tość udzielonego wsparcia w ramach CIVITAS (4 mln euro) do np. planowanego 
poziomu wydatków w budŜecie miejskim na rok 2008 (rok wprowadzenia stra-
tegii i zarazem początek programu CIVITAS), wyniosło ono około 13% tej kwo-
ty15. MoŜna dyskutować, czy jest to znacząca suma. Niewątpliwie jednak udział 
działań projektu w realizacji celów, według zapisu dwóch, a w praktyce nawet 
trzech z czterech zidentyfikowanych kierunków rozwoju Szczecinka świadczy  
o jego wadze. Przy tym zakres i róŜnorodność działań oraz ich znaczenie dla 

                                                                 
14 4 miliony euro z Brukseli dla Szczecinka, http://www.szczecinek.pl/strona.php?id=1248. 
15 Wartość euro przeliczono po kursie dla zamówień publicznych na dzień 1.01.2008. 
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miasta, chociaŜby w budowaniu jego atrakcyjności turystycznej, nie pozostawia 
wątpliwości co do znaczenia samego programu. 
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Streszczenie  

Artykuł poświęcony został analizie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego „Dolina 
Zdrowia”. Autorka, w oparciu o badania przeprowadzone wśród uczestników inicjatywy klastro-
wej, wskazała na czynniki, które decydują o sukcesie lub poraŜce tego typu przedsięwzięć, duŜo 
miejsca poświęcając na identyfikację branŜową i regionalną członków inicjatywy oraz współpracę 
sieci z władzami lokalnymi i regionalnymi. Słabe zaangaŜowanie poszczególnych stron (człon-
ków inicjatywy, koordynatora, władz publicznych) uniemoŜliwia proces integracji, podczas gdy 
udana inicjatywa, z którą utoŜsamiają się wszyscy członkowie, gwarantuje rozwój trwałych  
i silnych więzi w grupie współpracujących podmiotów i wpływa pośrednio na wizerunek całego 
regionu. 

Wprowadzenie 

Województwo kujawsko-pomorskie zaliczane jest do jednych z bardziej 
atrakcyjnych regionów Polski, chętnie odwiedzanych zarówno przez polskich, 
jak i zagranicznych turystów. Największym atutem regionu jest bogactwo złóŜ 
mineralnych o wysokich walorach leczniczych, na bazie których wykształciły 
się trzy miejscowości uzdrowiskowe: Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec- 
-Zdrój. Zgodnie z Ustawą uzdrowisko oznacza „obszar, na terenie którego pro-
wadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania  
i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, 
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któremu został nadany status uzdrowiska1”. Status uzdrowiska moŜe być nada-
ny takiemu obszarowi, który posiada złoŜa naturalnych surowców leczniczych  
i odpowiedni klimat2, spełnia określone wymagania w stosunku do środowiska, 
posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  
i energetycznej oraz transportu zbiorowego, prowadzi gospodarkę odpadami,  
a na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego3 i urządze-
nia lecznictwa uzdrowiskowego4, przygotowane do prowadzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego.  

Ze względu na charakterystyczny mikroklimat, malownicze krajobrazy, ale 
przede wszystkim liczne złoŜa mineralne (ciechocińskie wody zawierające chlo-
rek sodu, związki wapnia, magnezu, Ŝelaza, wolnego siarkowodoru, jodu, bro-
mu i innych związków posiadają szczególne właściwości lecznicze) Ciechoci-
nek zyskał miano perły uzdrowiskowej. Historia miasta związana jest z zaso-
bami solanki, znajdującymi się na terenach dawnej wsi Słońsk (obecnie części 
Ciechocinka). Początkowo miasto miało charakter przemysłowy – w pierwszej 
połowie XIX wieku uruchomiono tu zakład warzelniany, zaliczany do najwięk-
szych obiektów przemysłowych Europy, składający się z budynków warzelni 
soli oraz trzech „gradierni” – tęŜni solankowych, słuŜących do zagęszczania 
solanki. Bardzo szybko (mniej więcej w połowie XIX wieku) miejscowość 
zmieniła swój profil na uzdrowiskowy, wraz z budową pierwszych łazienek  
– zakładów kąpielowych, a zaraz potem pozostałej infrastruktury – licznych 
pensjonatów, dworów i pijalni wód mineralnych. Prawdziwy rozkwit Ciecho-
cinka przypada na czasy międzywojenne, wtedy teŜ powstało wiele nowych 
inwestycji, między innymi największy basen termosolankowy w Europie, a sam 
Ciechocinek zaczął przeobraŜać się w miasto–ogród, z licznymi parkami, słyn-
nymi dywanami kwiatowymi i ogródkami kwiatowymi. Wybuch II wojny świa-
towej znacząco zahamował rozwój miasta – Ciechocinek pełnił wtedy funkcję 
„szpitala” oraz „ośrodka rehabilitacyjnego” dla Ŝołnierzy niemieckiej armii,  
a wraz z odwrotem wojsk niemieckich zniszczeniu uległa większość infrastruk-
tury leczniczej (m.in. urządzenia przyrodolecznicze oraz sanatoria). Po wojnie 

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

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU nr 167, poz. 1399 z późn. zm. 
2 O potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie. 
3 Zakłady opieki zdrowotnej, takie jak szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, szpita-

le uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, 
zakłady przyrodolecznicze oraz szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach 
górniczych. 

4 Pijalnie uzdrowiskowe, tęŜnie, parki, ścieŜki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeŜa morskie-
go, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze. 
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miasto na nowo odzyskało swój dawny blask – odbudowano i uruchomiono 
nowe sanatoria i szpitale, świadczące usługi zdrowotne w zakresie schorzeń 
układu krąŜenia, układu nerwowego i górnych dróg oddechowych, chorób na-
rządów ruchu o podłoŜu reumatycznym, ortopedycznym i neurologicznym oraz 
chorób kobiecych. Uzdrowiskowy charakter Ciechocinka przyczynił się do 
rozwoju zaplecza turystycznego w postaci bazy noclegowej (hotele, pensjonaty, 
agroturystyka), sieci gastronomicznej i wielu innych atrakcji turystycznych. 

W przypadku Ciechocinka niewątpliwie moŜna mówić o pozytywnym wi-
zerunku, zarówno w odniesieniu do megaproduktu, jakim jest „wzajemnie po-
wiązana i ustrukturalizowana forma produktów materialnych i niematerialnych 
dostępnych w mieście dla róŜnych jego uŜytkowników, które przy okazji kon-
sumpcji poszczególnych produktów pozwalają na uzyskanie dodatkowej korzy-
ści”5, jak równieŜ w kontekście subproduktu turystycznego. Na pozytywny 
wizerunek Ciechocinka składa się wiele czynników, które powodują, Ŝe miejsce 
to jest rozpoznawalne i postrzegane przez pryzmat dodatnich skojarzeń; wśród 
nich warto wymienić: bogactwo złóŜ mineralnych i unikatowy mikroklimat, 
rozwiniętą bazą lecznictwa uzdrowiskowego i tradycje świadczenia usług 
uzdrowiskowych, bogatą bazę sanatoryjną i hotelową, rozwiniętą sieć gastro-
nomiczną, bogatą ofertę kulturalną (liczne koncerty, przedstawienia, festiwale), 
zabytkową architekturę, zielone tereny miasta (cztery parki: Zdrojowy, TęŜnio-
wy, Zdrowia i Sosnowy) oraz rozwinięte usługi komplementarne (usługi, które 
w innych okolicznościach nie są utoŜsamiane z turystyką, jak np. rozbudowana 
infrastruktura fizyczna, transport publiczny, sprzedaŜ pamiątek). 

Rozwój Ciechocinka jako miejscowości uzdrowiskowej dodatkowo wspo-
magają procesy demograficzno-kulturowe zachodzące w społeczeństwie, prze-
kładające się na wzrost popytu na usługi leczniczo-medyczne, m.in. wzrost 
zamoŜności, a równocześnie szybkie starzenie się społeczeństwa, choroby cywi-
lizacyjne, popularyzacja turystyki zdrowotnej oraz moda na zdrowy styl Ŝycia. 
Szansą na dynamiczny rozwój miasta są równieŜ fundusze unijne skierowane do 
gmin uzdrowiskowych i poprawa dostępności komunikacyjnej (w tym budowa 
autostrad i portów lotniczych). 

WaŜną determinantą w rozwoju Ciechocinka jest równieŜ zaangaŜowanie 
wszystkich decydentów w promocję miasta i wykreowanie wspólnej marki. 
Obok władz regionalnych i lokalnych istotną rolę w tym zakresie mogą pełnić 
inicjatywy klastrowe, wspierające rozwój branŜy turystycznej w regionie. Jedną 

                                                                 
5 T. Markowski, Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia 

KPZK PAN, Tom CXII, Warszawa 2002, s. 112–113. 



Anna Lis 56 

z takich inicjatyw jest Ciechociński Klaster Uzdrowiskowy „Dolina Zdrowia”, 
będący owocem projektu „Klastry szansą rozwoju regionu”, realizowanego  
w latach 2006–2008 przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. Au-
torka, bazując na badaniach przeprowadzonych wśród podmiotów współtwo-
rzących niniejszą inicjatywę przedstawiła w artykule najwaŜniejsze etapy  
w rozwoju klastra i przeanalizowała wybrane aspekty jego funkcjonowania, 
wskazując między innymi na warunki uczestnictwa, zasady zarządzania oraz 
rolę koordynatora w rozwoju inicjatywy. Istotnym punktem badania była iden-
tyfikacja regionalna i branŜowa poszczególnych członków inicjatywy – oba te 
elementy w znacznym stopniu decydują o powodzeniu danego przedsięwzięcia, 
a ich brak, w połączeniu z niedostatecznym zaangaŜowaniem wszystkich zainte-
resowanych stron (członków inicjatywy, koordynatora, władz publicznych) 
moŜe zniweczyć wszelkie starania, czego przykładem jest omawiany klaster. 

Powstanie i rozwój Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego „Dolina 
Zdrowia” 

Ciechociński Klaster Uzdrowiskowy „Dolina Zdrowia” powstał w wyniku 
inicjatywy lokalnego Stowarzyszenia „Komisja Zdrojowa” – pozarządowej 
organizacji poŜytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwo-
ju miasta, promocja uzdrowiska i jego walorów uzdrowiskowych, rekreacyj-
nych i wypoczynkowych, stałe podnoszenie poziomu usług sanatoryjnych 
obiektów leczniczych, a w odniesieniu do inicjatywy klastrowej – poprawa 
konkurencyjności członków przez zwiększanie ich innowacyjności oraz promo-
cja marki klastra i produktów jego członków. Dodatkowo w tworzenie klastra 
silnie zaangaŜowana była Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, realizują-
ca wspomniany wyŜej projekt „Klastry szansą rozwoju regionu”, skierowany 
między innymi do podmiotów z branŜy turystyczno-uzdrowiskowej. Inicjatywa 
została sformalizowana 6 marca 2007 roku, na mocy porozumienia o współpra-
cy między podmiotami funkcjonującymi w branŜy sanatoryjnej, administracją 
samorządową, instytucjami otoczenia biznesu oraz ośrodkami badawczo-rozwo-
jowymi i przyjęła formę dobrowolnego, samorządowego zrzeszenia o strukturze 
non profit, działającego na podstawie postanowień statutu6.  

Z dostępnych opracowań na temat klastra „Dolina Zdrowia”, jak równieŜ  
z badań przeprowadzonych przez autorkę artykułu wynika, Ŝe klaster tworzą od 
początku te same podmioty, głównie przedsiębiorstwa działające w branŜy sa-

                                                                 
6 Materiały wewnętrzne Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego „Dolina Zdrowia”, 

http://www.klastry.tarr.org.pl/prezentacje/2008.01.31-K.Jarosz.pdf. 
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natoryjno-uzdrowiskowej. Z danych przedstawionych przez PARP wynika, Ŝe 
klaster zrzesza 17 podmiotów7, chociaŜ według koordynatora liczba uczestni-
ków jest nieco wyŜsza – w momencie formalizacji inicjatywa liczyła 17 człon-
ków, natomiast obecnie w jej skład wchodzi 17 przedsiębiorstw, 3 instytucje 
sektora B+R, 2 instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawiciele samorządu 
lokalnego. 

W wyniku spotkań poszczególnych uczestników inicjatywy została opra-
cowana strategia rozwoju klastra, obejmująca zarówno misję, wizję, jak i cele 
strategiczne. Misją Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego stało się „aktyw-
ne wspieranie przedsiębiorstw oraz stymulowanie współpracy dla zwiększenia 
ich konkurencyjności, w tym międzynarodowej”, zaś w grupie celów strate-
gicznych znalazły się: wykształcenie innowacyjnych usług uzdrowiskowo-tury-
stycznych, usprawnienie działań promocyjnych i zdobycie nowych klientów, 
zapewnienie wykwalifikowanych pracowników na potrzeby branŜy, rewitaliza-
cja infrastruktury uzdrowiskowej i zabytków Ciechocinka, poprawa wykorzy-
stania dostępnych środków finansowych oraz aktywne kształtowanie relacji  
z otoczeniem administracyjno-prawnym. Zgodnie z zamysłem załoŜycieli ini-
cjatywy, w roku 2015 Ciechocinek miał zdobyć pozycję lidera w kraju i być 
rozpoznawalny za granicą jako ośrodek lecznictwa uzdrowiskowego, oferujący 
nie tylko wysokie walory klimatyczne, bogate zasoby naturalne, ale równieŜ 
silne zaplecze infrastrukturalne w postaci nowoczesnych instytucji świadczą-
cych usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego8. 

Jednak pomimo początkowo duŜego zaangaŜowania wszystkich podmiotów 
współtworzących klaster inicjatywa z biegiem czasu przestała się rozwijać,  
a działalność klastra została zawieszona. W chwili obecnej nie ma teŜ Ŝadnej 
osoby oddelegowanej do spraw związanych z inicjatywą z ramienia koordyna-
tora.  

W dalszej części autorka dokonała próby analizy funkcjonowania klastra  
i w oparciu o przeprowadzone badania wskazała na słabe strony przedsięwzię-
cia. Badania objęły koordynatora klastra oraz 14 firm członkowskich, m.in. 
sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne oraz hotele. 
Zdecydowana większość podmiotów działa w formie spółki z o.o., a tylko poje-
dyncze przypadki zostały zaklasyfikowane jako samodzielny zakład opieki 
zdrowotnej, stowarzyszenie, fundacja i niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. 
                                                                 

7 Klastry w województwie kujawsko-pomorskim 2011, Katalog przygotowany przez PARP  
w ramach projektu „Polskie klastry i polityka klastrowa”, http://www.pi.gov.pl/ 
PARPFiles/file/klastry/Polskie_klastry/Katalogi/Klastry_w_wojewodztwie_kuj-pom.pdf. 

8 Materiały wewnętrzne Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego... 
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Pod względem liczby zatrudnionych pracowników dominują małe i średnie 
przedsiębiorstwa (w proporcji: pół na pół), a tylko jedna firma członkowska 
zatrudnia ponad 250 pracowników. Z badań wynika, Ŝe członkowie klastra to 
podmioty z duŜym doświadczeniem, które działają na rynku średnio 18 lat. 
Najmłodszy uczestnik inicjatywy funkcjonuje na rynku od 7 lat, najstarszy zaś 
ma 45-letni staŜ. Wszystkie badane podmioty od początku swojej działalności 
funkcjonują w Ciechocinku. Badane przedsiębiorstwa w większości uczestniczą 
w inicjatywie klastrowej od początku jej powstania (od 2007 roku).  

Identyfikacja regionalna 

WaŜnym punktem badań była identyfikacja regionalna poszczególnych 
uczestników klastra, a w szczególności motywy wyboru lokalizacji działalności 
gospodarczej, poczucie przynaleŜności i zaangaŜowanie w sprawy społeczności 
lokalnej oraz intensywność współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi 
w regionie. Dodatkowo autorka próbowała ustalić, jakie były główne przesłanki 
utworzenia klastra w danej lokalizacji i czy klaster w swojej działalności odwo-
ływał się w jakikolwiek sposób do specyfiki i symboliki regionu. 

Analizując czynniki rozwojowe klastra w obrębie branŜy sanatoryjno- 
-uzdrowiskowej w Ciechocinku naleŜałoby na wstępie podkreślić niebywale 
korzystne warunki dla budowy tego typu struktur w danym regionie. Stosując 
klasyfikację A. Szerenos i A. Lis, zgodnie z którą wyróŜnia się trzy główne 
grupy determinant sukcesu klastra: determinanty budowy klastra – czynniki 
minimalne, niezbędne do budowy grona w regionie, determinanty funkcjono-
wania klastra – czynniki gwarantujące rozwój trwałych i silnych powiązań  
w obrębie grona oraz determinanty efektywności klastra – czynniki decydujące 
o osiąganiu przez klaster efektu synergii9, moŜna mówić z pewnością o spełnie-
niu warunków brzegowych – istnieniu odpowiedniego podłoŜa dla rozwoju 
gron, o czym decydują zarówno zasoby naturalne, na bazie których powstał 
kurort, rozwinięta infrastruktura, dostosowany do lokalnego biznesu rynek pra-
cy o specjalistycznych umiejętnościach oraz wizerunek regionu. Z podobnego 
załoŜenia wyszli inicjatorzy Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego, co po-
twierdził koordynator, który wśród głównych przesłanek przyświecających 
utworzeniu inicjatywy klastrowej w Ciechocinku wymienił zasoby naturalne  
i zasoby rozwijane w regionie, rozwiniętą infrastrukturę fizyczną i instytucjo-
nalną oraz wyspecjalizowany rynek pracy. Nie bez znaczenia jest tu równieŜ 
                                                                 

9 A. Szerenos, A. Lis, Czynniki sukcesu w strukturach klastrowych, w: Systemowe uwarunko-
wania sukcesu organizacji, red. B. Nogalski, J. Rybicki, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego 2/2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 743. 
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strategia rozwoju regionu, zbieŜna ze strategią rozwoju klastra – w takim przy-
padku zadania realizowane na szczeblu władz regionalnych i lokalnych regionu 
w ramach przyjętej strategii marketingowej wzmacniane są przez działalność 
promocyjną inicjatyw klastrowych, co w konsekwencji przynosi korzyści 
wszystkim zaangaŜowanym stronom, powodując efekt synergii w procesie kre-
owania wizerunku całego regionu, co jest szczególnie waŜne w przypadku 
branŜy turystycznej10. Z drugiej strony, pomimo Ŝe władze samorządowe są 
częścią inicjatywy klastrowej, zarówno koordynator, jak i badane przedsiębior-
stwa skarŜą się na małe ich zaangaŜowanie w rozwój klastra, brak wsparcia 
finansowego i słabe powiązania.  

Podobne wyniki uzyskano poprzez badanie uczestników inicjatywy kla-
strowej – prawie wszystkie ankietowane osoby orzekły, Ŝe dana lokalizacja ma 
bardzo duŜe znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i jest wyjąt-
kowa z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa i rozwoju całej branŜy. Bada-
ni przedsiębiorcy zgodnie przyznali, Ŝe kluczowymi czynnikami lokalizacyjny-
mi są tu zasoby naturalne i zasoby rozwijane w regionie oraz wysoka jakość 
Ŝycia (m.in. rozwój regionu, rozwinięta infrastruktura, walory przyrodnicze), 
natomiast całkowicie pominęli kwestię współpracy z dostawcami oraz wyspe-
cjalizowany rynek pracy. Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, Ŝe o wyborze miej-
sca lokalizacji nie decydowały w Ŝadnym przypadku względy rodzinne oraz 
poczucie przynaleŜności do danego regionu, co wydaje się tym bardziej zasta-
nawiające w kontekście pochodzenia pracowników badanych przedsiębiorstw. 
Z badań wynika bowiem, Ŝe zdecydowana większość pracowników zatrudnio-
nych w przedsiębiorstwach naleŜących do klastra „Dolina Zdrowia” pochodzi  
z Ciechocinka i okolic. 

Pod względem współpracy z innymi podmiotami w regionie przedsiębiorcy 
wykazują róŜną aktywność. Warto zauwaŜyć, Ŝe klastry tworzą przedsiębior-
stwa na róŜnych etapach łańcucha wartości – wokół przedsiębiorstw stanowią-
cych trzon klastra tworzy się regionalna sieć dostawców i odbiorców, która 
wchodzi w skład struktury klastrowej. W przypadku Ciechocińskiego Klastra 
Uzdrowiskowego najsilniejsze powiązania występują w układzie pionowym  
– prawie wszystkie badane przedsiębiorstwa współpracują ściśle z lokalnymi 
dostawcami i firmami konkurencyjnymi, natomiast odbiorcy są zlokalizowani 
głównie poza regionem (zarówno klienci pośredni, jak i bezpośredni).  
                                                                 

10 A. Lis, Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu, w: Marketing przyszło-
ści. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa,  
A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 227. 
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Badania wykazały jednocześnie bardzo słabą współpracę i niewykorzysta-
nie potencjału jednostek badawczo-rozwojowych (w tym szkół wyŜszych) oraz 
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości – zaledwie trzy spośród badanych 
przedsiębiorstw współpracują z regionalnymi instytucjami reprezentującymi 
wskazane sektory. O wiele chętniej (chociaŜ teŜ niezbyt intensywnie) badane 
firmy współpracują z powyŜszymi instytucjami zlokalizowanymi poza regio-
nem. 

Odnośnie do współpracy z lokalnymi i regionalnymi organizacjami badane 
przedsiębiorstwa równieŜ nie wykazują większej aktywności. Jedynie 1/3 ankie-
towanych mówi o silnym zaangaŜowaniu w sprawy społeczności lokalnej, na-
tomiast w przypadku pozostałych podmiotów moŜna mówić o średnim i słabym 
zaangaŜowaniu. Przedsiębiorstwa dość chętnie przystępują do stowarzyszeń  
i sieci branŜowych, a niektóre współpracują z organizacjami powiązanymi  
z kulturą.  

Identyfikacja bran Ŝowa 

W procesie rozwoju inicjatywy klastrowej oprócz determinantów budowy 
niezmiernie waŜne są wspomniane wcześniej determinanty funkcjonowania 
klastra, umoŜliwiające wykształcenie się trwałych i silnych relacji między po-
szczególnymi uczestnikami inicjatywy. Wiele klastrów, pomimo sprzyjających 
warunków początkowych, nie rozwinęło się ze względu na brak umiejętności 
współpracy w warunkach zaostrzonej konkurencji11. Autorka w swoich bada-
niach zwróciła szczególną uwagę na kwestię współpracy w obrębie branŜy – jej 
intensywność, formy i zasięg terytorialny, jak równieŜ powiązania w obrębie 
samego klastra w porównaniu do relacji, które firmy „klastrowe” wykształciły  
z podmiotami spoza inicjatywy. 

Na wstępie autorka próbowała ustalić, jak szeroko definiują branŜę badani 
przedsiębiorcy. W tym przypadku głosy były podzielone: połowa ankietowa-
nych stosuje wąską definicję branŜy, zaliczając do niej jedynie firmy konkuren-
cyjne, funkcjonujące na tym samym etapie łańcucha wartości, druga połowa 
pod pojęciem branŜy rozumie wszystkie podmioty w łańcuchu wartości: do-
stawców, odbiorców i firmy oferujące konkurencyjne dobra i usługi. Zarówno 
jedna, jak i druga grupa podmiotów oceniła współpracę w branŜy jako bardzo 

                                                                 
11 W literaturze przedmiotu współpraca z podmiotami konkurencyjnymi określana jest mianem 

koopetycji (coopetition) lub kooperencji. Szerzej: A.M. Brandenburger, B.J. Nalebuff, Co-
opetition, New York: Doubleday 1996; W. Czakon, Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania 
wartości, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 12; J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki 
sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009. 
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słabą, bądź teŜ nie miała wyrobionego zdania na ten temat, co równieŜ dowodzi 
niewielkiego zaangaŜowania we współpracę. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe 
kontakty między poszczególnymi przedsiębiorstwami mają przede wszystkim 
charakter nieformalny (jedynie dwie badane firmy wskazały na czysto formalne, 
biznesowe kontakty w branŜy), co sugeruje, iŜ pracownicy (róŜnych szczebli) 
tych firm znają się dobrze – wywodzą się z tego samego środowiska, znają się 
ze szkół i poprzednich miejsc pracy, znają specyfikę branŜy i są częścią wspól-
noty lokalnej. Takie nieformalne kontakty budują kapitał społeczny w regionie  
i stanowią doskonałą bazę dla rozwoju klastra. 

W przeprowadzonych badaniach poszczególni ankietowani zostali popro-
szeni o wskazanie tych stowarzyszeń i sieci, do których przynaleŜy reprezento-
wane przez nie przedsiębiorstwo i ustalenie stopnia ich zaangaŜowania w wy-
mienionych organizacjach. Wyniki badania wskazują na małą aktywność w tym 
obszarze – firmy mają bardzo podzielone zadania odnośnie do efektów uczest-
nictwa w tego typu stowarzyszeniach i oprócz inicjatywy klastrowej naleŜą 
średnio do jednej organizacji branŜowej (dwa najbardziej aktywne podmioty 
wymieniły dwie i trzy sieci, podczas gdy cztery podmioty w ogóle nie uczestni-
czą w tego typu zgrupowaniach). Na tle innych stowarzyszeń branŜowych 
współpraca w inicjatywie klastrowej wypada niezmiernie słabo – aŜ dziesięć na 
dwanaście przedsiębiorstw oceniło swoje zaangaŜowanie w inicjatywie kla-
strowej jako słabe (cztery firmy) lub bardzo słabe (sześć firm). Świadczy o tym 
dodatkowo liczba osób oddelegowanych w poszczególnych firmach klastro-
wych do spraw związanych z inicjatywą klastrową – w większości jest to jedna 
osoba z kaŜdej firmy. W przypadku trzech przedsiębiorstw wytypowane są dwie 
osoby, a w dwóch innych firmach zaangaŜowanych jest pięciu pracowników. 
Potwierdza to koordynator klastra, który zauwaŜa, Ŝe w sprawy inicjatywy za-
angaŜowana jest niewielka grupa osób: koordynator i nieliczni członkowie ini-
cjatywy – tzw. trzon klastra, natomiast zdecydowana większość uczestników 
przyjmuje bierną postawę. 

W przypadku innych organizacji (stowarzyszeń branŜowych, izb gospodar-
czych) przedsiębiorcy wykazują w większości średnie zaangaŜowanie. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, Ŝe w wymienionych organizacjach branŜo-
wych uczestniczą w większości te same podmioty, które są członkami inicjaty-
wy klastrowej, a dodatkowo większość badanych przedsiębiorców przyznała, iŜ 
współpracowała wcześniej z pozostałymi członkami klastra, co by sugerowało, 
Ŝe przedsiębiorcy korzystali juŜ z innych platform współpracy, a inicjatywa jest 
tworem sztucznym, powołanym do Ŝycia ze względu na sprzyjającą politykę 
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proklastrową w Polsce i Unii Europejskiej. Wskazują na to kolejne wyniki ba-
dań – spośród róŜnorodnych form kontaktów w branŜy inicjatywa klastrowa 
uplasowała się najniŜej jako najmniej istotna forma współpracy w branŜy (aŜ 
połowa firm zaklasyfikowała inicjatywę jako zupełnie nieistotną formę kontak-
tów). Najlepiej pod tym względem wypadły targi, wystawy i konferencje  
– prawie wszystkie podmioty uznały, Ŝe jest to bardzo waŜna lub waŜna forma 
kontaktów w branŜy, doskonała do promocji własnej firmy, inicjatywy klastro-
wej i całego regionu.  

Podobne wyniki uzyskano w pytaniu odnośnie do głównych źródeł wiedzy 
na temat sytuacji w branŜy. NajwyŜej zostały ocenione otwarte źródła informa-
cji: Internet (12 na 14 wskazań), targi i wystawy (10 wskazań) oraz konferencje, 
seminaria, stowarzyszenia i sieci branŜowe (8 wskazań). śaden uczestnik bada-
nia nie zaznaczył inicjatywy klastrowej, co po raz kolejny świadczy o zupełnym 
niewykorzystaniu tej formy współpracy przez jej członków. 

Bariery wejścia do inicjatywy klastrowej 

W kaŜdej inicjatywie klastrowej kluczowym czynnikiem sukcesu, wpływa-
jącym w duŜym stopniu na poczucie przynaleŜności i kształtowanie toŜsamości 
grupy jest odpowiedni dobór uczestników. PowyŜsza kwestia, choć tak waŜna, 
jest często pomijana przez inicjatorów struktur klastrowych, co niekorzystnie 
odbija się w późniejszych etapach cyklu Ŝycia klastra. Z tego względu na sa-
mym początku formowania się inicjatywy naleŜy poczynić odpowiednie zało-
Ŝenia organizacyjne: jak liczna, róŜnorodna, głęboka, szeroka i rozległa ma być 
dana sieć i ustalić konkretne wymagania odnośnie do przyszłych członków. 
NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe inicjatywa klastrowa powinna być odbiciem sytu-
acji panującej w klastrze i zrzeszać wszystkie grupy zainteresowane rozwojem 
grona, chociaŜ z drugiej strony im większa i róŜnorodna grupa, tym trudniej jest 
zbudować poczucie więzi i wspólną toŜsamość.  

Z informacji dostarczonych przez koordynatora wynika, Ŝe w przypadku 
analizowanego klastra „Dolina Zdrowia” jedynymi kryteriami doboru członków 
inicjatywy była przynaleŜność do branŜy (sanatoryjno-uzdrowiskowej) i okre-
ślona lokalizacja (województwo kujawsko-pomorskie, a ściśle Ciechocinek). 
Nie były brane pod uwagę Ŝadne inne kryteria selekcji, takie jak rekomendacja 
pozostałych członków (bardzo popularne kryterium stosowane w klastrach), 
wielkość przedsiębiorstwa, jego pozycja rynkowa, potencjał innowacyjny czy 
teŜ jakość oferowanych dóbr i usług. Co więcej, na pytanie odnośnie do długo-
falowej strategii rozwoju inicjatywy w kwestii doboru członków koordynator 
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nie miał zdania, w przeciwieństwie do poszczególnych uczestników, którzy 
opowiedzieli się zgodnie za róŜnorodną (zrzeszającą podmioty z róŜnych branŜ 
– pokrewnych i komplemetarnych, powiązanych wspólnym celem), duŜą  
i otwartą strukturą. Co do głębokości inicjatywy zdania były nieco podzielone  
– większość badanych uwaŜała, Ŝe lepsza byłaby bardzo głęboka struktura, sku-
piająca podmioty z najdalszych ogniw łańcucha wartości, w tym dostawców  
i odbiorców, ale duŜa grupa ankietowanych ograniczyłaby się jedynie do firm 
konkurencyjnych, działających na wybranym etapie łańcucha wartości.  

Podstawą harmonijnej współpracy w kaŜdym klastrze jest równieŜ wypra-
cowanie wspólnych standardów między poszczególnymi członkami, które wy-
znaczają określony poziom jakości dóbr i usług, zarówno medycznych, jak  
i turystycznych. Standaryzacja, definiowana jako „proces eliminacji niepotrzeb-
nej róŜnorodności”12, przyspiesza współpracę handlową, ułatwia koordynację 
zakupów i umoŜliwia członkom inicjatywy opracowanie wspólnej oferty,  
a występowanie pod wspólną marką obliguje wszystkich uczestników inicjaty-
wy klastrowej do zachowania określonego poziomu jakości dóbr i usług, co 
wpływa na wizerunek klastra, a pośrednio całego regionu13. Niewątpliwie im 
większa róŜnorodność członków inicjatywy, tym trudniej jest stworzyć jednolite 
standardy w obrębie klastra, niemniej moŜna to przeprowadzić oddzielnie dla 
poszczególnych grup podmiotów, np. dla usług medycznych i turystycznych.  
Z rozmów przeprowadzonych z koordynatorem klastra „Dolina Zdrowia” i fir-
mami członkowskimi wynika, Ŝe na poziomie inicjatywy nie zostały wyznaczo-
ne Ŝadne wspólne standardy. W przeciwieństwie do koordynatora, który nie 
widzi potrzeby standaryzacji w obrębie sieci, prawie wszyscy członkowie ini-
cjatywy uwaŜają, Ŝe naleŜałoby je wprowadzić. Brak standardów i określonych 
wymagań jakościowych moŜe ujemnie wpływać na relacje wewnątrz klastra  
i budowę wspólnej toŜsamości grupy. Z badań wynika, Ŝe analizowane przed-
siębiorstwa nie wyraŜają zbyt duŜej chęci na występowanie z innymi podmio-
tami z inicjatywy klastrowej pod jednym szyldem, co moŜe utrudniać proces 
integracji. 

 
 

                                                                 
12 R. Wild, Operations management, Continuum, London–New York 2002, s. 86. 
13 A. Lis, G. Zieliński, Standaryzacja procesów w inicjatywach klastrowych na przykładzie 

branŜy sanatoryjno-uzdrowiskowej, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosiel-
ski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 229. 
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Zarządzanie inicjatywą klastrową i rola koordynatora 

Niezwykle istotnym elementem kaŜdej inicjatywy klastrowej, spajającym 
wszystkich uczestników, jest koordynator, który oferuje wspólną platformę 
komunikacji i współpracy oraz ciągły przepływ informacji. W celu zapewnienia 
trwałości sieci oraz wzmocnienia identyfikacji poszczególnych partnerów  
z grupą waŜne jest zaangaŜowanie przez koordynatora wszystkich członków 
inicjatywy poprzez spotkania i podział pracy przy realizacji wspólnych projek-
tów. Badania przeprowadzone w klastrze „Dolina Zdrowia” wskazują na nie-
zmiernie rzadkie kontakty w ramach inicjatywy – zdaniem koordynatora spo-
tkania klastrowe organizowane są przynajmniej raz na miesiąc, podczas gdy 
sami uczestnicy w zdecydowanej większości ustalili, Ŝe odbywają się one co pół 
roku i rzadziej. W wielu inicjatywach klastrowych spotkania wszystkich człon-
ków lub wybranych grup roboczych odbywają się nawet co tydzień, co nie tylko 
wzmacnia relacje między uczestnikami, ale pozwala realizować wspólne pro-
jekty i reagować szybko na zmiany zachodzące w otoczeniu klastra i firm kla-
strowych. WaŜne jest teŜ miejsce spotkań – w przypadku Ciechocińskiego Kla-
stra Uzdrowiskowego spotkania organizowane były przede wszystkim w siedzi-
bie koordynatora. W wielu klastrach na miejsce spotkań wybiera się miejsca 
neutralne (np. hotele, restauracje) lub siedziby poszczególnych firm członkow-
skich, dzięki czemu uczestnicy mogą się jeszcze lepiej poznać i zintegrować. 
Integracji słuŜą równieŜ wszelkie wyjazdy na targi, wystawy, konferencje, szko-
lenia, podczas których moŜna wymienić poglądy i doświadczenia oraz nawiązać 
bardziej nieformalne kontakty, które z czasem mogą zaowocować formalną 
współpracą.  

Oprócz spotkań inicjatywy klastrowe mogą wykorzystywać inne formy 
kontaktu z uczestnikami, takie jak rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna, 
strona internetowa, prasa wewnętrzna. Ponadto, w celu efektywnego zarządza-
nia siecią formalnych i nieformalnych powiązań, inicjatywy, podobnie jak inne 
złoŜone sieci, coraz chętniej wdraŜają zaawansowane technologie informacyj-
no-komunikacyjne, wspierające realizację i koordynację procesów biznesowych 
wewnątrz i na zewnątrz klastra, ukierunkowane na wzmocnienie powiązań sie-
ciowych, integrację poszczególnych elementów łańcucha wartości, przepływ 
wiedzy, poprawę komunikacji oraz wsparcie promocji i procesów innowacyj-
nych realizowanych przez firmy klastrowe14. W klastrze „Dolina Zdrowia” nie 

                                                                 
14 A. Lis, A. Lis, Gospodarka cyfrowa a lokalizacja: wpływ ICT na funkcjonowanie klastrów, 

w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju  
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wprowadzono strony internetowej ani Ŝadnych technologii ICT – oprócz spo-
tkań praktykowane były jedynie kontakty telefoniczne i mailowe. 

Inną, niezmiernie waŜną kwestią dla trwałości inicjatywy klastrowej, a tak-
Ŝe zaangaŜowania poszczególnych jej członków jest partycypowanie w kosz-
tach funkcjonowania klastra. W Polsce, w latach 2007–2013 uruchomiono wiele 
programów wspierających grona na róŜnych etapach rozwoju – bardziej dojrza-
łe struktury klastrowe mogę ubiegać się o środki z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (działanie 5.1), natomiast klastry w fazie początkowej 
mają moŜliwość dofinansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych15. 
Niemniej jednak dobrą praktyką, stosowaną przez wiele inicjatyw klastrowych, 
są składki członkowskie, których wielkość rośnie wraz z rozwojem sieci i za-
kresem świadczonych przez nią usług. Obowiązkowe składki obligują członków 
inicjatywy do większego zaangaŜowania i jednocześnie eliminują partnerów 
niezainteresowanych współpracą w sieci. W przypadku klastra „Dolina Zdro-
wia” początkowo wszelkie szkolenia, warsztaty, konferencje i seminaria finan-
sowane były ze środków pochodzących z funduszy Toruńskiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego, ale z czasem klaster stracił podstawowe źródło finansowania, 
co w konsekwencji zahamowało znacznie wszelkie prace nad rozwojem sieci. 
W perspektywie braku zewnętrznych środków finansowych zasadne było usta-
nowienie składek członkowskich na bieŜącą działalność klastra (m.in. funkcjo-
nowanie biura, wynagrodzenie koordynatora, uruchomienie i utrzymanie strony 
internetowej) oraz usługi świadczone na rzecz uczestników (m.in. wspólna 
promocja, spotkania, szkolenia, wyjazdy na targi, organizacja konferencji). 
Tymczasem brak źródeł finansowania przełoŜył się na bardzo ubogą ofertę 
usług świadczonych przez klaster na rzecz uczestników, co mogło zniechęcić 
firmy do współpracy i angaŜowania się w sprawy inicjatywy. Z informacji do-
starczonych przez koordynatora wynika, Ŝe w Ciechocińskim Klastrze Uzdro-
wiskowym na początku funkcjonowania inicjatywy firmy miały organizowane 
wyjazdy integracyjne i mogły korzystać nieodpłatnie z usług informacyjnych. 
Wszelkie inne usługi mogły zostać świadczone jedynie za dodatkową opłatą.  
Z tego względu ankietowane przedsiębiorstwa nisko oceniły zarówno zakres, 
jak i jakość oferowanych im w ramach inicjatywy usług. 

                                                                                                                                                             

i ograniczenia, red. H. Babis, R. Czaplewski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  
nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, tom 1, Szczecin 2011, s. 695. 

15 A. Lis, Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na kla-
strach, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 12, s. 43–57. 



Anna Lis 66 

Udana inicjatywa, z którą będą identyfikować się poszczególne przedsię-
biorstwa musi mieć równieŜ przejrzyste zasady zarządzania – zarówno strategia 
rozwoju sieci, jak i bieŜące decyzje dotyczące funkcjonowania inicjatywy po-
winny być konsultowane ze wszystkimi uczestnikami. Zdaniem koordynatora  
w klastrze „Dolina Zdrowia” wszyscy członkowie byli włączeni w procesy de-
cyzyjne, a najwaŜniejsze ustalenia odnośnie do inicjatywy podejmowane były 
zawsze w drodze głosowania. Inaczej postrzegają tę kwestię firmy członkow-
skie – z badań wynika, Ŝe nie mają one poczucia wpływu na działania podej-
mowane w ramach inicjatywy, jedynie w kwestiach strategicznych uwzględnia 
się ich zdanie, przy czym ostateczny głos i tak naleŜy do koordynatora i wybra-
nej grupy uczestników. 

Zakończenie 

Pomimo licznych kroków w kierunku rozwoju klastra w obrębie branŜy 
uzdrowiskowej na tak doskonałym gruncie, jakim jest Ciechocinek, inicjatywa 
utknęła w martwym punkcie i Ŝaden z postawionych celów nie został w pełni 
zrealizowany.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na główne motywy wejścia do inicja-
tywy, zgłaszane w badaniu przez firmy członkowskie: w czołówce znalazły się: 
„wspólny marketing i promocja” i „dodatkowe źródła finansowania” (wymie-
nione przez niemal wszystkie badane firmy) oraz „wymiana poglądów i nawią-
zanie nieformalnych kontaktów w branŜy” i „rozwój kluczowych kompetencji” 
(na co wskazała połowa ankietowanych), co dowodzi, Ŝe uczestnicy inicjatywy 
nie byli nastawieni na ścisłą współpracę, ale raczej na luźne i niezobowiązujące 
formy kontaktu. śadne z badanych przedsiębiorstw nie było zainteresowane 
wymianą lub współdzieleniem zasobów, podziałem kosztów funkcjonowania,  
a tylko nieliczni wskazali na wypracowanie wspólnej oferty rynkowej jako 
główny powód przystąpienia do sieci. Równie mało waŜne okazały się kwestie 
związane z pokonywaniem barier administracyjnych. Przeprowadzone badania 
wskazują na bardzo niski stopień zadowolenia przedsiębiorstw w kaŜdym  
z wymienionych wyŜej obszarów. Ponadto na pytanie odnośnie do głównych 
efektów współpracy w inicjatywie prawie wszystkie firmy zaznaczyły odpo-
wiedź „brak efektów”, co świadczy o duŜym niepowodzeniu przedsięwzięcia. 
Największe korzyści przyniosły firmom szkolenia i warsztaty organizowane we 
wczesnej fazie funkcjonowania inicjatywy oraz spotkania w ramach inicjatywy, 
które pozwoliły niektórym uczestnikom poznać lepiej inne przedsiębiorstwa  
z branŜy i umoŜliwiły wymianę doświadczeń i poglądów. 
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Zdaniem koordynatora przyczyną niepowodzenia przedsięwzięcia i głów-
nym powodem wstrzymania dalszych prac związanych z rozwojem klastra były 
problemy związane z pozyskaniem środków finansowych na działalność oraz 
niewystarczające wsparcie ze strony władz regionalnych i lokalnych. Pomimo 
Ŝe władze samorządowe weszły w skład inicjatywy klastrowej, zdaniem koor-
dynatora nie wykazywały zainteresowania rozwijaniem współpracy w obrębie 
analizowanej branŜy. Z drugiej strony autorka zaobserwowała niewielkie zaan-
gaŜowanie członków inicjatywy w sprawy społeczności lokalnej i we współpra-
cę z innymi lokalnymi i regionalnymi podmiotami, w tym jednostkami sektora 
badawczo-rozwojowego oraz instytucjami okołobiznesowymi. Zabrakło tutaj 
równieŜ współdziałania obu stron (inicjatywy i władz) w zakresie promocji 
klastra, a sama inicjatywa oprócz odwołania się do lokalizacji w nazwie (Cie-
chociński Klaster Uzdrowiskowy) nie wykorzystywała symboliki regionu  
w dokumentach programowych, logo czy teŜ sloganach i hasłach reklamowych 
(co więcej: klaster „Dolina Zdrowia” nie stworzył własnego logo ani strony 
internetowej). 

Brak sukcesów przypisywany jest przez koordynatora równieŜ barierom 
mentalnym, na co składa się silna dominacja konkurencji w branŜy, brak zaufa-
nia i niechęć do współpracy. Pomimo warsztatów i szkoleń z zakresu klasterin-
gu członkowie inicjatywy nie byli odpowiednio przygotowani na rozwój współ-
pracy i obawiali się dzielić innowacyjnymi pomysłami z innymi podmiotami.  

Ponadto zabrakło animatora – osoby, która byłaby aktywnie zaangaŜowana 
w rozwój inicjatywy i koordynowałaby pracami podejmowanymi w ramach 
klastra poprzez kontakt z poszczególnymi uczestnikami, organizowanie spo-
tkań, aplikowanie o środki finansowe czy teŜ zarządzanie projektami klastro-
wymi. Na kaŜdym etapie funkcjonowania inicjatywy, ale w szczególności  
w fazie początkowej, waŜne jest włączanie wszystkich uczestników w sprawy 
sieci poprzez aktywne uczestnictwo w grupach zadaniowych, konsultowanie 
istotnych dla inicjatywy decyzji (zarówno w kwestiach strategicznych, jak  
i bieŜących działaniach) czy teŜ egzekwowanie składek członkowskich, które 
obligują do większych starań na rzecz rozwoju inicjatywy. Słabe zaangaŜowa-
nie koordynatora, ale równieŜ samych uczestników inicjatywy klastrowej, brak 
ustaleń odnośnie do przyszłego kształtu inicjatywy, a wraz z tym brak przej-
rzystych zasad selekcji uczestników i wspólnych standardów w obrębie sieci 
oraz niezmiernie rzadkie kontakty w ramach inicjatywy przełoŜyły się na słabą 
współpracę i identyfikację z pozostałymi uczestnikami sieci, co w znacznym 
stopniu utrudniło proces integracji. 
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Jednak pomimo niepowodzenia zarówno koordynator, jak i członkowie ini-
cjatywy nie chcą rezygnować z dalszych starań o rozwój klastra. Obecnie prze-
prowadzany jest proces rekrutacji na stanowisko animatora inicjatywy klastro-
wej, a osoba zatrudniona na niniejszym stanowisku podejmie się próby reani-
macji klastra. Planowane jest równieŜ przyjęcie nowych członków, zaś w stra-
tegii Ciechocinka na 2012 rok został wpisany rozwój inicjatywy klastrowej, co 
rodzi nadzieję na dalszą współpracę w ramach klastra.  
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Streszczenie  

Komunikacja marketingowa w klastrze wspiera działania, które zwiększają przepływ infor-
macji pomiędzy firmami oraz kształtują platformę wymiany wiedzy i kompetencji. UmoŜliwia 
równieŜ realizację róŜnego rodzaju przedsięwzięć, szczególnie tych pozwalających na kształto-
wanie współpracy pomiędzy podmiotami konkurującymi na rynku. Komunikacja marketingowa 
wspiera równieŜ kształtowanie reputacji i wizerunku klastra w otoczeniu, a takŜe umoŜliwia 
identyfikowanie przedsiębiorstw z regionem. Potrzebne są dalsze badania, które na bazie przed-
stawionych analiz i badań pomogą w zrozumieniu specyfiki komunikacji marketingowej w kla-
strze. 

Wprowadzenie 

Literatura i studia teoretyczne traktują klastry w bardzo róŜnorodny i od-
mienny sposób. W międzynarodowej, a szczególnie polskiej gospodarce przyję-
ła się definicja M.E. Portera, traktująca klastry jako geograficznie skoncentro-
wane skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach  
i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących 
między sobą, ale równieŜ współpracujących1. Dowodem popularności tej defi-
nicji jest szybko rosnąca liczba pozycji literaturowych, studiów przypadku, 
badań i analiz oraz rządowych programów wspierających inicjatywy klastrowe2. 

Problematyka komunikacji nabiera szczególnego znaczenia w dobie prze-
mian gospodarczych, na które w znacznej mierze mają wpływ procesy globali-
                                                                 

1 M.E. Porter, Location, competition and economic development, local clusters in global econ-
omy, „Economic Development Quarterly” 2000, Vol. 14, Iss. 1, s. 15–20. 

2 W konsekwencji multilateralne organizacje takie jak UNIDO, OECD, Bank Światowy, Komi-
sja Europejska, UNCTAD uŜywają klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego.  
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zacyjne. Jednym z przejawów globalizacji jest zmiana reguł i zasad konkuro-
wania na rynku. Transnarodowe korporacje prowokują do powstania nowych 
wymiarów konkurencji, której cechą szczególną jest walka o przyszłe przewagi. 
W tej sytuacji komunikacja staje się działaniem strategicznym w budowaniu 
trwałej, lojalnościowej współpracy z nabywcami firmy oraz relacji z jej partne-
rami – pozostałymi uczestnikami rynku. Dlatego teŜ za podstawowe w procesie 
komunikacji uznaje się obecnie zarządzanie informacją, gdyŜ stymuluje ona 
zainteresowanie procesami komunikacyjnymi.  

Komunikowanie z otoczeniem to zarządzanie komunikacją pomiędzy orga-
nizacją a jej publicznościami. Komunikacja jest podstawą funkcjonowania kaŜ-
dej organizacji i oznacza tworzenie wspólnoty w trakcie i na skutek komuniko-
wania. Komunikacja marketingowa jest sztuką i techniką interpretowania filo-
zofii biznesu i przenoszenia jej w procesie komunikowania się firmy z rynkiem. 
J. Altkorn definiuje komunikowanie jako zespół środków, za pomocą których 
przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt lub 
firmę3. J.W. Wiktor określa komunikację jako wzajemne spotkania nadawcy  
i odbiorcy4. 

Komunikacja w klastrze powinna zaspokajać następujące potrzeby: 
a) przynaleŜności, co daje podmiotom gospodarczym poczucie uczestnic-

twa w Ŝyciu grupy, w tym wypadku w systemie, jakim jest klaster,  
w strukturze organizacyjnej, jaką jest organizacja klastrowa, 

b) wpływu i kontroli otoczenia, co przejawia się w lepszym zrozumieniu 
sposobu działania rynku lokalnego, rozpoznaniu konkurentów i kontra-
hentów, podejmowaniu z nimi wspólnych inicjatyw, które z jednej stro-
ny są ryzykowne, z drugiej dostarczają informacji o rynku, 

c) otoczenia opieką innych podmiotów i posiadania przeświadczenia, Ŝe 
inni opiekują się nami, stąd w klastrach podkreśla się rolę rządu, który 
wspiera uczestników rynku poprzez budowanie infrastruktury (parki 
technologiczne, parki przemysłowe, drogi, biurowce). 

Komunikacja marketingowa klastra powinna spełniać podstawowe funkcje: 
informacyjną, nakłaniającą, promocyjną, edukacyjną i utrwalającą. Funkcja 
informacyjna związana jest z wysyłaniem informacji dotyczącej: członków 
klastra, podejmowanych inicjatywach, wydarzeniach, spotkaniach, organizowa-
nych szkoleniach i warsztatach, umowach współpracy zawieranych z róŜnymi 

                                                                 
3 J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1994, s. 26. 
4 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 11. 
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podmiotami itd. Funkcja nakłaniająca polega na przekonaniu potencjalnych 
członków klastra do oferty organizacji klastrowej i wejścia w struktury klastro-
we (za które pobierana jest składka członkowska), w dalszej kolejności nakła-
nianie nabywców do zakupu dobra czy usługi wytworzonej w klastrze na zasa-
dach i warunkach sprzedającego. Funkcja promocyjna ma na celu pozycjono-
wanie marki klastra i jego produktów, oferty usług organizacji klastrowej  
i skłonienie przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli samorządów do 
uczestnictwa w proponowanych wydarzeniach. Funkcja edukacyjna realizuje 
cztery funkcje wymienione powyŜej. Uwzględnia dodatkowo proces uczenia się 
podmiotów skoncentrowanych w danej przestrzeni geograficznej, właściwych 
postaw i nawyków oraz sposobów postępowania w relacjach kooperencyjnych, 
czyli podejmowania współpracy przez przedsiębiorstwa konkurujące ze sobą. 
Funkcja utrwalająca to utrwalanie w świadomości lokalnych, regionalnych, 
krajowych i międzynarodowych podmiotów rynku istnienia klastra, jego marki, 
oraz wykształcenie atmosfery zaufania i współpracy występującej w relacjach 
uczestników klastra.  

Modele komunikacji marketingowej w klastrze 

Klastry komunikując się z rynkiem, mogą wykorzystać trzy podstawowe 
modele komunikowania5: 
1. Model komunikacji interpersonalnej, kiedy mowa o komunikacji:  

− jeden do jednego, wówczas nadawca, animator klastra za pomocą folde-
ru, pokazu, rozmowy telefonicznej kontaktuje się z innymi uczestnika-
mi klastra, 

− wielu do wielu, kiedy odbywają się spotkania targowe, branŜowe, 
wówczas przedstawiciel organizacji klastrowej prezentuje przedsiębior-
com lub grupie przedsiębiorców ofertę współpracy. 

2. Model komunikacji masowej, przykładem tej formy komunikacji moŜe być 
realizacja kampanii reklamowej klastra, jest to komunikacja jednostronna, 
symetryczna, w której nie występuje sprzęŜenie zwrotne.  

3. Model komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym. Korzy-
stając z tego modelu komunikacji dojrzałe klastry, jak np. Oresund IT ze 
Szwecji, stronę internetową prowadzą jedynie w języku angielskim, dostar-
czając informację odbiorcom zewnętrznym (spoza klastra), badania we-
wnętrzne wykazały bowiem, Ŝe jest to kanał komunikacji, którego człon-

                                                                 
5 Modelowe ujęcie komunikacji marketingowej przedstawia J.W. Wiktor, Promocja…, s. 32–

36. 
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kowie klastra nie wykorzystują; polskie klastry prowadzą strony interneto-
we, niektóre umoŜliwiają dostęp do intranetu. 
Na pograniczu nauk zarządzania i psychologii ujawniają się dwa modele 

komunikacji. Pierwszy dotyczy uzyskania wspólnego obszaru porozumiewania 
się pomiędzy porozumiewającymi się, drugi to komunikacja wskazująca moŜ-
liwość wpływania na postawy odbiorców za pomocą komunikatów perswazyj-
nych.  

W pierwszym przypadku moŜna mówić o procesie komunikacji pomiędzy 
animatorem a członkiem klastra. Ten model prezentuje W. Domachowski, naj-
waŜniejszym jego elementem jest to, Ŝe porozumiewający działają w obrębie 
wspólnego obszaru znaczeń, wiedzy, tendencji atrybucyjnych, kulturowych  
i grupowych. Na przykład członkowie działając na rzecz rozwoju klastra, swo-
imi informacjami dąŜą do kształtowania postaw zgodnie z zamierzonymi cela-
mi, czyli zbudowania wspólnej rzeczywistości, która umoŜliwia przepływ in-
formacji. To działanie wpływa na kształtowanie zaufania pomiędzy członkami 
klastra (w tym modelu pomiędzy porozumiewającymi się). DąŜenie animatora 
klastra jest takie, aby wspólny obszar występujący pomiędzy porozumiewają-
cymi się pokrył się całkowicie i utworzył jednolite pole, na którym występują 
jednoznaczne, rozpowszechnione i akceptowane przez członków wartości oraz 
normy etyczne składające się na kulturę biznesową danego regionu. Jest to moŜ-
liwe poprzez kształtowanie komunikacji, która umoŜliwia interpretowanie 
otrzymanej odpowiedzi zgodnie z reakcjami nadawcy. Jest to o tyle trudne, Ŝe 
pomiędzy porozumiewającymi się występują zakłócenia, szumy, które mogą 
znacznie zniekształcić nadawany przekaz, co dodatkowo utrudnia komunikację.  

Z perspektywy rozwijania się klastrów w Polsce istotne jest równieŜ zapre-
zentowanie drugiego podejścia, które moŜe prowadzić do zmiany postaw z tych 
o niskim zaufaniu do tych, gdzie zaufanie jest fundamentem współpracy przed-
siębiorstw, administracji oraz nauki. W odpowiedzi na ten problem w literaturze 
moŜna odnaleźć model ELM (Elaboration Likehood Model)6. W tym modelu 
przykładem procesu komunikacji o charakterze perswazyjnym moŜe być prze-
konywanie o korzyściach wejścia do klastra i działania w grupie, do zmiany 
zachowania z nieufnego wobec konkurentów do pełnego zaufania, w którym 
dominują zachowania o charakterze kolektywnym. Umiejętność oceny kryte-

                                                                 
6 ELM (Elaboration Likehood Model) to model wypracowania prawdopodobieństw, który do-

tyczy stosowania perswazji jako techniki wywierającej wpływ na postawy ludzi. Podstawowym 
załoŜeniem modelu jest teza, Ŝe róŜne metody perswazji działają lepiej w zaleŜności od oceny 
prawdopodobieństwa zdolności ludzi do koncentracji uwagi nad danym komunikatem. Wywodzi 
się on z podziału typów komunikowania na informacyjny i perswazyjny. 
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riów prawdopodobieństwa koncentracji odbiorcy nad komunikatem pozwalają 
ocenić, czy animator porozumie się z członkiem klastra oraz czy będzie repre-
zentował ten sam bądź podobny styl komunikowania, który pozwoli mu odna-
leźć wspólną płaszczyznę znaczeń i w konsekwencji osiągnięcie etapu komuni-
kacji, w którym pomiędzy członkami zachodzi efekt koopetycji, której podsta-
wowym elementem jest działanie w zaufaniu. 

W związku z wykorzystywaniem zróŜnicowanych narzędzi komunikacji 
marketingowej w modelu ELM moŜna wykorzystywać strategię centralną lub 
peryferyczną. Strategia centralna dotyczy komunikacji bezpośredniej, interper-
sonalnej oraz grupowej, kiedy instytucja zarządzająca ma wpływ na uczestni-
ków klastra, a ci posiadają zdolność do analizowania komunikatu oraz występu-
ją okoliczności sprzyjające, które umoŜliwiają uruchomienie procesu komuni-
kacji. W praktyce strategia ta jest trudna do zastosowania. Zakłada ona, Ŝe per-
swazja to przypadek, w którym ludzie analizują komunikat perswazyjny, uwaŜ-
nie słuchając i rozwaŜając argumenty. Strategia ta pojawia się, gdy ludzie mają 
zdolność do uwaŜnego wysłuchania komunikatu. Mówi się wówczas, Ŝe ocena 
prawdopodobieństwa jest wysoka, i wówczas centralna droga perswazji powin-
na być bardziej efektywna. Natomiast gdy ocena prawdopodobieństwa jest ni-
ska, czyli kiedy odbiorcy w sposób bezpośredni nie są zaangaŜowani w proces 
komunikacji, wówczas w zastosowaniu powinna być lepsza metoda peryferyjna. 
Strategia peryferyjna jest przypadkiem, w którym ludzie nie analizują argumen-
tów zawartych w komunikacie perswazyjnym, są natomiast pod wpływem 
wskazówek peryferycznych. Według tej strategii zmianie ulegają postawy.  
W strategii peryferycznej animator komunikuje się z członkami klastra podczas 
spotkań grupowych, wydarzeń marketingowych, na przykład jubileuszy, ban-
kietów, konferencji, na które są zapraszane szanowane i lubiane w środowisku, 
uznane autorytety bądź eksperci. Celem takich spotkań jest wywołanie pozy-
tywnych skojarzeń wobec organizatorów, na przykład poprzez wręczenie drob-
nego upominku.  

Fundamentem procesu komunikowania się w klastrze jest odnalezienie 
płaszczyzny porozumiewania się7 pomiędzy jego uczestnikami, zmierzającej do 
budowania relacji opartych na zaufaniu i działaniu w kolektywie. Umiejętność 

                                                                 
7 Model porozumiewania się przedstawia komunikację z perspektywy psychologii społecznej 

oraz zarządzania informacją. W procesie komunikacji ujawnia się siedem tradycji komunikowa-
nia E. Griffina, z których ostatnia siódma, określana socjopsychologiczną, traktuje komunikowa-
nie się (porozumiewanie) jako proces wywierania wpływu interpersonalnego. Warto podkreślić, 
Ŝe to właśnie wywieranie wpływu na otoczenie bliŜsze i dalsze jest podstawowym celem działań 
public relations. 
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porozumiewania się w klastrze oznacza odpowieni dobór narzędzi komunikacji 
marketingowej. W konsekwencji pojawia się potrzeba i przymus komunikowa-
nia – edukowania otoczenia zewnętrznego o rezultatach i wynikach działań, co 
pozwoli na budowanie pozycji klastra na rynku i kształtowanie marki w świa-
domości inwestorów, nowych firm i lokalnej społeczności. Na tej podstawie 
moŜna przyjąć, Ŝe to właśnie zarządzanie przekazem oraz koordynowanie kana-
łów komunikacyjnych klastra za pomocą zintegrowanej komunikacji marketin-
gowej będzie umoŜliwiało zbudowanie jednolitego i spójnego wizerunku, który 
przyczyni się do większego zrozumienia idei klastra i w związku z tym umoŜli-
wi kształtowanie postawy opartej na zaufaniu i współpracy. 

Na tym tle warto, poza dostępnym instrumentarium komunikacji marketin-
gowej, z których korzystają klastry, wyróŜnić public relations jako narzędzie, 
które według J. Grundiga będzie się rozwijało w kierunku spełnienia funkcji 
strategicznego czynnika w zarządzaniu instytucją i organizowaniu procesu ko-
munikacji z wszystkimi interesariuszami, wywodzącymi się zarówno ze sfer 
biznesowych, jak i społeczno-politycznych, kulturowych itd. Z analizy teorii 
komunikacji wynika równieŜ, Ŝe pojawia się silne oddziaływanie narzędzia 
public relations na proces komunikacji organizacji z otoczeniem. Celem dzia-
łalności public relations jest zdobywanie szacunku i przyjaźni oraz promowanie 
wartości poprzez perswazję. 

Public relations w klastrze traktowane jest nie tylko jako narzędzie komuni-
kacji marketingowej, ale przede wszystkim działanie o charakterze strategicz-
nym, które wpływa na kształtowanie postaw jego uczestników. Takie podejście 
będzie sprzyjało budowaniu gęstej sieci współpracy (zarówno powiązań gospo-
darczych i społecznych, jak i formalnych i nieformalnych), traktowanej jako 
społeczność, w której powszechnie uznawane są te same normy i wartości,  
a elementem integrującym członków klastra jest zaufanie. Potwierdzenie tych 
załoŜeń moŜna odnaleźć w teorii komunikacji, w której popularna w latach 90. 
koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej (integrated marketing 
communications) ustąpi miejsca komunikacji zintegrowanej (integrated com-
munication), stając się synonimem public relations. Według tej koncepcji no-
wocześnie zarządzana organizacja obejmuje swoim działaniem nie tylko klien-
ta, ale i wszystkich interesariuszy, media, polityków, kreując kulturę organizacji 
w strategicznej perspektywie. Dla komunikacji w klastrze oznacza to „wyjście” 
pojedynczych jednostek gospodarczych na zewnątrz, poza swój obszar i cel 
prowadzonej działalności oraz utoŜsamianie się z większą jednorodną grupą, 
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jaką jest klaster i komunikowanie się z otoczeniem poprzez zunifikowane war-
tości i normy wyznawane i uznawane przez jego członków.  

KaŜda firma funkcjonuje w specyficznym dla siebie otoczeniu. Na rysunku 
1 pokazano, kto jest uczestnikiem klastra. KaŜda z map otoczenia, nawet z tej 
samej branŜy, będzie oczywiście inna, inny moŜe być krąg odbiorców i uwa-
runkowania właścicielskie czy społeczne. Dlatego w klastrze dla opisania relacji 
występujących pomiędzy jego członkami wykorzystano model potrójnej helik-
sy8. Model pozwala określić relacje poprzez pryzmat gospodarczy i społeczny, 
w którym nakładanie się sfer komunikowania w relacjach nauka – biznes – ad-
ministracja jest przedmiotem wielu debat, zarówno w kontekście transferu tech-
nologii, wspierania innowacji czy rozwoju przedsiębiorczości.  

 
Rys. 1. Model potrójnej heliksy określający otoczenie klastra 

Źródło: opracowanie własne. 

W modelu potrójnej helisy wskazany jest obszar, w którym dochodzi do na-
łoŜenia się sfery działań kaŜdego z uczestników klastra. W ten sposób wyod-
rębnia się pole współpracy, a zatem moŜna załoŜyć, Ŝe uczestnicy mając świa-
domość o istnieniu korzyści w klastrze, wchodzą w interakcję między sobą,  
a zatem zaczynają się komunikować. 

                                                                 
8 Model potrójnej helisy w 1995 r. zaproponowali H. Etzkowitz i L. Leydesdorf. Model ten po-

kazuje klaster jako system o charakterze synergicznym. To znaczy, Ŝe wszystkie atrybuty prze-
wagi konkurencyjnej są ze sobą powiązane i zaleŜą od stanu pozostałych, a klaster jako całość 
stanowi większą wartość aniŜeli suma pojedynczych elementów. 

KLASTER 

otoczenie wewnętrzne 

otoczenie zewnętrzne 

           administracja 

   nauka 
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Obszar otoczenia bliŜszego – wewnętrznego oraz dalszego – zewnętrznego 
zaprezentowano w tabeli 1.  

Tabela 1 

Wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie klastra 

Otoczenie  
wewnętrzne 

Otoczenie zewnętrzne 

Reprezentanci 
administracji 

lokalnej, nauki 
i przedsiębior-
cy skoncentro-
wani w prze-

strzeni geogra-
ficznej 

– fundacje naukowe i instytuty badawcze, społeczne, gospodar-
cze spoza klastra 

– agencje reklamowe, marketingowe, marketingowe, public 
relations, radio, telewizja, wydawnictwa, w tym fachowe, 
branŜowe 

– ambasady, banki, instytucje finansowe; maklerzy 
– liderzy poglądów opinii; media masowe 
– publicyści, pisarze, aktorzy, redaktorzy, dziennikarze 
– udziałowcy, urzędy powiernicze 
– władze wyŜszych szczebli: rządowe, państwowe, minister-

stwa, władze podatkowe i celne; wydziały konsularne, regula-
cyjne instytucje 

– instytucje kulturalne, oświatowe, naukowe; instruktorzy róŜ-
nych dziedzin Ŝycia i wiedzy 

– ambasady 
– humanitarne organizacje i instytucje, inicjatywy obywatelskie 
– związki religijne 
– akcjonariusze; rady nadzorcze, rady zakładowe 
– biura organizacji międzynarodowych i przedstawicielstwa 

zagranicznych organizacji i władz 
– biura pośrednictwa pracy 
– dyplomaci, doradcy 
– członkowie stowarzyszeń, spółdzielni, rozmaitych organizacji 

społecznych i zawodowych, politycznych 
– fundusze rozwoju 
– izby przemysłowe, handlowe, rzemiosł 
– organizacje non profit, charytatywne, międzynarodowe i ich 

organy 
– związki zawodowe, pracownicze, pracodawców; zrzeszenia 

(wspólnoty), porozumienia gospodarcze 
– społeczność lokalna, w tym rodziny pracowników, renciści, 

emeryci firm – członków klastra 

Źródło: opracowanie własne. 

Z tak zaproponowanego podziału wynikają dwa wnioski. Po pierwsze kaŜda 
instytucja czy firma moŜe mieć zupełnie inne, ulokowane na własnej mapie 
grupy otoczenia, które zaleŜą od jej sposobu widzenia własnego biznesu. Na 
przykład wchodząc w otoczenie klastra, kaŜdy podmiot wchodzi w interakcję  
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z innymi członkami klastra. Oznacza to połączenie się niektórych sfer otoczenia 
i moŜliwość silniejszego, wzajemnego oddziaływania, które prowadzi do osią-
gania przez dane przedsiębiorstwo swojego celu. Po drugie podmioty ulokowa-
ne najbliŜej centrum heliksy mają wizerunek firmy najbardziej zbieŜny z rze-
czywistością, z uwagą obserwują bowiem większość jej działań. 

W klastrze w otoczeniu bliŜszym, który dotyczy międzyorganizacyjnych 
powiązań w konstelacji nauka – biznes – administracja niezbędne jest budowa-
nie wiarygodnych przekazów, które umoŜliwi ą lepszą koordynację wspólnych 
działań oraz osiąganie porozumienia, szczególnie w kwestiach spornych dla 
wszystkich stron. Jedynie dzięki integracji wewnętrznej, której fundamentem 
jest zaufanie, istnieje moŜliwość komunikowania otoczeniu wizerunku klastra, 
na który składają się określone spójne normy i wartości reprezentowane przez 
członków klastra w postaci marki. Kształtowanie wspólnej postawy odbywa się 
za pomocą narzędzi public relations, które umoŜliwiają budowanie porozumie-
nia i zaufania między organizacjami. 

Skuteczna komunikacja klastra to proces, który odbywa się w sześciu eta-
pach. KaŜdy etap dotyczy: 

a) określenia docelowego rynku (etap pierwszy), czyli sprecyzowanie ad-
resatów, odbiorców przekazów i komunikatów, otoczenia, zarówno 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego klastra, wobec którego animator  
w imieniu swoich członków podejmuje konkretne działania, komuniku-
je się, w oparciu o z góry określone cele organizacji klastrowej,  

b) kształtowania procesu skutecznej komunikacji, w którym na podstawie 
celów strategicznych określane są cele, jakie ma osiągnąć organizacja 
klastrowa poprzez wykorzystanie kanałów komunikacji marketingo-
wych w procesie komunikacji; cele najczęściej mają charakter psycho-
graficzny, na przykład poprzez określenie wizerunku marki, jaki klaster 
chce reprezentować, czy poziom integracji, jaki planuje uzyskać, 

c) projektowania przekazu poprzez określenie jego treści, który ma wywo-
ływać określony efekt, np. pozyskanie nowych członków, wyjaśnienie 
celu powołania klastra czy korzyści wynikających z jego istnienia, 
kształtowanie integracji i środowiska zaufania, tworzenie struktur  
i formatu komunikatu, który w klastrze powinien opierać na interakcji  
i budowaniu dialogu pomiędzy nadawcą a odbiorcą (np. animatorem 
klastra a przedsiębiorcą); skuteczność przekazu zaleŜy równieŜ od źró-
dła komunikatu, autorytetu (np. naukowca z lokalnej uczelni), który 
cieszy się zaufaniem wśród uczestników klastra,  
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d) wyboru kanałów przekazu, o charakterze osobowym lub nieosobowym, 
e) ustalenia budŜetu, w polskich klastrach budŜet był określany na pod-

stawie dotacji unijnych, a zatem weryfikowany zestawem narzędzi za-
stosowanych w projekcie, rzadziej budŜet na kształtowanie komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej pochodził ze składek członkowskich, 

f) analizy czynników wyznaczających dobór narzędzi komunikacji, któ-
rych wykorzystanie zaleŜy od wielkości budŜetu, jaki posiada klaster 
oraz od dostępnych pomiarów efektywności działań komunikacyjnych 
wykorzystywanych w przeszłości (jeśli takowe klaster posiada),  

g) zarządzania zintegrowanym procesem komunikacji marketingowej, 
czyli wysyłanie do odbiorców spójnych komunikatów za pomocą in-
strumentów komunikacji marketingowej.  

Wykorzystanie zintegrowanego procesu komunikacji pozwala poprzez od-
powiednio zaprojektowany przekaz dotrzeć do odbiorców we właściwym miej-
scu i czasie. W klastrach oznacza to wykorzystanie takiego instrumentarium, 
które w zaleŜności od dostępności środków finansowych pozwoli na utrzymanie 
długotrwałych relacji pomiędzy uczestnikami klastra. 

Efektywność procesu komunikacji w klastrze jest to takie kształtowanie 
przekazów komunikacyjnych, aby odbiorcy zrozumieli i zaakceptowali idee 
działania w klastrze oraz podejmowali wspólne działania, które determinowane 
są celem jego rozwoju. Natomiast skuteczność komunikowania oznacza, Ŝe jest 
to pozycja w kosztach organizacji klastrowej, która składa się w pierwszej ko-
lejności ze składek członkowskich, w drugiej z pozyskiwanych dotacji ze-
wnętrznych. Dlatego członkowie klastra będą finansowali jedynie takie działa-
nia komunikowania się z rynkiem, które umoŜliwiają realizowanie ich indywi-
dualnych celów, a które muszą być zbieŜne z celami, jakie w planach strate-
gicznych ustaliła ze wszystkimi członkami organizacja klastrowa. Organizacja 
ta zarządza procesem komunikacji klastra i decyduje, które kanały komunikacji 
będą najskuteczniejsze. Oznacza to, Ŝe organizacja, a przede wszystkim anima-
tor musi posiadać duŜą wiedzę o branŜy, dla której działa, podmiotach uczestni-
czących, trendach, a takŜe mieć wiedzę i umiejętności w komunikowaniu się  
z przedstawicielami trzech odmiennych sektorów: nauki, biznesu i rządu. 

W konsekwencji dla rozwoju klastra istotna jest świadomość przedsiębior-
ców dotycząca korzyści i członkostwa w klastrze. Działanie w turbulentnym, 
globalnym otoczeniu oznacza, Ŝe organizacje zmuszone są do poszukiwania 
nowych form komunikacji z rynkiem. Łącząc budŜety reklamowe firm oraz 
poprzez komunikowanie wspólnego celu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej  
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i efektywniej komunikować się z rynkiem. Oznacza to zastosowanie takich 
narzędzi komunikacji marketingowej, które umoŜliwi ą po pierwsze wysyłanie 
do odbiorców spójnego i jednolitego przekazu, zwielokrotnienie liczby emito-
wanych przekazów, uzyskanie efektu korzyści skali, czyli dotarcie do nowych 
grup nabywców, inwestorów itd.  

Zakończenie  

Podsumowując: specyfika komunikacji marketingowej wynika przede 
wszystkim z pierwszego kryterium przedstawianego na rysunku 2, jakim jest 
nadawca w procesie komunikacji.  

 
Rys. 2. RóŜnice komunikacji marketingowej podmiotów gospodarczych i klastra 

Źródło: opracowanie własne. 

Nadawcą informacji w tym procesie jest instytucja zarządzająca, a szcze-
gólnie osoba animatora klastra, który kreuje przekaz i decyduje o odbiorcach 
oraz wykorzystywanych przez organizację instrumentach komunikacji marke-
tingowej. Drugie przyjęte kryterium to odbiorcy. Większe ich zróŜnicowanie 
wynika z koordynowania w klastrze działań związanych ze współpracą z sekto-
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rem biznesu, nauki i rządu. Jest to  wewnętrzne, bliŜsze otoczenie klastra i tym 
samym bezpośredni odbiorca przekazu wysyłanego od instytucji zarządzającej. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w przyjętych kryteriach nie został uwzględniony 
przekaz. Jego brak oznacza, Ŝe przekaz ma ten sam charakter w komunikacji 
marketingowej podmiotów gospodarczych, co i w klastrach. Tym samym kolej-
nym waŜnym czynnikiem wpływającym na specyfikę komunikacji marketin-
gowej w klastrze są cele, jakie stawia sobie instytucja zarządzająca klastrem  
i która realizuje je, posiadając dostępny budŜet (ostatnie kryterium). Oba kryte-
ria są od siebie zaleŜne, budŜet bowiem jest efektem posiadanych składek 
członkowskich, które umoŜliwiają określenie celów i moŜliwości ich realizacji. 
BudŜet ten wspierany jest poprzez pozyskiwane dotacje zewnętrzne, od których 
uzaleŜnia się moŜliwość osiągnięcia celów programów komunikacji marketin-
gowej. W polskich klastrach niewiele instytucji zarządzających posiada składki 
członkowskie na tyle duŜe, aby mogły one stanowić istotny wkład w kształto-
wanie wydatków na komunikację marketingową. Jednocześnie wiele z nich 
stara się o pozyskanie dotacji na działania związane z kreowaniem współpracy, 
integracji w klastrze itd., uzaleŜniając od tego powodzenie inicjatywy. 
 

KEY CONCEPT OF MARKETING  
COMMUNICATION IN A CLUSTER 

 
Summary 

 
Marketing communication in cluster supports activities that enhance the flow of information 

between companies as well as shapes the platform of knowledge and competence exchange.  
It also allows the implementation of various projects, especially those allowing cooperation be-
tween competitors on the market. Marketing communication promotes the development of reputa-
tion and image of the cluster in its environment as well as allows the identification of enterprises 
with the region. There is a need of further research, which on the basis of presented analysis will 
support understanding the characteristics of marketing communications in clusters.  

Translated by Magdalena Małachowska 
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RYNEK USŁUG W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM – STAN  

I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule omówiono istotę, stan i tendencje rozwoju usług w społeczeństwie XXI wieku. 
Na tym tle przedstawiono rozwój usług w województwie zachodniopomorskim. Celem rozwaŜań 
zawartych w niniejszym artykule jest ocena stanu i wskazanie kierunków rozwoju rynku usług, na 
postawie krytycznej analizy literatury i analizy dostępnych danych statystycznych. 

Istota i cechy usług 

Usługa jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona moŜe zaoferować in-
nej. Jest to działanie nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. 
Świadczenie usług moŜe być związane lub nie z produktem fizycznym.  

Jednym z kryteriów podziału usług jest odpłatność. Z tego punktu widzenia 
usługi moŜna podzielić na rynkowe i nierynkowe. Obecnie do usług rynkowych 
zalicza się te usługi, do nabywania których wystarczy dysponować kwotą pie-
nięŜną. Są to zatem usługi odpłatne będące przedmiotem kupna-sprzedaŜy  
i mające określoną cenę. W procesie zaspokajania potrzeb ludzkich pewna 
część usług zostaje przekazana społeczeństwu na zasadach nieodpłatnych lub  
z zastosowaniem częściowej odpłatności. Zaspokojenie potrzeb na tych zasa-
dach umoŜliwia istnienie specyficznej formy konsumpcji, nazywanej konsump-
cją zbiorową. Przykładami mogą być: oświata i wychowanie, opieka zdrowotna, 
kultura i sztuka. JednakŜe i w tych dziedzinach obserwuje się wzrost komercja-
lizacji.  

Produkt w postaci usługi posiada określone, charakterystyczne cechy: 
– niematerialność, 
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– uzaleŜnienie nabywcy od usługodawcy, 
– jednoczesność produkcji i konsumpcji, 
– konieczność istnienia potencjału usługowego przed rozpoczęciem 

transakcji, 
– ryzyko nabywcy oraz niezbędne zaufanie do usługodawcy, 
– duŜe zróŜnicowanie oraz zindywidualizowanie poszczególnych rodza-

jów usług, 
– niemoŜność odsprzedaŜy. 
Wymienione powyŜej specyficzne cechy usług mają określony wpływ na 

ich rozwój, a zwłaszcza na uwzględnianie: indywidualizacji i standaryzacji, 
kompleksowości, jakości, magazynowania i czasu, udziału nabywcy w produk-
cji usług. 

Stan i tendencje rozwoju usług 

Przemiany we współczesnym Ŝyciu ludzi wpływają na zmienność roli usług 
w następujących aspektach: 
1. Zmiany demograficzne: 

– Nastąpił wzrost liczby ludzi w wieku emerytalnym na skutek wydłuŜe-
nia się średniej długości Ŝycia i przejścia niektórych osób na tzw. wcze-
śniejsze emerytury. Grupa ta kreuje popyt na usługi związane z wypo-
czynkiem, rozrywką i turystyką, a takŜe na usługi medyczne i parame-
dyczne. 

– Wzrost migracji ludności spowodował rozwój wielkich miast i regio-
nów, a tym samym wzrosło zapotrzebowanie na usługi związane z in-
frastrukturą techniczną i społeczną (komunikacja, transport, administra-
cja) oraz na inne usługi niezbędne do funkcjonowania społeczności. 

2. Zmiany społeczne: 
– Wzrost liczby pracujących kobiet przyczynił się do rozwoju usług ga-

stronomicznych, wzrostu popytu na usługi związane z opieką nad 
dziećmi, pralnicze, rekreacyjne, naprawcze itp. 

– Wynagrodzenia kobiet zwiększyły dochody rodziny, a tym samym 
wzrosło znaczenie usług handlu detalicznego, handlu nieruchomościa-
mi, kosmetyczno-fryzjerskich oraz związanych z rekreacją i kulturą. 

– Poprawiła się jakość Ŝycia społeczeństwa. Mniejsze pod względem li-
czebności rodziny o większym dochodzie mogą przeznaczyć więcej na 
rozrywkę, podróŜe, edukację, kulturę. 
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– PodróŜe zagraniczne i swoboda przemieszczania się ludzi wykształciły 
nowe potrzeby. Konsumenci zaczęli porównywać usługi świadczone  
w kraju i za granicą, domagając się większego ich zróŜnicowania oraz 
lepszej jakości. 

– Coraz bardziej skomplikowane procedury spowodowały, Ŝe wzrosła ro-
la usług z zakresu doradztwa finansowego i prawnego. 

– Rozwój cywilizacyjny spowodował wzrost aspiracji ludzi. Domagają 
się oni poszerzenia zakresu usług edukacyjnych i kulturalnych w celu 
podnoszenia własnej konkurencyjności. 

3. Zmiany gospodarcze: 
– Globalizacja gospodarki spowodowała zwiększenie zapotrzebowania na 

usługi związane z transportem, turystyką i przepływem informacji. 
– Wąska specjalizacja poszczególnych dziedzin gospodarki oraz konku-

rencja zmusza przedsiębiorców do korzystania z usług specjalistów  
z dziedzin: doradztwa podatkowego, rachunkowości, księgowości  
i kontroli ksiąg, badania rynku, reklamy, rekrutacji pracowników, prac 
badawczo-rozwojowych i innych. 

4. Przemiany polityczne i zmiany w prawodawstwie: 
– Swobodny ruch usług, czyli świadczenie ich poza granicami kraju. 
– Dzięki integracji europejskiej nastąpił wolny przepływ usług, wyraŜają-

cy się między innymi: liberalizacją usług finansowych, harmonizacją 
kontroli banków i ubezpieczeń oraz otwarciem rynków usług transpor-
towych i telekomunikacyjnych. 

– Głównym celem Unii Europejskiej jest dąŜenie do zrównowaŜonego  
i trwałego postępu ekonomiczno-społecznego państw członkowskich  
i stowarzyszonych. W procesie tym waŜną rolę odgrywają usługi, po-
niewaŜ na 100 pracowników: 8 zatrudnionych jest w rolnictwie, 33  
w przemyśle i aŜ 59 w sferze usług. 

Stan usług w województwie zachodniopomorskim1 

W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku 76,2% przedsię-
biorstw stanowiły firmy usługowe, 21,1% podmiotów gospodarczych były fir-
mami z sektora przemysłu i budownictwa, a zaledwie 2,7% przedsiębiorstw 
naleŜało do sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. W sektorze pry-
watnym niemal co trzecia firma specjalizowała się w handlu i naprawach, 13% 

                                                                 
1 Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Wydziału 

Polityki Regionalnej. 
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działało w budownictwie. Firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe stanowiły 
8%. W sektorze publicznym dominowały podmioty związane z obsługą rynku 
nieruchomości z 50% udziałem.  

MSP z udziałem kapitału zagranicznego przewaŜały w sekcjach handel  
i naprawy (26%) oraz przetwórstwo przemysłowe (22%). Niemal co czwarta 
nowo utworzona firma była klasyfikowana w branŜy handel i naprawy, a 17% 
firm – w sekcji budownictwo. Wśród zlikwidowanych przedsiębiorstw najwię-
cej odnotowano w sekcjach handel i naprawy (29%) oraz budownictwo (17%), 
natomiast w przypadku sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa miał 
miejsce ujemny bilans, jeśli  chodzi o stosunek liczby zlikwidowanych i nowych 
przedsiębiorstw2. 

W latach 2008–2010 największy wzrost liczby podmiotów gospodarczych 
wystąpił w sekcjach:  

– handel; naprawa pojazdów samochodowych,  
– budownictwo,  
– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  
natomiast największy spadek nastąpił w przetwórstwie przemysłowym. 

Pomimo tych zmian struktura podmiotów gospodarczych według sekcji nie 
uległa istotnym przeobraŜeniom.  

Na podstawie dostępnych statystyk moŜna zauwaŜyć,  Ŝe w 2010 r. na 100 
analizowanych podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomor-
skim:  

– 30 prowadziło działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego,  
– 27 wykazało działalność handlową,  
– 12 zajmowało się budownictwem,  
– 7 transportem,  
– 5 obsługą rynku nieruchomości,  
– 3 zakwaterowaniem i gastronomią,  
– 3 działalnością profesjonalną, naukową i techniczną,  
– 13 jednostek naleŜało do pozostałych sekcji. 
Przychody z całokształtu działalności w 2010 r. wyniosły 52 272,7 mln zł 

(tab. 1) i były wyŜsze o 0,7% niŜ w 2009 r. i niŜsze o 1,3% niŜ w 2008 r.,  
z czego 72,2% wypracowały jednostki duŜe (o liczbie pracujących powyŜej 49 
osób), a pozostałe 27,8% – jednostki o liczbie pracujących 10–49 osób (śred-
                                                                 

2 W badaniu Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomor-
skim w latach 2008–2010 przeprowadzonym przez Urząd Statystyczny w Szczecinie źródłem 
informacji były wyniki sprawozdawczości (F-01/I-01) sporządzanej przez podmioty gospodarcze 
prowadzące księgi rachunkowe, o liczbie pracujących powyŜej 9 osób. 
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nie). Koszty z całokształtu działalności wyniosły w 2010 r. 50 034,0 mln zł, tj.  
o 0,1% więcej w porównaniu z 2009 r., a o 3,1% mniej w stosunku do 2008 r. 
Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności w 2010 r. wyniósł 
95,7% i wykazywał tendencję poprawy. Podmioty gospodarcze sektora prywat-
nego wypracowały 90,0% przychodów ogółem, przy korzystniejszym niŜ  
w sektorze publicznym wskaźniku poziomu kosztów (95,5% wobec 97,4%).  
W 2010 r. ponad 3/4 przychodów powstało w dwóch sekcjach: przetwórstwo 
przemysłowe i handel (42,9%) oraz naprawa pojazdów samochodowych 
(34,4%). Największą dynamikę wzrostu odnotowano w sekcjach: informacja  
i komunikacja (36,1%), obsługa rynku nieruchomości oraz handel (7,2%); na-
prawa pojazdów samochodowych (16,0%). 

Tabela 1 

Przychody z działalności podmiotów gospodarczych  
w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku  

Wyszczególnienie 

Przychody  
z całokształtu 
działalności 

Przychody ze sprzedaŜy 
produktów, towarów  

i materiałów 
w mln zł 

ogółem 52 272,7 50 785,1 
przemysł 24 068,2 23 368,1 
handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych 17 955,6 17 653,6 
budownictwo 3 812,5 3 738,8 
transport i gospodarka magazynowa 2 782,0 2 610,1 
obsługa rynku nieruchomości 1 122,7 1 058,9 
administrowanie i działalność wspierają-
ca 738,8 654,2 
informacja i komunikacja 602,7 578,7 
zakwaterowanie i gastronomia 451,6 432,5 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna 351,0 339,9 
działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 281,5 256,3 
działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 54,0 50,4 
pozostała działalność usługowa 31,5 30,9 
edukacja 20,5 12,6 

Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim  
w latach 2008–2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011. 
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W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyŜej 49 osób największy 
zysk brutto w województwie zachodniopomorskim osiągnięto w przetwórstwie 
przemysłowym – 1014,4 mln zł, w szczególności w produkcji artykułów spo-
Ŝywczych – 165,0 mln zł, produkcji wyrobów z drewna – 115,4 mln zł, produk-
cji wyrobów z metali – 71,1 mln zł oraz produkcji maszyn i urządzeń  
– 58,8 mln zł. Kolejnym sektorem był handel, gdzie uzyskano wynik na pozio-
mie 278,6 mln zł, na który składał się m.in. handel hurtowy – 156,8 mln zł  
i handel detaliczny – 100,4 mln zł. Budownictwo uzyskało wynik finansowy 
brutto równy 186 mln zł. Największy w nim udział miała budowa budynkow 
inŜynierii lądowej i wodnej – 93,7 mln zł oraz budowa budynków – 85,6 mln zł, 
roboty budowlane specjalistyczne oscylowały na poziomie zaledwie 6,6 mln zł. 
Firmy zajmujące się transportem i gospodarką magazynową uzyskały zysk brut-
to 111,3 mln zł, największy udział miały magazynowanie i działalność wspo-
magająca transport – 61,7 mln zł oraz transport wodny – 33,0 mln zł. Informa-
cja i komunikacja uzyskała wynik 52,5 mln zł, a zakwaterowanie i gastronomia 
– 40,9 mln zł. 
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Rys. 1. Zmiany udziału handlu; napraw pojazdów samochodowych; transportu i gospodarki ma-
gazynowej; zakwaterowania i gastronomii; informacji i komunikacji w tworzeniu wartości doda-
nej brutto województw w 2009 r. w porównaniu z 2007 r. (w pkt proc.) 

Źródło: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2009 roku, GUS, Katowice 2011, s. 28. 
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Nie licząc pozostałych usług (w tym administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) jednostki prowadzące działal-
ność gospodarczą w zakresie przemysłu (liczonym razem z przetwórstwem 
przemysłowym) wypracowały 18,4% wartości dodanej brutto dla województwa. 
Natomiast w 2009 r. jednostki prowadzące działalność w przemyśle wytworzyły 
24,6% krajowej wartości dodanej brutto. 

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się równieŜ wysokim 
udziałem pozostałych usług (w tym administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), co przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Zmiany udziału pozostałych usług w tworzeniu wartości dodanej brutto województw  
w 2009 r. porównaniu z 2007 r. (w pkt proc.) 

Źródło: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne…, s. 30. 

Udział pozostałych usług w wartości dodanej brutto ukształtował się na po-
ziomie 27,2% (trzecie miejsce w Polsce). W województwie zachodniopomor-
skim w analizowanych dwóch latach zauwaŜalny był znaczny wzrost tego 
wskaźnika. 

Jednostki prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową obsługi 
rynku nieruchomości w 2009 roku w zachodniopomorskim wypracowały 9,2% 
wojewódzkiej wartości dodanej brutto. Był to spadek o 2,1 pkt. proc. w porów-



GraŜyna Rosa 88 

naniu z rokiem 2007 – rysunek 3. Trend spadkowy dotyczył wszystkich woje-
wództw w badanym okresie. 
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Rys. 3. Zmiany udziału działalności finansowej i ubezpieczeniowej obsługi rynku nieruchomości 
w tworzeniu wartości dodanej brutto województw w 2009 r. porównaniu z 2007 r. (w pkt. %) 

Źródło: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne…, s. 30. 

Jednostki prowadzące działalność w budownictwie w 2009 r. wytworzyły 
9,5% wartości dodanej brutto dla województwa zachodniopomorskiego, co 
plasowało je na trzecim miejscu w Polsce. W porównaniu z rokiem 2007 był to 
wzrost o 1,1 pkt. proc. 

NajniŜszym udziałem w wartości dodanej brutto województwa zachodnio-
pomorskiego charakteryzowała się działalność w sekcji rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo. Jej wartość kształtowała się na poziomie 4,0% i w po-
równaniu z rokiem 2008 wzrosła o 0,5 pkt proc. W porównaniu z rokiem 2007 
województwo zachodniopomorskie zanotowało jeden z najniŜszych spadków  
w Polsce, na poziomie 0,1 pkt. proc. 

Analizując dostępne  dane statystyczne, moŜna zaobserwować następujące 
prawidłowości w zakresie zatrudnienia w usługach: 
1. We wszystkich rodzajach usług województwo zachodniopomorskie wypada 

lepiej pod względem zatrudnienia niŜ średnie wyniki w Polsce. 
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2. Najbardziej korzystnie kształtuje się zatrudnienie w handlu i naprawach 
oraz transporcie, składowaniu i łączności. 

3. Przewaga województwa zachodniopomorskiego jest równieŜ widoczna  
w zatrudnieniu w hotelach i restauracjach oraz ochronie zdrowia i opiece 
socjalnej. 

4. Na duŜy udział zatrudnienia w usługach mają przede wszystkim wpływ 
następujące czynniki: wpływy strefy przygranicznej, turystyka nadmorska  
i gospodarka morska (transport, usługi magazynowe, usługi spedycyjne 
itp.). 
Na postawie przytoczonych informacji opracowano listę mocnych i słabych 

stron dla usług województwa zachodniopomorskiego w warunkach okazji  
i zagroŜeń, stanowiącą wstęp do analizy SWOT (tab. 2). 

Tabela 2 

Wstęp do analizy SWOT dla usług w województwie zachodniopomorskim 

Mocne strony (atuty) Słabe strony (słabości) 
– czyste, atrakcyjne środowisko natu-

ralne 
– niskie koszty zasobów pracy w usłu-

gach 
– duŜe obszary do zagospodarowania, 
– rozwinięta gospodarka morska  

i przemysł stoczniowy 
– połoŜenie geograficzne – bliskość 

Berlina, UE, granicy 
– region morski – rozwój usług zwią-

zanych z turystyką 
– potencjał kadrowy i organizacyjny  

w dziedzinie kultury 
– potencjał kadrowy w dziedzinie 

transportu morskiego 
– rozwinięte i róŜnorodne szkolnictwo 

wyŜsze 
– w zasadzie wystarczająca sieć trady-

cyjnych placówek instytucji finan-
sowych (banków, towarzystw ubez-
pieczeniowych, firm leasingowych 
itp.) 

– zróŜnicowanie regionu pod względem 
rozwoju sfery usług 

– dostępność do usług z obszarów  
o mniejszej dostępności środków 
transportu 

– standard techniczny dróg 
– brak infrastruktury społecznej sprzy-

jającej rozwojowi usług 
– brak infrastruktury turystycznej unie-

zaleŜniającej turystę od pogody 
– wysokie bezrobocie i jego struktura 
– mała liczba duŜych przedsiębiorstw 

usługowych 
– potencjał firm usługowych stanowią 

głównie filie, brak central 
– słabość środowiska akademickiego 
– „terminalowy” charakter instytucji 

finansowych w regionie (niemal cał-
kowity brak central finansowych) 

– brak regionalnego funduszu poręczeń 

Szanse (okazje) ZagroŜenia 
– integracja europejska – wejście do 

UE – nowe rynki, konkurencja, 
zmiany w strukturze usług 

– rozwój gospodarczy regionu 
– dostęp do funduszy pomocowych 

– rygorystyczne normy UE w sytuacji 
integracji 

– integracja europejska – wejście do 
UE: nowe rynki, konkurencja, zmiany 
w strukturze usług 
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– wzrost dochodów społeczeństwa, 
podnoszenie standardu Ŝycia, 

– zmiany w preferencjach nabywców 
usług 

– zmiany kulturowe w zachowaniach 
nabywców, popyt na nowe usługi 

– kontakty przygraniczne – usługi dla 
obcokrajowców, wymiana doświad-
czeń 

– zmiany w strukturze oferowanych 
usług na skutek rosnącej roli kapitału 
intelektualnego 

– szanse na dalszy rozwój i unowocze-
śnienie regionalnego sektora usług 
finansowych, m.in. dzięki przyjęciu 
Polski do UE 

– stopniowa „internetyzacja” rozwoju 
usług finansowych (zwłaszcza ban-
kowości detalicznej) 

– warunki klimatyczne regionu ograni-
czające sezon turystyczny 

– zmniejszenie atrakcyjności handlu 
przygranicznego, 

– konkurencyjność usług z regionów 
sąsiednich i strony niemieckiej 

– zmiany demograficzne społeczeństwa 
– brak silnych organizacji zrzeszających 

firmy usługowe róŜnych branŜ, pro-
mujących usługi w regionie 

– odpływ wykształconej kadry 
– ryzyko uznania regionu za mało 

atrakcyjny rynek dla instytucji finan-
sowych w przypadku tendencji sta-
gnacyjnych w gospodarce 

Źródło: opracowanie własne. 

Tendencje rozwoju usług w województwie zachodniopomorskim 

PoniŜej wskazano na główne trendy w wybranych obszarach w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 

Transport i komunikacja: 
1. Rosnąca liczba małych przedsiębiorstw przewozowych zarówno w przewo-

zach ładunków, jak i w przewozach osób. 
2. Funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw jest ściśle związane z turystyką 

przygraniczną. 
3. Infrastruktura transportowa skupia wokół siebie wiele usług komplementar-

nych i substytucyjnych (oraz podmioty je świadczące). 
4. Przedsiębiorstwa transportowe pełnią rolę słuŜebną (podstawowa cecha 

transportu), umoŜliwiając funkcjonowanie i rozwój pozostałych dziedzin 
Ŝycia gospodarczego. 

5. Świadczenie usług na indywidualne Ŝyczenie klienta. 
6. DuŜy spadek znaczenie transportu morskiego.  

Edukacja: 
1. Liczebność populacji grupy przedszkolnej zmniejszy się w najbliŜszym 

pięcioleciu o 18%, w końcu dekady moŜe nastąpić niewielki wzrost. 
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2. Liczebność populacji dzieci w wieku 7–14 lat zmniejszy się w ciągu 10 lat 
o 30% (teoretycznie oznacza to likwidację 218 szkół – proces juŜ się rozpo-
czął). 

3. Liczebność populacji młodzieŜy szkół średnich zmniejszy się w perspekty-
wie 10 lat o 25%, co odzwierciedla się likwidacją gimnazjów i liceów. 

4. Liczebność populacji młodzieŜy kształcącej się na poziomie wyŜszym stale 
rośnie i w najbliŜszym pięcioleciu wzrośnie o 3%. W tym przypadku wzrost 
trudniej oszacować ze względu na wzrost liczby chętnych do studiowania. 

5. Pojawiły się nowe usługi w zakresie edukacji: w stosunku do bezrobotnych 
– szkolenia, przekwalifikowanie, doradztwo oraz szkolenia dla pracowni-
ków firm. 

6. Na skutek zmian w stylu Ŝycia młodzieŜy pojawił się popyt na profesjonal-
ne usługi edukacyjne w zakresie nauki języków obcych, komunikacji mię-
dzyludzkiej. 
Kultura: 

1. Zmniejsza się liczba bibliotek, kin, domów kultury, klubów i świetlic na 
skutek zmian w sposobie finansowania ich działalności. 

2. Rozwijają się nowe usługi w tym zakresie: działalność wydawnicza, fono-
graficzna, wideograficzna, filmowa i telewizyjna (zwłaszcza regionalna), 
przekaz elektroniczny. 

3. Pojawiły się nowe formy finansowania kultury: sponsoring, mecenaty, re-
klama itp. 

4. Na skutek zmian w stylu Ŝycia młodzieŜy pojawił się popyt na profesjonal-
ne usługi kulturowe związane z realizacją zainteresowań, aktywnego wypo-
czynku itp. 
Handel i naprawy: 

1. Wyraźny wpływ sfery przygranicznej i turystyki nadmorskiej – ogromny 
napływ klientów z Niemiec. 

2. Znaczne skupienie w centrach handlowych podmiotów prowadzących dzia-
łalność handlową. 

3. Skupienie placówek handlowych w pasie przygranicznym i w miejscowo-
ściach nadmorskich (latem). 
Ochrona zdrowia: 

1. W województwie zachodniopomorskim przypada o 8 lekarzy mniej na  
10 tys. mieszkańców niŜ w Polsce. 

2. Z ochroną zdrowia wiąŜą się zmiany kulturowe, jakie zachodzą w społe-
czeństwie, przejawiające się w preferowaniu zdrowego trybu Ŝycia (np. si-
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łownie, pływalnie, wypoŜyczalnie rowerów itp.), zdrowego wyglądu (np. 
solarium, usługi kosmetyczne). 

3. Pojawiły się niewielkie, nowe segmenty nabywców korzystające z porad 
psychologów, psychiatrów. 

Zakończenie 

W strukturze usług województwa zachodniopomorskiego moŜna dostrzec 
następujące prawidłowości, charakterystyczne równieŜ dla całej Polski: 
1. Rozwój i rosnącą rolę rynkowych usług profesjonalnych, do których naleŜą 

usługi: informatyczne, informacyjne, konsulting (na skutek skomplikowa-
nych procedur bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, księgo-
wych i prawnych), edukacyjne (wzrasta zapotrzebowanie na wykształcenie  
i kwalifikacje – konieczność stałego dokształcania się), prawne, bankowe, 
obsługa nieruchomości. 

2. Indywidualizację usług – dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta 
– usługi „szyte na miarę”. 

3. Pojawienie się nowych segmentów rynku usług. 
4. Rosnącą rolę kapitału intelektualnego. 
5. Gwałtowny rozwój handlu. 

Zmiany i przeobraŜenia gospodarki rynkowej wymuszają stosowanie no-
wych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Województwo za-
chodniopomorskie rozwija się bardzo dynamicznie w zakresie usług. 
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KONCEPCJE ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU  
AGLOMERACJI W UJ ĘCIU KLIMATYCZNYM 

 

 

 

Streszczenie  

W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję zrównowaŜonego rozwoju aglomeracji, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów klimatycznych wpływających na poprawę jakości powie-
trza atmosferycznego. Zaprezentowano rozwiązania technologiczne oraz moŜliwości ich imple-
mentacji w aspekcie rozwoju miast oraz zaakcentowano rozwiązanie zielonych dachów, stałego 
monitoringu stanu jakości środowiska miejskiego oraz modelowe rozwiązania mające na celu 
wdroŜenie modelu miast niskoemisyjnych. Zaprezentowano takŜe korzyści wynikające z moŜli-
wości wdroŜenia zaproponowanych rozwiązań w kontekście uzyskania efektu ekologicznego  
w powiązaniu z efektem ekonomicznym oraz uzyskaniem aprobaty społecznej planowanych 
zamierzeń. 

Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi wybiera Ŝycie w miastach, trend 
migracji z terenów wiejskich wciąŜ się umacnia, zarówno w Polsce, jak i na 
świecie. Wskutek tych zjawisk miasta stale się rozrastają, niewielkie miejsco-
wości poprzez rozwój infrastruktury zmieniają się w duŜe miasta, a te z kolei 
przekształcają się w aglomeracje, często o liczbie mieszkańców przekraczającej 
1 milion. JuŜ dzisiaj ponad połowa ludzkości świata zamieszkuje ośrodki miej-
skie, a prognozy demograficzne Organizacji Narodów Zjednoczonych wykazu-
ją, Ŝe do roku 2050 miasta będzie zamieszkiwać 70% populacji, czyli około 6,4 
z 9,2 miliardów ludzi Ŝyjących na Ziemi1. Zjawisko to spowodowane jest fak-
tem, Ŝe obszary zurbanizowane oferują swoim mieszkańcom ogromną ilość 

                                                                 
1 E. Glaeser, Motory postępu, „Scientific American. Świat Nauki” 2011, nr 10, s. 36–37. 
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korzyści, które są uniwersalne dla wszystkich krajów świata. Jednymi z naj-
waŜniejszych są korzyści natury gospodarczej, moŜliwość edukacji na wyŜszym 
poziomie, rozwinięta sieć usług zdrowotnych, łatwy dostęp do rozmaitych in-
stytucji i ośrodków, a takŜe moŜliwość prowadzenia bogatego Ŝycia społeczne-
go i towarzyskiego. Mieszkańcy miast znacznie chętniej korzystają z nowych 
rozwiązań technologicznych i technicznych, jak równieŜ sami uczestniczą w ich 
projektowaniu i wdraŜaniu, stąd opinia, Ŝe miasto sprzyja większej aktywności 
intelektualnej2.  

Stały wzrost zagęszczenia ludności w miastach niesie równieŜ z sobą duŜą 
ilość zagroŜeń dla środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców miast. Mia-
sta juŜ dziś odpowiedzialne są za emisję 40% wszystkich najwaŜniejszych ga-
zów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu i związki 
fluoru oraz pyłów i toksycznych związków chemicznych, które kumulują się  
w aerozolu miejskim3. Miasta są teŜ odpowiedzialne za zuŜycie 80% energii, 
jeśli w tym bilansie uwzględni się energię elektryczną, konsumpcję Ŝywności  
i innych dóbr, których produkcji towarzyszy spalanie paliw kopalnych. Wzrost 
zagęszczenia ludności w miastach skutkuje równieŜ niedoborami wody pitnej 
oraz Ŝywności, przeciąŜeniem kanalizacji oraz spadkiem wydajności gospodarki 
odpadami.  

ZagroŜeniem dla środowiska naturalnego i habitatów wielu zwierząt i roślin 
jest fakt, Ŝe aglomeracje rozwijając się, zajmują tereny wiejskie i leśne, często  
o charakterystycznej strukturze terenu i rozwiniętym ekosystemie, nie przezna-
czając jednocześnie obszarów nowo powstałych miast czy dzielnic pod tereny 
zielone, parki i tereny rekreacyjne. Jedynym sposobem na zwiększenie po-
wierzchni miejskich terenów zielonych bez kolizji z planami zagospodarowania 
przestrzennego jest zastępowanie czarnych, pokrytych smołą dachów zielony-
mi. WiąŜe się to z technologią, której wdraŜanie zapewnia wiele korzyści  
w przekształcaniu dzisiejszych aglomeracji w miasta zielone i ich rozwoju 
zrównowaŜonym. 

Zielone dachy 

Zielone dachy wykazują naturalną zdolność do kumulacji pyłów i toksycz-
nych związków chemicznych z powietrza, pochłaniają takŜe część gazów cie-
plarnianych, szczególnie dwutlenku węgla, który jest związkiem niezbędnym 

                                                                 
2 C. Rosenzweig, Klimat lokalny, klimat globalny, „Scientific American. Świat Nauki” 2011,  

nr 10, s. 60–63. 
3 Ibidem. 
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dla Ŝycia roślin. Zielone dachy regenerują atmosferę poprzez produkcję tlenu  
i zwiększenie wilgotności powietrza, dzięki zdolności do retencjonowania, czyli 
zatrzymywania wody opadowej i odprowadzaniu jej z powrotem do naturalnego 
obiegu poprzez odparowywanie4. Retencja wód opadowych ogranicza równieŜ 
odpływ deszczówki do kanalizacji, co przeciwdziała jej przeciąŜeniu i pomaga 
w zachowaniu równowagi ekologicznej w mieście. Dzięki instalacji zielonego 
dachu wyrównuje się temperatura budynku, przez co staje się on znacznie mniej 
energochłonny. Dach jest ocieplany zimą i chłodzony latem, co pozwala na 
ograniczenie nakładów energetycznych na procesy chłodzenia i ogrzewania 
budynku5. Zjawisko to pozwala takŜe na zauwaŜalną redukcję efektu miejskiej 
wyspy ciepła. Istotną zaletą pokrywania dachów zielenią jest teŜ ochrona kon-
strukcji dachu przed uszkodzeniami zewnętrznymi, takimi jak zerwanie przez 
wiatr i zniszczenia wywołane promieniowaniem słonecznym – dach kryty smo-
łą nagrzewać się moŜe nawet do 900C, podczas gdy dach pokryty zielenią nie 
osiąga temperatur wyŜszych niŜ 350C.  

Pozytywnym aspektem zazieleniania dachów jest równieŜ ograniczenie ha-
łasu ulicznego, szczególnie w przypadku ogrodów zakładanych na garaŜach 
podziemnych czy niskich budynkach. Zielone dachy stanowią takŜe potencjalne 
siedlisko dla owadów i ptaków. Projektowanie zieleni na powierzchni budyn-
ków jest jednym z elementów architektonicznego kształtowania przestrzeni 
miejskiej, ogrody na dachach stanowią często jedyną moŜliwość wprowadzenia 
roślinności do centrum miasta. Aby korzyści z zakładania zielonych dachów 
były w miastach zauwaŜalne, niezbędne jest jednak budowanie zielonych da-
chów na szeroką skalę. Pojedynczy zielony dach stanowić moŜe ciekawy akcent 
w krajobrazie miasta oraz poprawić samopoczucie korzystających z niego osób, 
ale nie wpłynie w wymierny sposób na poprawę miejskich warunków klima-
tycznych czy zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej w skali miasta. 

Zielone dachy dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, tj. ekstensywne i in-
tensywne. Roślinność nasadzana na dachach ekstensywnych jest dobrana pod 
kątem wysokiej odporności na suszę, a takŜe odmroŜenia, są to np. rozchodniki, 
rojniki, mchy, zioła i niektóre trawy. Dachy ekstensywne nie są przeznaczone 
pod budowę zieleni uŜytkowej dla ludzi, z załoŜenia teŜ nie wymagają prawie 
Ŝadnego nadzoru i pielęgnacji. Ogrody buduje się na dachach intensywnych, 
które wymagają nieco większej nośności konstrukcji niŜ w przypadku dachów 
                                                                 

4 J. Scott Maclvor, J. Lundholm, Performance evaluation of native plants suited to extensive 
green roof conditions in a maritime climate, „Ecological Engineering” 2011, No. 37, s. 407–417. 

5 K. Liu, Energy efficiency and environmental benefits of rooftop gardens, „Construction Can-
ada” 2002, Vol. 44, No. 2, s. 17, 20–23. 
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ekstensywnych. Do dachów intensywnych naleŜą takŜe powierzchnie dachowe, 
które pełnią rolę komunikacyjną, tzw. dachy komunikacyjne – rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Przykład dachu intensywnego – dach komunikacyjny  

Źródło: www.inspirationgreen.com. 

Zielony dach wykazuje budowę warstwową, profil konstrukcji składa się  
z kilku podstawowych elementów (rys. 2), jednak poszczególne warstwy mogą 
się nieco róŜnić, w zaleŜności od dopuszczalnego obciąŜenia i nośności dachu, 
nachylenia, a takŜe stanu pokrycia i rodzaju konstrukcji dachu. Górną warstwę 
stanowi roślinność, odpowiednio dobrana do typu zielonego dachu. Kolejną 
warstwę stanowi substrat, czyli podłoŜe, w którym rosną rośliny. Skład substra-
tu zaleŜy od rodzaju dachu i roślinności, jaka go porasta, na ogół są to jednak 
podłoŜa lekkie i silnie przepuszczalne dla wody. Następnym elementem profilu 
jest warstwa filtrująca przepuszczalna dla wody, ale nieprzepuszczalna dla tzw. 
drobnych cząstek spławialnych, czyli Ŝwiru, kamyczków czy ziaren piasku. 
Warstwy filtrującej nie są w stanie przerosnąć takŜe korzenie, dzięki czemu 
chroni ona warstwę drenaŜową i zapobiega jej zamuleniu. Warstwa drenaŜowa, 
stanowiąca kolejny element profilu zielonego dachu, ma za zadanie zatrzymy-
wać wodę, która przecieka przez substrat i warstwę filtruj ącą. Zmagazynowana  
w ten sposób woda jest potem wykorzystywana przez rośliny w okresach bez-
deszczowych, jest równieŜ odprowadzana do naturalnego obiegu w atmosferze 
poprzez zjawisko ewapotranspiracji. Spodnią warstwą profilu zielonego dachu 
jest leŜąca bezpośrednio na materiale budowlanym warstwa wodoodporna, któ-
ra zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza budynku. 
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Rys. 2. Profil zielonego dachu  

Źródło: www.progressivetimes.wordpress.com. 

Jakość powietrza a wizerunek miasta  

Środowisko miejskie składające się przede wszystkim z betonu, asfaltu, sta-
li i szkła posiada niewielką, lecz bardzo istotną domieszkę zieleni w postaci 
terenów o charakterze rekreacyjnym, które są waŜnym elementem w budowaniu 
pozytywnego wizerunku w oczach mieszkańców. Wpływ walorów środowi-
skowych na ocenę jakości Ŝycia społeczności zamieszkującej określony teren 
potwierdziły liczne badania naukowe. Wykazują one takŜe, Ŝe jednym z głów-
nych czynników mających bezpośrednie odzwierciedlenie w sympatii bądź 
antypatii do określonego terenu jest stopień zanieczyszczenia atmosfery. 

Jakość powietrza w aglomeracjach jest wypadkową wielu czynników. Do 
najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć: ukształtowanie i stopień zurbanizowania tere-
nu, czynniki meteorologiczne, rodzaj energetyki oraz liczbę mieszkańców. 
Skład powietrza zaleŜy między innymi od temperatury, prędkości wiatru i pory 
roku. Substancje zmieniające skład powietrza naturalnego to przede wszystkim 
gazy i aerozole będące układami dwu- lub trójfazowymi (para wodna, gaz, pył). 
Ze względu na szybkość zmian składu chemicznego i fizycznego powietrze 
atmosferyczne jest  medium, w którym bardzo szybko rozprzestrzeniają się 
zanieczyszczenia niebezpieczne dla zdrowia. Łatwość i szybkość zmian składu 
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powietrza jest jednym z największych zagroŜeń obszarów o podwyŜszonym 
ryzyku środowiskowym, do których naleŜą tereny miejskie6. 

Ocena poziomu jakości Ŝycia na konkretnym terenie jest ściśle związana ze 
stanem zdrowia mieszkańców. Samopoczucie oraz stan zdrowia bezpośrednio 
zaleŜą od wpływu jakości powietrza na osoby wystawione na jego długotrwałą 
ekspozycję. Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza, takie jak alergia, 
astma, rozedma płuc czy infekcje dróg oddechowych nasilają się w trakcie 
przebywania w obszarach podwyŜszonego zanieczyszczenia atmosfery. Czyn-
nikiem znacznie obniŜającym jakość powietrza jest stęŜenie pyłu zawieszonego, 
w szczególności frakcji PM1.0, PM2,5. Według szacunków Światowej Organi-
zacji Zdrowia pył zawieszony jest przyczyną zwiększonej umieralności (0,2 
–20%) i podnosi ryzyko chorób układu oddechowego oraz układu krąŜenia. 
Udowodniono, Ŝe występowanie w atmosferze stęŜenia pyłu zawieszonego 
PM10 o koncentracji nawet poniŜej 100µg/m3 zwiększa zachorowalność, 
zmniejszając wydolność układu krąŜenia. Szczególnie naraŜone są dzieci oraz 
osoby starsze po 60. roku Ŝycia7.  

Przemysł, energetyka i transport wymieniane są jako główne czynniki 
wpływające na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem zawieszo-
nym, jednak Ŝeby dokładnie określić udział procentowy poszczególnych źródeł 
w całkowitej emisji pyłu, konieczne są badania zarówno laboratoryjne, jak  
i statystyczne. Dysponując dokładnymi informacjami dotyczącymi struktury 
emisji pyłu w mieście moŜliwe staje się racjonalne gospodarowanie środowi-
skiem poprzez wyznaczenie obszarów o szczególnym naraŜeniu na stęŜenia 
przekraczające dopuszczalne normy, które powinno mieć odzwierciedlenie  
w polityce urbanistycznej miasta. Planowanie przestrzennego zagospodarowa-
nia aglomeracji powinno być ściśle powiązane ze stęŜeniem pyłu zawieszonego 
w powietrzu. Przenosząc inwestycje budownictwa mieszkaniowego w obszary  
o minimalnym negatywnym wpływie na zdrowie związanym z zanieczyszcze-
niem atmosfery pyłem PM1.0, PM2.5 i PM10 podnoszony będzie jednocześnie 

                                                                 
6 M. Stranger, Characterization of health related particulate and gas-phase compounds in mul-

tiple indoor and outdoor sites in Flanders, 2005 PhD thesis. University of Antwerp, Belgium; 
PN-EN 14907:2006, Jakość powietrza atmosferycznego – Standardowa grawimetryczna metoda 
oznaczania frakcji masowej PM2,5 pyłu zawieszonego; PN-EN 123441:2006, Jakość powietrza. 
Oznaczanie frakcji PM10 pyłu zawieszonego. Metoda odniesienia i procedura testu terenowego  
w celu wykazania równowaŜności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia. 

7 WHO (World Health Organization) Europe, Air quality guidelines for particulate matter, 
ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, Global update 2005, Geneva 2006; WHO (World 
Health Organization) Europe, Health risk of PM from long range transboundary air pollution, 
Copenhagen 2006. 
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standard Ŝycia przyszłych lokatorów. Niwelowanie zagroŜeń zdrowotnych po-
winno być nadrzędną wartością braną pod uwagę podczas planowania inwesty-
cji, poniewaŜ zmniejszenie zachorowalności społeczeństwa wiąŜe się z wieloma 
pozytywnymi skutkami ekonomicznymi dla gospodarki miasta i państwa. 

Badania pyłu PM1.0, PM2.5, PM10 

Badania laboratoryjne pyłu zawieszonego poprzedzone są poborem prób  
w wyznaczonych punktach wybranej aglomeracji. Punkty pomiarowe powinny 
być zlokalizowane w miejscach lub w pobliŜu miejsc szczególnie naraŜonych 
na zanieczyszczenie, takich jak np. główne szlaki komunikacyjne przecinające 
miasto, dzielnice przemysłowe, elektrownie oraz elektrociepłownie. Dla porów-
nania i sprawdzenia poprawności uzyskanych wyników naleŜy przeprowadzić 
pobór prób pyłu na terenach rekreacyjnych, zielonych oddalonych od głównych 
stref przemysłowych, będących w zakresie administracyjnym władz miasta (np. 
parki miejskie, tereny wodonośne, tereny rekreacyjne połoŜone na obrzeŜach 
aglomeracji) oraz zestawić je z wynikami pomiarów Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska. 

Podczas badań laboratoryjnych określane jest stęŜenie metali cięŜkich w py-
le zawieszonym PM2.5 za pomocą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej 
(XRF). Następnie wyniki analiz poddawane są analizie statystycznej. Analiza 
głównych składowych oraz regresja wielokrotna pozwalają na podstawie zawar-
tości poszczególnych metali cięŜkich określić główne źródła emisji pyłu8.  

Dysponując wiedzą uzyskaną z analiz pyłu zawieszonego, moŜliwe staje się 
określenie efektu zdrowotnego wywoływanego przez zanieczyszczenia powie-
trza. Znając podstawowe źródła emisji pyłów, jesteśmy w stanie efektywnie 
zarządzać przestrzenią miejską, podnosząc tym samym poziom odczuwalnej 
satysfakcji społecznej z komfortu Ŝycia na danym obszarze. 

 

                                                                 
8 R.S. Chapman, W.P. Watkinson, K.L. Dreher, D.L. Costa, Ambient particulate matter and 

respiratory and cardiovascular illness in adults: particle-borne transition metals and the heart-
lung axis, „Environmental Toxicology and Pharmacology”, Vol. 4, No. 3, December 1997,  
s. 331–338; Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 grudnia 2008 w sprawie dokonywanych 
ocen pomiarów substancji w powietrzu. 
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Źródło 3
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Rys. 3. Określenie udziału poszczególnych źródeł w emisji pyłu z wykorzystaniem analizy głów-
nych składowych PCA (Principal Component Analysis) i wielokrotnej regresji liniowej MLRA 
(Multiple Linear Regression Analysis) 

Źródło: opracowanie własne. 

Zarządzanie przestrzenią miejską oraz działania mające na celu poprawę ja-
kości powietrza atmosferycznego w miastach przekłada się na postrzeganie 
aglomeracji w oczach turystów oraz budowę pozytywnej marki regionu. Inwe-
stując w nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony powietrza, inwestuje się 
jednocześnie w rozwój zrównowaŜonej infrastruktury miasta, gospodarkę opartą 
na walorach prośrodowiskowych i prospołecznych, a przede wszystkim  
w zdrowie obecnych i przyszłych mieszkańców terenów zurbanizowanych. 

ZrównowaŜony rozwój aglomeracji  

Na podstawie analiz wybranych zagadnień gospodarowania obszarem miej-
skim przeprowadzonych w okresie kilkunastu ostatnich lat zauwaŜyć moŜna 
znaczny wzrost świadomości społeczeństwa w aspekcie inwestycji mających 
wpływ na poprawę środowiska9. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na moŜli-
wości wdroŜenia proekologicznych działań w zagospodarowaniu przestrzennym 
aglomeracji, rozwiązaniach transportowych, przemyśle, handlu, edukacji oraz 
zaangaŜowaniu włodarzy miast w innowacyjne działania.  

WdraŜanie koncepcji zrównowaŜonego i trwałego rozwoju aglomeracji  
z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego przyczyni się w kon-
sekwencji do poprawy standardu jakości Ŝycia mieszkańców i otaczającego 
ludzi ekosystemu. Prowadzenie działań środowiskowych z poszanowaniem 
zasady równości międzypokoleniowej oraz ochrona zasobów naturalnych ozna-
                                                                 

9 Podręcznik ICLEI w zakresie zarządzania ochroną środowiska dla władz samorządowych Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej – klucz do podręcznika ICLEI (The International Cuncil for Local 
Environmental Initiatives, tom 1, ICLEI European Secretariat, Freiburg 1997. 
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cza ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery miejskiej, wody i gleby 
oraz stanowi kluczowe zagadnienie w uwzględnieniu polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej10. 

Poprzez działania ochronne dla środowiska naturalnego naleŜy rozumieć 
utrzymanie zróŜnicowanej róŜnorodności biologicznej,  jak równieŜ zachowanie 
odpowiedniej jakości powietrza, wody i gleby na poziomie zapewniającym 
utrzymanie Ŝycia, zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców w korelacji  
z dobrobytem społecznym11.   

Uświadomienie społeczeństwu zasad trwałego i harmonijnego rozwoju 
aglomeracji jest niezmiernie istotne w celu dalszego zarządzania obszarem 
miejskim. Kluczową rolę odgrywa zrównowaŜone gospodarowanie zasobami 
przy uwzględnieniu parametrów ekonomicznych i ekologicznych12. Inwestując 
w przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości środowiska miejskiego przy 
uwzględnieniu zasobów naturalnych obszarów aglomeracji oraz terenów przy-
ległych do miasta, naleŜy zwiększyć produkcję energii z odnawialnych źródeł. 

Racjonalne gospodarowanie zasobami miejskimi oraz terenami zielonymi 
przyczyni się do korzystnego oddziaływania na stan atmosfery. Implementacja 
energooszczędnych rozwiązań dla miast, takich jak np. rozwiązania budownic-
twa pasywnego13, pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału zawar-
tego w istniejącej infrastrukturze. 

WaŜne jest propagowanie prośrodowiskowego stylu Ŝycia, ograniczenia na-
tęŜenia ruchu wewnątrz miast i racjonalnego korzystania z terenów rekreacyj-
nych. Poszukiwanie nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska środków 
transportu miejskiego i zachęcanie mieszkańców do korzystania z nich jest ele-
mentem wiąŜącym wiele zagadnień komunikacyjnych na obszarze miasta i te-
renów do niego przyległych.  

Istotnym czynnikiem jest wzrost świadomości społecznej w procesie po-
dejmowanych inicjatyw prośrodowiskowych, takich jak m.in. budowanie stra-
tegii miast niskoemisyjnych/niskowęglowych. Strategia miast niskoemisyjnych 
rozumiana jako innowacyjne podejście do wielowymiarowego zarządzania mia-
stem w ujęciu środowiskowym, społecznym i ekonomicznym w powiązaniu  

                                                                 
10 Strategia Unii Europejskiej 2020, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/ 

1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 
11 T. śylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004, s. 191–202. 
12 H. Rogall, Ekonomia zrównowaŜonego rozwoju – teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Po-

znań 2010, s. 54–82. 
13 W. Feist, G. Schlagowski, Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa 

Pasywnego, Gdańsk 2009, s. 9–72. 
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z wdraŜaniem zielonych dachów, zachowaniem higieny miasta oraz ogranicze-
niem emisji pyłów drobnych jest kluczem do osiągnięcia poprawy samopoczu-
cia mieszkańców miast i wzrostu komfortu ich Ŝycia. 

Aglomeracja niskoemisyjna 

Zarządzanie nowoczesną aglomeracją wychodzącą naprzeciw oczekiwa-
niom swoich mieszkańców oparte jest na implementacji inteligentnych rozwią-
zań prośrodowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Uwzględnianie zasad 
zrównowaŜonego ekorozwoju oraz tworzenie przyjaznego klimatu sprzyjające-
go wzmocnieniu nowych przedsiębiorstw, ośrodków kulturalnych, sportowych  
i naukowych spowoduje wzrost satysfakcji społecznej poprzez poprawę warun-
ków Ŝycia mieszkańców.  

Działania prowadzone przez władze samorządowe powinny promować in-
westycje niskoemisyjne o wysokiej sprawności energetycznej, a w przyszłości 
zero energetyczne. Modernizacja szkół, budowa ośrodków pomocy społecznej 
oraz budynków uŜyteczności publicznej musi zostać oparta na zasadach bu-
downictwa pasywnego. Promowanie w ten sposób niskoenergetycznego zarzą-
dzania przestrzenią oraz uwypuklanie zalet z niej wynikających prowadzi do 
zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej roli efektywnego wykorzysta-
nia energii i surowców naturalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa. Upo-
wszechnienie załoŜeń budownictwa pasywnego oraz promocja korzyści finan-
sowych osiąganych w długiej perspektywie czasu uŜytkowania obiektów skłoni 
indywidualnych inwestorów do realizacji tego typu projektów. 

Promowanie proekologicznego transportu miejskiego, budownictwa efek-
tywnego energetycznie, edukacja społeczeństwa w zakresie optymalizacji wy-
korzystania energii oraz budowa biogazowni korzystnie wpływa na wizerunek 
regionu oraz jest pozytywnie odbierane przez mieszkańców. 

Konieczna jest implikacja nowego ujęcia polityki energetycznej polegają-
cego na dywersyfikacji oraz poszukiwaniu nowych źródeł energetycznych dla 
miasta w celu obniŜania emisji dwutlenku węgla, m.in. poprzez zwiększenie 
produkcji energii białej/wodnej.  

Istotnym źródłem wytwarzania energii mogą stać się ogniwa fotowoltaicz-
ne, z uwagi na duŜą efektywność wytwarzania prądu. Znajdą zastosowanie  
w wielu samodzielnych urządzeniach infrastruktury, takich jak na przykład 
sygnalizacja świetlna, parkomaty lub latarnie uliczne. Największymi zaletami 
tego typu urządzeń są duŜa sprawność oraz bezobsługowość, dzięki którym 
rozwiązania te staną się konkurencyjne takŜe w budownictwie mieszkaniowym. 
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Do podstawowych załoŜeń wyróŜniających aglomeracje niskoemisyjne na-
leŜy wykorzystanie walorów rekreacyjnych miasta, takich jak np. rzeki, parki, 
jeziora. Odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych oraz inwestycje  
w infrastrukturę przyjazną dla otoczenia spowoduje wzrost zainteresowania 
społecznego aspektami ochrony środowiska. Tworzenie ścieŜek tematycznych 
w parkach lub w pobliŜu deptaków przyczyni się do podniesienia poziomu wie-
dzy ekologicznej zarówno dorosłych, jak i najmłodszych. 

Jednym z etapów przekształcenia miasta w aglomerację niskoemisyjną jest 
zmiana struktury zagospodarowania przestrzennego z monocentrycznego  
w policentryczne. Efektem tego będzie obniŜenie emisji dwutlenku węgla wy-
dzielanego przez samochody osobowe w centrum miasta. Obecnie w większości 
aglomeracji mamy do czynienia z sytuacją charakteryzującą się nagromadze-
niem ośrodków kulturalnych i rekreacyjnych w jednym obszarze, która przy-
czynia się do intensyfikacji transportu publicznego i samochodów osobowych  
w obrębie określonego rejonu. Koncepcja miast niskoemisyjnych jest nowym  
i innowacyjnym pojęciem, które w swoim zakresie obejmuje skoordynowane 
wieloaspektowe działania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-
nych. Inwestycje w odnawialne źródła energii, racjonalne rozplanowanie pod 
względem urbanistycznym, wykorzystanie atutów krajobrazowych to podsta-
wowe załoŜenia uwzględniane w czasie planowania strategii zrównowaŜonego 
rozwoju oraz wprowadzenie higieny miasta. Opracowanie wielowymiarowego 
dynamicznego modelu aglomeracji niskoemisyjnej jest procesem wieloetapo-
wym, cechującym się indywidualnym podejściem. Działania uwzględniają mię-
dzy innymi bilans energetyczny miasta, bilans zasobów naturalnych i społecz-
nych, dywersyfikację energetyczną, kulturową, przestrzenną oraz wykorzysta-
nie walorów krajobrazowych, takich jak m.in. zielone dachy. 

Działania podejmowane w kierunku poprawy jakości powietrza atmosfe-
rycznego oraz redukcji emisji dwutlenku węgla wiąŜą się bezpośrednio z im-
plementacją Strategii Unii Europejskiej 202014, gdzie zapisano m.in. Ŝe rozwój 
zrównowaŜony polega na wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej  
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Stanowi 
to odpowiedź na wzrost wymagań społecznych dotyczących poprawy poziomu 
warunków Ŝycia mieszkańców duŜych aglomeracji. 

Kampania związana z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń gazowych, in-
nowacyjne podejście do działań urbanizacyjnych wprowadzających nowy plan 
zagospodarowania miasta jest pozytywnym kierunkiem nadchodzących zmian 
                                                                 

14 Strategia Unii Europejskiej... 
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w infrastrukturze, gospodarce komunalnej oraz energetyce. Działania oparte na 
wiedzy uwzględniać będą bilans energetyczny, wykorzystanie zasobów ludz-
kich oraz naturalnych, strukturę oraz zagospodarowanie terenu, a takŜe wpływ 
na klimat. Efektem tego będzie stworzenie wielowymiarowego dynamicznego 
modelu miasta niskoemisyjnego. 

Odpowiednio prowadzona polityka energetyczna, zwiększenie wykorzysta-
nia potencjału odnawialnych źródeł energii to główne załoŜenia determinujące 
działania przy opracowywaniu strategii zrównowaŜonego rozwoju. WdraŜanie 
zasad budownictwa pasywnego i energooszczędnego15, racjonalne gospodaro-
wanie energią oraz dywersyfikacja źródeł jej pozyskiwania pozwolą na znaczną 
poprawę jakości powietrza w mieście. 

Istotą wszelkich działań na rzecz zrównowaŜonego rozwoju duŜych aglo-
meracji miejskich jest innowacyjność, wyraŜana wielowymiarowo, uwzględnia-
jąca uwarunkowania ekonomicze, ekologiczne i społeczne 

Zakończenie 

Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju aglomeracji w ujęciu klimatycznym 
moŜe zostać efektywnie wdroŜona, przy załoŜeniu Ŝe nastąpi dostosowanie ładu 
przestrzennego, przy uwzględnieniu równowagi środowiskowej zagospodaro-
wania miasta. WaŜnym elementem jest nadzorowanie, ujednolicenie oraz koor-
dynacja działań mających na celu osiągnięcie równowagi środowiska miejskie-
go. Konsekwentne wdraŜanie polityki ograniczającej emisję gazów cieplarnia-
nych oraz pyłu zawieszonego powiązane ze stałym monitoringiem stanu środo-
wiska umoŜliwi zbadanie efektu ekologicznego oraz wzrostu społecznego po-
parcia dla prowadzonych działań. Koncepcja zielonych dachów będąca składo-
wą zrównowaŜonego gospodarowania miastem, poprzez swoje walory estetycz-
ne i ekonomiczne, przyczyni się do znacznego promowania niskoemisyjnych 
działań oraz wpłynie na przyszłe wybory inwestorów budowlanych, tworząc 
jednocześnie pozytywny wizerunek „zielonego” miasta. NaleŜy wprowadzać 
innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę energooszczędności budyn-
ków poprzez zastosowanie i promowanie m.in. standardów budownictwa pa-
sywnego dla modernizowanych i nowo powstających domów jedno- i wieloro-
dzinnych oraz budynków uŜyteczności publicznej, a takŜe inwestować środki  
w projekty poprawy efektywności transportu miejskiego. 

Implementacja załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju przyczyni się do przy-
wiązania społeczeństwa do obszaru miasta oraz identyfikowania mieszkańców  

                                                                 
15 W. Feist, G. Schlagowski, Podstawy budownictwa pasywnego... 
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z realizowanymi przez władze programami ochrony i gospodarowania zasobami 
środowiska. Pozytywnym aspektem prowadzonych działań będzie w przyszłości 
wzrost poziomu satysfakcji społecznej oraz komfortu Ŝycia mieszkańców ze 
zmniejszeniem ich zachorowalności. 
 
CONCEPT OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN CLIMATE  

APPROACH  
 

Summary 
 

The article presents sustainable urban development concept with particular emphasis on cli-
mate aspects having influence on air quality improvement. Technological solutions and ways  
of their implementation have been presented in terms of urban development, i.a. on the example 
of green roofs technology, continuous urban environment quality monitoring and solutions aimed 
at implementing low-emission cities model. There have also been presented benefits from poten-
tial implementation of proposed solutions in terms of obtaining ecological and economical effect 
and gaining social approval for planned objectives.  

Translated by Kornelia Kwiecińska, Łukasz Szałata 
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POTENCJAŁ OBIEKTÓW HOTELARSKICH  
W ORGANIZOWANIU SPOTKAŃ BIZNESOWYCH  
W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – WPROWADZENIE  

DO PROBLEMATYKI 
 

 

 

Streszczenie  

Celami większości podróŜy biznesowych (turystyka biznesowa) jest przestrzeń miejska. Ho-
tele, centra konferencyjne i uniwersytety są to najlepsze miejsca dla turystyki biznesowej. Do 
atrybutów dobrych hotelowych organizacji konferencji i spotkań zalicza się wysoką jakość za-
kwaterowania, zaplecze konferencyjne, profesjonalny personel, konkurencyjne ceny usług, dobry 
dojazd, duŜy parking, bezpieczeństwo w hotelu. 

Wprowadzenie 

Organizacja kongresów i konferencji od lat 90. XX wieku rozwija się z co-
raz większą intensywnością. Większość spotkań biznesowych na świecie orga-
nizuje się w Europie. Najpopularniejszym przedmiotem tychŜe spotkań są nauki 
medyczne, technologia, nauka i wiedza, przemysł, farmacja. Najpopularniej-
szymi miesiącami dla organizacji jakichkolwiek spotkań są wrzesień, czerwiec, 
październik i maj. Do najpopularniejszych miast pod względem liczby organi-
zowanych spotkań zalicza się: Wiedeń, ParyŜ, Singapur, Barcelonę, Berlin, 
Budapeszt1. 

Jak pokazują dane statystyczne ostatnich kilkunastu lat, celem większości 
podróŜy słuŜbowych (w tym turystyki biznesowej) jest przestrzeń miejska. To 
właśnie w miastach, a w szczególności w duŜych aglomeracjach zlokalizowane 
są główne siedziby duŜych firm, instytucje rządowe, siedziby róŜnych organiza-

                                                                 
1 Z. Bugaj, Kongresy i konferencje na świecie w 2006 roku, „Hospitality”, grudzień 2007,  

s. 15–22. 
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cji, szkół wyŜszych. W miastach znajduje się większość infrastruktury koniecz-
nej do funkcjonowania rynku podróŜy słuŜbowych, np. centra konferencyjne, 
hotele, węzły komunikacyjne, centra rozrywkowe i kulturalne2. 

Charakterystyka turystyki biznesowej 

Główne powody wzrostu zainteresowania turystyką biznesową przez jej 
róŜnych beneficjentów (miasta, w których organizowane są konferencje, obiek-
ty hotelarskie, biura podróŜy, przedsiębiorstwa gastronomiczne, organizatorzy 
konferencji i wyjazdów biznesowych, uczelnie wyŜsze, przedsiębiorstwa róŜ-
nych branŜ, administracja itp.) są następujące: 
1. PodróŜujący słuŜbowo wydają więcej niŜ inni podróŜni i turyści, głównie na 

samą podróŜ (przejazd do i z miejsca docelowego) i w konkretnym miejscu 
docelowym (danej destynacji); statystyki pokazują, Ŝe bardziej opłaca się 
obsługiwać i organizować konferencje, zjazdy, kongresy i róŜne wyjazdy 
słuŜbowe, gdyŜ do lokalnej gospodarki napływa więcej środków pienięŜ-
nych (w tym dewiz) niŜ ze standardowej turystyki i wyjazdów wypoczyn-
kowych, zwłaszcza w miastach; podróŜni wyjeŜdŜający słuŜbowo wykazują 
się mniejszą skłonnością do oszczędzania i są mniej wraŜliwi na róŜne kry-
zysy, które w pierwszej kolejności uderzają w typową branŜę turystyczną, 
gdyŜ wyjazdy wypoczynkowe wiąŜą się najczęściej z zaspokajaniem po-
trzeb wyŜszego rzędu, z których rezygnuje się w pierwszej kolejności w sy-
tuacji kryzysowej (np. brak środków finansowych na realizację wyjazdu); 
wyjazdy słuŜbowe odnoszą się w duŜe mierze do realizacji potrzeb podsta-
wowych danego biznesu i często dopiero w ostateczności rezygnuje się  
z niego lub zastępuje inną formą kontaktu biznesowego (np. telekonferen-
cje). 

2. PodróŜujący słuŜbowo to osoby opiniotwórcze w swoich środowiskach; 
dobra i efektywna organizacja wyjazdów słuŜbowych czy konferencji, 
zgodna z oczekiwaniami i potrzebami osób wyjeŜdŜających, przekłada się 
na kreowanie dobrego wizerunku przez te osoby w swoich środowiskach 
pracy i zamieszkania na temat danej destynacji; moŜe to dotyczyć zarówno 
późniejszych wyjazdów biznesowych, jak i wyboru kierunku destynacji 
wypoczynkowej; potencjalni podróŜni do określonej destynacji bardzo czę-
sto sugerują się opinią osób znanych czy mających powaŜanie w danym 
środowisku o danym kierunku wyjazdu; opinia taka moŜe dotyczyć m.in. 

                                                                 
2 M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011, s. 22–24. 
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organizacji wyjazdu, jakości pobytu, dostępnych atrakcji, bezpieczeństwa, 
cen, czystości i higieny itp. 

3. PodróŜujący słuŜbowo oczekują wysokiej jakości świadczonych usług; 
najczęściej dotyczy to usług noclegowych (hotele cztero- i pięciogwiazd-
kowe) i gastronomicznych (renomowane restauracje), a takŜe usług trans-
portowych (przeloty klasą biznes), usług organizacji imprez czy bezpie-
czeństwa podróŜy i pobytu w miejscu docelowym; usługi świadczone oso-
bom podróŜującym słuŜbowo często muszą spełniać wiele kryteriów proja-
kościowych, za które osoby takie są skłonne płacić więcej. 

4. PodróŜujący słuŜbowo korzystają zarówno z infrastruktury specjalnie dla 
nich przygotowanej, jak i ogólnej; część podróŜy słuŜbowych odbywa się 
przy wykorzystaniu specjalistycznej infrastruktury turystyki biznesowej, ale 
większość moŜe się odbywać przy uŜyciu infrastruktury standardowej tury-
stycznej przy niewielkim jej przystosowaniu; jednakŜe obiekty takie muszą 
spełniać pewne warunki, tj. posiadać odpowiednią liczbę miejsc noclego-
wych, gastronomicznych, zaplecze konferencyjne itp. 

5. PodróŜujący słuŜbowo stanowią kluczowy rynek docelowy dla wielu desty-
nacji światowych i podmiotów gospodarczych; wiele destynacji i przedsię-
biorstw turystycznych specjalizuje się w obsłudze turystyki biznesowej  
i wszelkich podróŜy słuŜbowych, widząc w nich duŜy potencjał obsługowy, 
prestiŜowy, marketingowy i finansowy. 

6. PodróŜe słuŜbowe generowane są cały rok; wyjazdy takie są niezaleŜne od 
pogody, która w turystyce wypoczynkowej jest jednym z najistotniejszych 
problemów funkcjonalnych, gdyŜ w wielu destynacjach ogranicza się ob-
sługę do dwóch, trzech miesięcy, najczęściej letnich, tzn. trzy miesiące na 
dwanaście są efektywne; natomiast w przypadku podróŜy słuŜbowych brak 
wyraźnych ograniczeń czasowych, gdyŜ biznes uprawia się przez cały rok, 
z wyjątkiem okresów letnich lub urlopowych, gdzie następuje najczęściej 
spowolnienie działalności gospodarczej; oczywiście moŜna wskazać mie-
siące o większym lub mniejszym nasileniu takich wyjazdów, lecz nie ma 
takiego okresu w ciągu roku, trwającego przez dłuŜszy czas, w którym po-
dróŜe słuŜbowe w ogóle by się nie odbywały; wyjątek dotyczy turystyki 
konferencyjnej. 
Głównymi cechami turystyki biznesowej, które określają jej potencjał roz-

wojowy w ruchu turystycznym, są przede wszystkim:  
– wysoka dochodowość dla beneficjentów, tj. organizatorów wyjazdów 

biznesowych, hoteli, centrów biznesowych itp.; wiele hoteli albo spe-
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cjalizuje się w obsłudze turystyki biznesowej, albo uwzględniając ren-
towność tego typu hotelowej aktywności, zmienia specjalizację z ogól-
nej (np. wypoczynkowej) na biznesową, konferencyjną; hotele cztero-  
i pięciogwiazdkowe, które najczęściej obsługują turystykę biznesową 
mają największe obłoŜenie miejsc noclegowych oraz najczęściej są wy-
bierane przez inwestorów; 

– niewielka sezonowość; turystyka biznesowa i jej specyfika powoduje, 
Ŝe obiekty specjalizujące się w obsłudze ruchu biznesowego mają eko-
nomiczne podstawy do świadczenia usług przez cały rok; turystyka biz-
nesowa jest nastawiona na infrastrukturę wewnętrzną, a nie zewnętrzną 
obiektu konferencyjnego; 

– mała wraŜliwość na ceny (zazwyczaj wyjazd finansowany jest przez 
dane przedsiębiorstwo, firmę, organizację, administrację publiczną); 
bardzo często w przypadku konferencji za udział w niej nie płaci bez-
pośredni konsument (turysta), lecz organizator, stąd cena czy teŜ zakres 
oferty nie oddziałuje na wybór miejsca docelowego wyjazdu. 

Turystyka biznesowa w przestrzeni miejskiej 

Turystyka biznesowa dla przestrzeni miejskiej jest określana jako jedna  
z waŜniejszych form turystyki miejskiej, obok turystyki kulturowej, rozrywko-
wej, związanej z wszelkimi wydarzeniami. Odbywanie spotkań biznesowych  
i udział w konferencjach jest jednym głównych motywów odwiedzania danej 
miejscowości. Miasta posiadają wiele atutów do rozwoju turystyki biznesowej 
na ich obszarach, m.in. waŜna staje się infrastruktura transportowa i dostępność 
komunikacyjna. Miasta połoŜone są często na waŜnych szlakach komunikacyj-
nych. Drugim waŜnym atutem jest poziom rozwoju gospodarczego miast wyŜ-
szy niŜ na innych obszarach, co ewidentnie przyciąga turystów biznesowych  
i organizatorów spotkań i konferencji3. 

Do beneficjentów turystyki biznesowej w przestrzeni miejskiej moŜna zali-
czyć4: 

– miejsca spotkań – obiekty hotelarskie, ośrodki szkoleniowe, zamki, pa-
łace, centra kongresowe, kina, teatry, muzea, szkoły, uniwersytety 
(szkoły wyŜsze), sale widowiskowo-sportowe; 

                                                                 
3 A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008,  

s. 27–33. 
4 K. Kłębek, Turystyka biznesowa w Polsce, http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studen 

ci/strony_st/projekty/branzowe/2010%20Klebek%20Karolina%20Turystyka%20biznesowa%20w
%20Polsce.pdf (4.04.2012). 
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– środki transportu – koleje, wypoŜyczalnie samochodów, taksówkarze, 
komunikacja miejska, linie lotnicze; 

– miejsca zakwaterowania – hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wczaso-
we, apartamenty, schroniska, domy studenckie (akademiki), zajazdy; 

– miejsca konsumpcji gastronomicznej – restauracje, firmy cateringowe, 
bary szybkiej obsługi, kawiarnie, puby; 

– usługi specjalistyczne – firmy nagłaśniające, kwiaciarnie, tłumacze, 
specjaliści obsługi technicznej, convention bureau; 

– lokalne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i komunalne – handel 
detaliczny, producenci pamiątek i sklepy pamiątkarskie, touroperatorzy 
i lokalne biura podróŜy, lokalne atrakcje, np. galerie, muzea, wystawy, 
drukarnie. 

Do czynników sprzyjających rozwojowi turystyki biznesowej w przestrzeni 
miejskiej naleŜy: 

– łatwy dostęp do informacji o moŜliwości organizacji duŜych i małych 
spotkań biznesowych, 

– dogodne połączenia komunikacyjne, 
– siedziba organizatora targów, 
– siedziba lub filia szkoły wyŜszej, 
– siedziba lub oddział inwestora zagranicznego, 
– obiekty i hale wystawowe, 
– pomieszczenia konferencyjne, 
– biuro obsługi inwestora, 
– róŜnorodna oferta noclegowa, 
– hotele międzynarodowych sieci, 
– infrastruktura sprzyjająca spędzeniu wolnego czasu. 
Dla włodarzy miast, gestorów hotelowych oraz organizatorów konferencji  

i spotkań turystyka biznesowa moŜe być sposobem na dywersyfikację lokalnej 
gospodarki turystycznej, wydłuŜenie sezonu turystycznego, powstanie nowych 
miejsc pracy, powołanie klastra turystycznego itp. Turystyka biznesowa jest 
mniej uzaleŜniona od zmian cen usług turystycznych niŜ bardziej komercyjna 
turystyka wypoczynkowa5. 

Z ekonomicznego punktu widzenia turystykę kongresową cechują duŜe 
efekty mnoŜnikowe, stąd coraz powszechniej obserwuje się zaangaŜowanie 
władz lokalnych i państwowych w rozwój tej formy turystyki. Dla jej rozwoju 
wymagane jest wsparcie instytucji państwowych czy samorządowych w zakre-
                                                                 

5 Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 300–309. 
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sie budowy lub współfinansowania budowy centrów kongresowych, powoły-
wanie biur kongresowych czy teŜ inicjowanie współpracy oraz promocji tury-
styki biznesowej. 

Powstanie duŜego centrum konferencyjnego jest bardzo często jednym  
z najbardziej widocznych symboli rewitalizacji wizerunkowych miasta. Tury-
styka biznesowa bywa takŜe coraz częściej istotnym czynnikiem stymulowania 
wzrostu gospodarczego i rewitalizacji zabytkowych lub zaniedbanych dzielnic 
miast. 

O istotnej roli turystyki biznesowej moŜe świadczyć fakt, Ŝe ponad 50% 
dochodów biur podróŜy, hoteli moŜe pochodzić właśnie z organizacji tego typu 
wyjazdów. Wielkie organizacje gospodarcze wydają miesięcznie duŜo pienię-
dzy na podróŜe słuŜbowe, organizacje spotkań biznesowych. To moŜe stanowić 
szansę rozwoju i osiągnięcia ogromnych zysków dla hoteli, pensjonatów oraz 
firm zajmujących się zawodowo aranŜacją tego typu spotkań.  

Rozwój turystyki konferencyjnej w przestrzeni miejskiej wymaga jednak 
specjalnie wyposaŜonych i przystosowanych do tego celu obiektów. Do pod-
stawowej infrastruktury konferencyjnej zalicza się hotele kongresowe, centra 
konferencyjne, obiekty konferencyjno-szkoleniowe, ośrodki naukowe, inną 
infrastrukturę (np. promy). Do dostawców usług i infrastruktury dla turystyki 
biznesowej naleŜą najczęściej: 

– hotele i baza noclegowa, 
– obiekty targowe, 
– obiekty konferencyjne, 
– uniwersytety i uczelnie wyŜsze. 
W krajach europejskich (np. Niemcy, Wielka Brytania), gdzie przemysł  

i usługi odgrywają kluczową rolę, turystyka biznesowa stanowi podstawę dzia-
łalności hoteli. Dla przykładu w Barcelonie (Hiszpania) ponad 50% rynku tury-
stycznego stanowią przyjazdy biznesowe, a tradycyjna turystyka wypoczynko-
wa stanowi tam jedynie 35%. 

Miejsce obiektów hotelarskich w turystyce biznesowej 

Mimo znacznej konkurencji na rynku obecnie najwięcej spotkań odbywa się 
w hotelach konferencyjnych. Wynika to przede wszystkim z ich atrakcyjnych 
lokalizacji oraz kompleksowego wyposaŜenia i obsługi. Według przedsiębior-
ców miejscami, gdzie warto przyjmować zagranicznych gości, brać udział  
w konferencjach, negocjacjach, szkoleniach, uroczystych kolacjach i lunchach 
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w interesach są mniejsze, wręcz kameralne obiekty hotelowe, z klimatem, 
atrakcyjną lokalizacją i dobrą kuchnią.  

Z punktu widzenia konferencji korzystnie połoŜone są hotele zlokalizowane 
w historycznych lub biznesowych centrach miast, w sąsiedztwie lotnisk, miesz-
czące się w obiektach zabytkowych. Hotele oferują takŜe dostęp do wszelkich 
rozrywek, którymi dysponują, a takŜe pozwalają uczestnikom zaoszczędzić 
duŜo czasu, poniewaŜ pokój noclegowy i sala obrad znajdują się w tym samym 
obiekcie6.  

Hotelarstwo naleŜy do najwaŜniejszych elementów współczesnej infrastruk-
tury i biznesu turystycznego, zarówno w ujęciu sektorowym, jak i realizowanej 
lokalnej polityki kreowania produktów turystycznych w ramach funkcjonowa-
nia lokalnych JST, zwłaszcza gmin i kurortów turystycznych. Podstawową 
funkcją współczesnego hotelarstwa jest zaspokajanie potrzeb noclegowych 
gości hotelowych i turystów głównie poprzez dostarczanie wysokiej, akcepto-
walnej i pełnej oferty noclegowej, której rdzeniem jest przede wszystkim za-
kwaterowanie i wyŜywienie. Dla lokalnej gospodarki turystycznej róŜnorodna, 
dostępna i właściwie zlokalizowana baza noclegowa jest warunkiem zaspokaja-
nia popytu turystycznego i konsumpcji walorów turystycznych dla większej 
części ruchu turystycznego (część podróŜujących do regionu turystycznego to 
odwiedzający jednodniowi niekorzystający z bazy noclegowej). Z tego względu 
współczesne hotelarstwo stanowi waŜny element kaŜdego lokalnego produktu 
turystycznego i kaŜdej lokalnej gospodarki turystycznej, w tym przestrzeni 
miejskiej. 

Baza noclegowa jest istotnym elementem zagospodarowania turystycznego 
miasta, warunkującym funkcję turystyczną oraz zdolność recepcyjną danego 
obszaru, w tym kaŜdej przestrzeni miejskiej, w którym koncentruje się ruch 
turystyczny (takŜe biznesowy). 

Hotele przez całe dziesięciolecia oferowały usługi noclegowe i przy okazji 
zapewniały wyŜywienie. W latach 70. i 80. XX wieku rozszerzyły ofertę  
o usługi konferencyjne. Na początku była to jedynie działalność uboczna i ty-
powo sezonowa. W latach 90. XX wieku, wraz z gwałtownym zglobalizowa-
niem się gospodarki i rozwojem linii lotniczych, biznes konferencyjny stał się 
niezwykle lukratywny dla hotelarzy, centrów konferencyjnych, uniwersytetów 
itp. JednakŜe w uprzywilejowanej pozycji na rynku turystyki konferencyjnej 
pozostają przede wszystkim hotele.  

                                                                 
6 Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wyd. Na-

ukowe PWN, Warszawa 2008, s. 339–345. 
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Współczesne hotelarstwo polskie od ponad 20 lat przeŜywa ciągłą meta-
morfozę. Zainwestowano w nie ponad 3 mld USD. Standard obiektów jest sto-
sunkowo wysoki i co najwaŜniejsze w zdecydowanej większości adekwatny do 
liczby przyznanych gwiazdek. W Polsce coraz mniejszy problem dla hotelarzy 
stanowi zorganizowanie konferencji np. na 150 osób. Obecnie kaŜdy budowany 
hotel w Polsce powstaje wraz z kilkoma salami konferencyjnymi. Dla polskich 
hoteli to jedno z kluczowych źródeł dochodu. JednakŜe problem stanowi zorga-
nizowanie konferencji na kilkaset i więcej gości (np. kongres na 2–3 tys. 
uczestników). Brakuje duŜych obiektów konferencyjnych w pełni wyposaŜo-
nych w infrastrukturę noclegową i biznesową. Powoduje to, Ŝe Polska nadal jest 
białą plamą na mapie konferencyjnej Europy i świata, a duŜe kongresy częściej 
organizowane są w Berlinie, ParyŜu, Londynie czy Wiedniu niŜ w Warszawie 
czy Poznaniu. 

Zdecydowania więcej jednodniowych konferencji odbywa się w miastach 
niŜ poza nimi. W przypadku dłuŜszych konferencji hotele poza miastami znacz-
nie zyskują m.in. ze względu na: 

a) niŜsze koszty działania; są skłonne zaoferować niŜsze ceny (mogą za-
stosować np. ekonomię skali), 

b) efekt „oderwania się” od codzienności; gdy są zlokalizowane  
w atrakcyjnych turystycznie miejscach oferują takŜe zwiedzanie, 

c) uczestnik konferencji nie ma gdzie pójść („urwać się”). 
Atrybuty dobrego hotelu organizującego konferencje (zdaniem nabywców) 

są następujące: 
– bardzo dobre wyŜywienie, 
– czystość, 
– doświadczony kierownik ds. konferencji, 
– wygodne miejsca do siedzenia w sali konferencyjnej, 
– moŜliwość zaciemnienia sali konferencyjnej, 
– zdolność do zakwaterowania wszystkich uczestników, 
– pomocny personel, 
– szybkie procedury meldunkowe, 
– dobra akustyka w sali konferencyjnej, 
– klimatyzacja w sali konferencyjnej, 
– dostępność pokojów do spotkań w mniejszych grupach, 
– konkurencyjne ceny, 
– specjalnie przystosowanie sali konferencyjnej, 
– dobry dojazd, 
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– wygodny parking, 
– sprawna obsługa, 
– interaktywność pomiędzy wszystkimi gośćmi konferencji. 
Przewaga hoteli nad innymi miejscami organizacji konferencji wynika z na-

stępujących elementów składowych oferty usługowej: 
– usługi dodatkowe: restauracje, bary, sklepy, fitness, siłownia, sauna, so-

larium, bilard, kort tenisowy, jacuzzi, basen kryty, basen otwarty, centra 
spa i gabinety kosmetyczne, 

– bezpieczeństwo – ochrona przed włamaniami, 
– organizacja zabaw „z adrenaliną” – survival, skoki spadochronowe, 

wspinanie się na skały, quady, paintball,  
– wysoka jakość i kompleksowa obsługa przez zaplecze gastronomiczne 

– nieodzowny element usługi konferencyjnej. 
Do silnych stron organizacji spotkań przy wykorzystaniu zaplecza konfe-

rencyjnego w hotelu moŜna zaliczyć m.in. równieŜ to, Ŝe bardzo wiele hoteli 
biznesowych i konferencyjnych posiada wyodrębniony dział do obsługi imprez 
(kryteria doboru personelu do działu obsługi konferencji oraz organizowanie 
szkoleń i kursów związanych z turystyką biznesową), oferuje szeroką gamę 
imprez towarzyszących spotkaniom, ma dyspozycyjnych pracowników, a ceny 
są ustalane indywidualne z kaŜdym organizatorem konferencji. 

Zakończenie  

Specjaliści podkreślają konieczność rozbudowy infrastruktury konferencyj-
nej w Polsce w najbliŜszych latach. Na razie polskie zaplecze konferencyjne 
przygotowane jest do organizacji małych imprez (średnio 300 osób). W hote-
lach brakuje duŜych sal do organizacji spotkań na kilka tysięcy osób. Widoczna 
jest potrzeba zwiększenia miejsc teatralnych, powierzchni wystawienniczej  
i miejsc noclegowych. 

Aby przyciągnąć gości konferencyjnych naleŜy przede wszystkim przygo-
tować profesjonalne materiały promocyjne. Ponadto naleŜy zaoferować promo-
cje cenowe oraz odpowiednio dopasowane pakiety konferencyjne dla odbior-
ców finalnych. KaŜdy organizator konferencji i spotkań powinien posiadać bazę 
danych o klientach, kalendarz imprez. Skuteczna takŜe okazuje się reklama 
„pantoflowa”, tj. rekomendacja klientów, udział w targach i kontakty osobiste, 
wykorzystanie nowych technologii marketingowych, przygotowanie profesjo-
nalnej własnej strony www, współpraca z pośrednikami, touroperatorami, orga-
nizowanie „dni otwartych”. 
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Sukces przedsiębiorstwa hotelarskiego na rynku turystyki biznesowej zale-
Ŝy nie tylko od doskonałej znajomości potrzeb nabywców usług konferencyj-
nych i noclegowych w związku z wyjazdami słuŜbowymi, świadczenia usług  
o najwyŜszej jakości czy teŜ prowadzenia korzystnej polityki cenowej wobec 
klienta. Nawet najatrakcyjniejsza oferta usługowa moŜe nie znaleźć nabywców, 
jeśli przedsiębiorstwo hotelarskie nie dysponuje dostatecznie rozwiniętym sys-
temem marketingowym (tj. klasyczna komunikacja marketingowa uzupełniona 
o działania dystrybucyjne wspomagająca rdzeń produktu hotelowego), którego 
podstawą powinna być odpowiednia promocja i sprzedaŜ7. 

Ceny pakietów konferencyjnych w hotelach powinny być dostosowane do 
moŜliwości potencjalnych klientów (właściwe rozpoznanie potrzeb klientów). 
Pakiet taki powinien zawierać podstawowe usługi i świadczenia konferencyjne, 
bogatą ofertę animacji czasu wolnego po obradach z wykorzystaniem firm ze-
wnętrznych, pozwalać na indywidualne rozbudowanie oferty konferencyjnej, 
uwzględniać negocjacje z klientami. Rola firm zewnętrznych w organizacji 
konferencji wzrasta i dotyczy wielu obszarów, takich jak organizacja czasu 
wolnego gościom po konferencjach – np. przygotowanie gry paintball, organi-
zacja zajęć w terenie, poza obiektem konferencyjnym z zastosowaniem często 
specjalistycznego sprzętu. 
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THE INTRODUCTION TO PROBLEMS 

 
Summary 

 
The purposes of the most of business journeys (the business tourism) is the urban space. Ho-

tels, conference centers and universities are the best places for business tourism. Attributes of  
a good hotel organizing conferences and meetings are: high quality accommodation, conference 
facilities, professional personnel, competitive prices of services, good access, large car park and 
safety in the hotel. 
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7 Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro, red. J. Perenc. Wyd. Naukowe Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 242–243. 
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SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE BANKI  
SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU 

 

 

 

Streszczenie  

Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR)  jest dobrowolną strategią uwzględniającą etyczne, 
społeczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. Współpraca oraz dialog pomiędzy 
sektorem bankowym i przedsiębiorcami stwarza moŜliwości skuteczniejszego działania, przyczy-
nia się do utrzymania oraz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Rolą społeczną banku 
powinna być pomoc innym podmiotom gospodarczym w realizacji ich przedsięwzięć bizneso-
wych. Bank, który realizuje swoją misję jako zobowiązania wobec społeczeństwa, przyczynia się 
do harmonijnego rozwoju gospodarki regionu. Społecznie odpowiedzialne banki stanowią wkład 
w realizację polityki rozwoju gospodarczego. 

Wprowadzenie 

Harmonijny rozwój regionu w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej 
uzaleŜniony jest od kompetencji władz i umiejętności tworzenia dobrych relacji 
z lokalnymi społecznościami. Bardzo duŜe znaczenie w rozwoju regionu mają 
banki, które opierają działalność na zasadach społecznej odpowiedzialności. 
KaŜdy region rozwija się jako integralna część całej gospodarki narodowej. 
Sukces całego kraju zaleŜy w duŜej mierze od rozwoju poszczególnych regio-
nów. Szansą na rozwój gospodarki polskiej jest synergia banków z gospodarką 
prowadząca do pobudzenia przedsiębiorczości. 

W obliczu nierówności w Ŝyciu społeczno-gospodarczym oraz napięć wy-
wołanych ostatnim kryzysem finansowym waŜne jest, by sektor bankowy połą-
czył pełnienie roli słuŜebnej i komercyjnej w gospodarce. Istotne znaczenie 
zyskuje połączenie wzrostu aktywności sektora bankowego z zaspokajaniem 
potrzeb społeczeństwa i rozwoju regionu. Banki, którym przypisuje się miano 
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instytucji zaufania publicznego, powinny włączać się w rozwiązywanie proble-
mów społeczno-gospodarczych, przyczyniając się tym do rozwoju regionu. 

Społecznie odpowiedzialne banki czynnikiem rozwoju regionu 

Społecznie odpowiedzialny biznes (Corporate Social Responsibility – CSR) 
zajmuje coraz wyŜsze miejsce wśród priorytetów polityki regionalnej i instytu-
cji finansowych. Ostatni kryzys finansowy pokazał, Ŝe zachwianie ogólnoświa-
towego rynku wynikało między innymi z braku odpowiedzialnych i etycznych 
działań sektora bankowego. Globalny kryzys to przede wszystkim kryzys go-
spodarczy, który przyczynił się do kryzysu społecznego. Wyzwaniem jest pod-
jęcie działań, które przywrócą ufność do instytucji finansowych.  

Rozwój regionu dokonuje się w zmiennych warunkach i pod wpływem 
określonych czynników. Jednym z waŜniejszych jest moŜliwość skutecznej 
działalności gospodarczej, która przyczynia się do tworzenia nowych miejsc 
pracy1. A.C. Nelson rozwój regionalny zdefiniował jako „zmiany w regionalnej 
produktywności mierzonej wielkością populacji, zatrudnieniem, dochodem  
i wartością produkcji dodanej. Rozwój regionalny obejmuje równieŜ rozwój 
społeczny rozumiany jako poziom opieki zdrowotnej, dobrobyt, jakość środo-
wiska czy teŜ kreatywność” 2. Słownik rozwoju regionalnego podaje, Ŝe rozwój 
regionalny to „wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa 
ich konkurencyjności i poziomu  Ŝycia mieszkańców, co przyczynia się do roz-
woju społeczno-gospodarczego kraju”3. Takie ujęcie rozwoju regionalnego 
podkreśla, Ŝe musi on uwzględniać aspekt społeczny i kulturowy, poniewaŜ 
jego celem jest dobrobyt i poprawa warunków Ŝycia społeczeństwa.  

Rozwój regionu uwarunkowany jest wieloma czynnikami, które w róŜnym 
stopniu na siebie oddziałują. Czynniki te moŜna podzielić na tradycyjne i efek-
tywnościowe. Tradycyjne czynniki stanowią podstawę rozwoju regionalnego, 
co przedstawiono w tabeli 1. O tradycyjnych czynnikach rozwoju regionu nie 
moŜna zapominać, bo stanowią one podstawę rozwoju. Jednak czynniki efek-
tywnościowe w ostatnich latach nabierają coraz większego znaczenia ze wzglę-
du na moŜliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej i wyróŜnienia regionu od 
pozostałych. Te trudne do uzyskania czynniki przedstawiono w tabeli 2. 

                                                                 
1 M. Łosiewicz, Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, 

Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 143. 
2 W. Dziemianowicz, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Wyd. Uni-

wersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 29. 
3 Słownik rozwoju regionalnego, red. M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Polska Agencja 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001, s. 46. 
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Tabela 1 

Tradycyjne czynniki rozwoju regionalnego 

Źródło: M. Łosiewicz, Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, 
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 145. 

Tabela 2 

Efektywnościowe czynniki rozwoju regionalnego 

Rodzaj czynnika Tworzące go składowe 

Społecznie odpowiedzialne 
banki 

– sektor bankowy wspierający procesy rozwo-
ju regionalnego 

– pomoc podmiotom w regionie w efektywnej 
działalności gospodarczej 

– pomoc w finansowaniu działalności gospo-
darczej podmiotów w regionie 

– oferowanie przedsiębiorcom usług i towa-
rów po przystępnych cenach 

– uwzględnianie potrzeb małych firm 
– informowanie o potencjalnym ryzyku wyni-

kającym z oferowanej usługi lub dobra 
– niedopuszczanie do niewypłacalności pod-

miotów gospodarczych 
– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej  

i konkurencyjności regionu 

Czynnik ludzki 

– poziom wiedzy, wykształcenie, umiejętno-
ści, doświadczenie 

– przedsiębiorczość, zaradność 
– etyczne postępowanie, praworządność 
– zwyczaje, wierzenia 
– toŜsamość regionalna 

Rodzaj czynnika Tworzące go składowe 

Warunki i zasoby naturalne 

– zasoby wodne 
– zasoby glebowe 
– zasoby klimatyczne 
– złoŜa surowców naturalnych 
– turystyczne walory środowiska natu-

ralnego 
– powierzchnia terenów niezabudowa-

nych 

Istniejące zainwestowanie  
regionów 

– majątek trwały 
– infrastruktura komunikacyjna 
– uzbrojenie podstawowe 
– zasoby mieszkaniowe 
– zasoby komunalne 

Ludność 
– liczba ludności 
– zasoby siły roboczej regionu 
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Jakość zasobów majątkowych 

– poziom techniczny 
– jakość stosowanych technologii 
– nowoczesność, niezawodność składników 

majątku produkcyjnego 

Struktura gospodarcza regionu 

– rozwój MSP 
– zróŜnicowane rodzaje przemysłu 
– rozwinięty sektor usług 
– rozwój instytucji wspierających procesy 

rozwoju regionalnego 

Przestrzenne zagospodarowanie 
regionu 

– zagospodarowanie regionu, umoŜliwiające 
uzyskanie maksymalnych korzyści rozwo-
jowych 

– podnoszenie efektywności wykorzystania 
zasobów regionu 

– poprawa jakości środowiska kulturowego 
poprzez ochronę wartości regionalnych 

– porządkowanie struktury przestrzennej 
celem optymalizacji intensywności zabu-
dowy i poprawy estetyki krajobrazu 

– wsparcie obszarów wymagających aktywi-
zacji i zagroŜonych marginalizacją 

– rewitalizacja bazy ekonomicznej miast 

Źródło: opracowano na podstawie: M. Łosiewicz, Wiedza i kapitał ludzki…, s. 145. 

Istotną rolę w rozwoju regionu odgrywają społecznie odpowiedzialne banki. 
Społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) określa 
się jako koncepcję, dzięki której firmy dobrowolnie decydują się na uwzględ-
nianie aspektów społecznych i ekologicznych w swojej działalności biznesowej. 
B. Rok definiuje społecznie odpowiedzialny biznes jako „filozofię prowadzenia 
działalności produkcyjnej i usługowej, skierowaną na budowanie trwałych, 
pozytywnych relacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wyznacza ona 
cechy systemów zarządzania zapewniające poŜądany przebieg procesów czy 
działań istotnych z uwagi na cel zarządzania”4. Według przewodniczącego Ko-
misji Europejskiej J.M. Barroso, społeczna odpowiedzialność biznesu powinna 
być kołem napędowym gospodarki, a nie narzędziem ochrony istniejącego stanu 
rzeczy. Musi stać się waŜnym elementem strategii biznesowej5.   

Światowa Rada Biznesu na rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju (World Busi-
ness Council for Sustainable Development) uwaŜa, Ŝe odpowiedzialność spo-
łeczna to zobowiązanie biznesu do działalności etycznej i społecznie odpowie-

                                                                 
4 G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Difin, Warszawa 2011, s. 23. 
5 Strategia Europa 2020 oznacza równieŜ odpowiedzialność dla przyjmującej prezydencję Pol-

ski, „Dziennik Gazeta Prawna” 2011, nr 6, s. 2. 
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dzialnej. Działalność przedsiębiorstw ma się przyczyniać do rozwoju ekono-
micznego poprzez pracę ze wszystkimi zainteresowanymi w celu podnoszenia 
poziomu ich Ŝycia6 . 

Działalność banków  jest kluczowa dla rozwoju regionalnego. Współpraca 
sektora bankowego z przedsiębiorcami stwarza moŜliwości skuteczniejszego 
działania i tym samym przyczynia się do utrzymania oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy w regionie. Rolą społeczną banku powinna być pomoc innym 
podmiotom gospodarczym w realizacji ich przedsięwzięć biznesowych. Bank,  
który realizuje swoją misję jako zobowiązania wobec społeczeństwa, przyczy-
nia się do harmonijnego rozwoju gospodarki regionu.  

Pozytywne zmiany zachodzące w sektorze bankowym są waŜnym czynni-
kiem rozwoju regionu. Społecznie odpowiedzialne banki to między innymi 
odpowiedzialni pracownicy. Rzetelne doradzanie oraz dobieranie dóbr i usług 
do indywidualnych potrzeb przyczynia się do podnoszenia poziomu Ŝycia po-
szczególnych obywateli, rozwoju firm, a tym samym i całego regionu. Społecz-
nie odpowiedzialne banki są więc decydującym czynnikiem rozwoju gospodar-
ki, ich etyczne postępowanie jest konieczne dla osiągnięcia sukcesu gospo-
darczego.  

Władze regionalne, tworząc korzystne środowisko ekonomiczne i dbając  
o najwyŜszą jakość obsługi, zachęcają przedsiębiorców do lokalizowania firm 
na swoim terenie (rys. 1).  

Województwo zachodniopomorskie w 2011 roku zostało wyróŜnione pod 
względem najlepszej jakości obsługi. Szczecin został miastem o największej 
liczbie zadowolonych klientów. Jest to szczególnie waŜne dla tego wojewódz-
twa, gdyŜ po upadku przemysłu stoczniowego słaby rozwój regionu i duŜe bez-
robocie przyczyniły się do osłabienia wizerunku tej aglomeracji. Szansą na 
rozwój gospodarczy i społeczny województwa zachodniopomorskiego moŜe 
być kontynuacja promocji społecznie odpowiedzialnego biznesu, którego jedna 
z zasad – jakość – jest w tym regionie juŜ promowana. Natomiast województwo 
mazowieckie w rankingu wypadło najgorzej. Konsumenci z Warszawy nie mo-
gą liczyć na dobrą jakość obsługi. Jest to zaskakujące, tym bardziej Ŝe znaczące 
na rynku firmy z siedzibą na Mazowszu promują zasady społecznie odpowie-
dzialnego biznesu. Z raportu wysunąć moŜna dwa wnioski. Pierwszy: wymaga-

                                                                 
6 The Role of Business in Society, http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/deta 

ils.asp?txtDocTitle=corporate social responsibility&txtDocText=corporate social responsibil-
ity&DocTypeId=-1&ObjectId=MjMyMjc&URLBack=result%2Easp%3FtxtDocTitle%3Dcorpo 
rate+social+responsibility%26txtDocText%3Dcorporate+social+responsibility%26DocTypeId%3
D%2D1%26SortOrder%3D%26CurPage%3D10. 
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nia klientów są zdecydowanie wyŜsze niŜ jakość oferowanych usług działają-
cych na Mazowszu firm. Drugi: być moŜe zasady CSR lokowane są w sferze 
deklaratywnej, a nie w praktycznym działaniu.  
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Rys. 1. Ranking miast wśród regionów z najlepszą i najgorszą obsługą klienta 

Źródło: Ranking największych miast Polski, Top 100 Jakości Obsługi 2011, „Rzeczpospolita” 
2011, nr 221, s. 6. 

Dobra współpraca pomiędzy władzami a sektorem bankowym umoŜliwia 
tworzenie korzystnych ofert dla przedsiębiorców w postaci róŜnorodnych kre-
dytów, dotacji czy ulg podatkowych. UmoŜliwienie przedsiębiorcom zdobycia 
kapitału, zaowocuje zainwestowaniem go w danym regionie. Pomoc małym  
i średnim przedsiębiorstwom (MSP), w szczególności mikro i małym firmom, 
to tworzenie warunków do wykorzystania pozytywnych skutków kredytowania 
gospodarki. Wsparcie kredytowe MSP to lokowanie kapitału wspierającego 
społeczeństwo oraz indukowanie wzrostu konkurencyjności. Pewne czynniki 
sprawiają, Ŝe polscy przedsiębiorcy niechętnie korzystają z produktów finanso-
wych banków, co przedstawiono na rysunku 2. 

OstroŜność przedsiębiorców wobec produktów bankowych wynika  z ogra-
niczonego zaufania do sektora bankowego, a takŜe z licznych ograniczeń  
i przewlekłych procedur. Takie podejście szkodzi przedsiębiorcom, którzy mają 
ograniczony dostęp do zasobów finansowych, a takŜe samym bankom, które 
przez to mają ograniczone zyski. Największym przegranym jest społeczeństwo 
dotknięte skutkami spowolnienia gospodarczego.  
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Rys. 2. Dodatkowe produkty bankowe, z których korzystają polscy przedsiębiorcy 

Źródło: Badanie Rzetelnej Firmy „Banki w działalności polskiego biznesu”, 
www.rzetelnafirma.pl (09.02.2012). 

Społecznie odpowiedzialne banki muszą dostarczać narzędzi, za pomocą 
których przedsiębiorca osiągnie swoje cele biznesowe, co wpłynie na rozwój 
regionu. Firmy z segmentu małych przedsiębiorstw mają ponad 50% udziału w 
tworzeniu polskiego PKB, dając pracę prawie 60% wszystkich zatrudnionych7. 
Przedsiębiorcy w ograniczonym stopniu korzystają z usług bankowych. Znie-
chęceni są skomplikowanymi i mało przejrzystymi rozwiązaniami finansowymi, 
mają ograniczone zaufanie do lojalnej postawy banków względem ich interesa-
riuszy. Sektor bankowy powinien uświadomić sobie, Ŝe segment MSP odgrywa 
kluczową rolę w gospodarce.  

Pomoc przedsiębiorcom przez społecznie odpowiedzialne produkty sektora 
bankowego w danym  regionie to wzrost zainteresowania inwestowaniem kapi-
tału nie tylko krajowego, ale i zagranicznego. Napływ kapitału zagranicznego 
lokowany w poszczególnych regionach (rys. 3) oznacza nie tylko ich rozwój, 
ale i wzrost znaczenia kraju na arenie międzynarodowej. W utrzymaniu napły-
wu inwestycji niezbędna jest pomoc inwestorom, między innymi poprzez do-
stęp do instrumentów finansowych. Tu potrzebne jest wsparcie sektora banko-
wego oparte na rzetelnych, odpowiedzialnych usługach.  

Istotne są wyniki programu „Jakość obsługi” z 2011 roku przeprowadzone-
go wśród konsumentów. Badał on poziom zadowolenia klientów z obsługi  
w firmach z danej branŜy (rys. 4). Klienci najwyŜej ocenili branŜe, z którymi 
wiąŜe się dbanie o urodę i miłe spędzanie wolnego czasu. Najsłabiej oceniony 

                                                                 
7 M. Weryński, KaŜdy przedsiębiorca potrzebuje fachowego wsparcia banku, „Dziennik Gazeta 

Prawna” 2011, nr 209 (3095), s. H6. 
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został transport i komunikacja. RównieŜ jakość obsługi została oceniona nisko 
w branŜach takich jak: urzędy, telewizja czy usługi pocztowe. 
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Rys. 3. BranŜe tworzące w regionie najwięcej miejsc pracy w 2009 roku w tys. etatów 

Źródło: P. Mazurkiewicz, Czy będzie inwestycyjny boom?, „Rzeczpospolita” 2010, nr 223, s. 6. 

62,4%

58,4%

57,4%

57,0%

56,3%

55,9%

53,6%

51,7%

51,5%

49,7%

47,0%

46,9%

43,8%

40,7%

40,6%

27,8%

13,9%

10,8%

6,0%

3,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

uroda, salony, perfumeria

sklepy i portale internetowe

zdrowie i medycyna

sport, rekreacja

edukacja, szkoły, kursy

rozrywka, kultura, hobby

odzieŜ, obuwie, dodatki

motoryzacja

restauracje, kawiarnie

turystyka, hotele

wynik ogólnopolski

dom, mieszkanie, ogród

RTV, AGD, multimedia, zabawki

zakupy spoŜywcze

banki, finanse, ubezpieczenia

telekomunikacja, Internet

urzędy i instytucje

telewizja, radio, prasa

usługi pocztowe i kurierskie

transport i komunikacja

Rys. 4. Ranking branŜ o najwyŜszej jakości obsługi klientów 

Źródło: Ranking największych miast Polski, Top 100 Jakości Obsługi 2011, „Rzeczpospolita” 
2011, nr 221, s. 10. 



Społecznie odpowiedzialne banki… 125

Niechlubne końcowe miejsce zajmuje sektor finansowo-bankowy. Klientów 
zadowolonych z jakości obsługi jest tu zaledwie 40,6%. Wynik ten moŜe być 
spowodowany ostatnim kryzysem finansowym. Banki, które uwaŜane były do 
niedawna za instytucje zaufania publicznego, muszą uczynić wszystko, by zno-
wu postrzegano je jako niezawodne. Rzetelność  usług sektora bankowego po-
winna być na najwyŜszym poziomie. 

Recesja gospodarki poprzez utracone zaufanie 

Rozwój regionu oznacza dobrobyt społeczności lokalnej. Firmy inwestując 
swój kapitał, inwestują zarazem w cały region, przyczyniając się między innymi 
do wzrostu zatrudnienia. Ostatni kryzys finansowy zapoczątkowany wydarze-
niami z 2007 roku w Stanach Zjednoczonych pokazał, Ŝe zawirowania w sekto-
rze bankowym mają wpływ na gospodarkę światową. Upadek  banku Lehman 
Brothers spowodował zachwianie całego sektora finansowo-bankowego. 
Wstrząsy finansowe spowodowały zaburzenia gospodarcze. Spadek produktu 
krajowego brutto oznaczał wysokie bezrobocie. Z danych z końca 2011 roku 
wynika, Ŝe w Stanach Zjednoczonych bez pracy jest 13,3 mln obywateli8. 
Obecnie w USA pracuje około 6 mln ludzi mniej niŜ w 2007 roku. Niekorzyst-
nie wygląda równieŜ sytuacja w przemyśle, w którym zatrudnienie w latach 
2007–2011 spadło o 2,1 mln. Odnotowywany jest spadek aktywności zawodo-
wej społeczeństwa. Masowe bezrobocie nie prognozuje niczego dobrego dla 
kondycji finansowej państwa. NiŜsze zatrudnienie to zahamowanie rozwoju 
państwa oraz wyŜsze wydatki na zasiłki9. 

Kryzys finansowy przerodził się w globalną recesję. Niepewność i poczucie 
zagroŜenia towarzyszyło większości krajów na świecie. Nieodpowiedzialne  
i nieetyczne działania bankierów  doprowadziły do nieufności między bankami. 
Społeczeństwo przestało wierzyć, Ŝe zdeponowane środki są „pewne jak w ban-
ku”. Przedsiębiorcy ograniczyli do minimum korzystanie z usług kredytowych. 
Bez kredytów firmy ograniczyły produkcję, spadł popyt na rynku detalicznym, 
zmniejszył się handel międzynarodowy. By przeciwdziałać rozwojowi recesji, 
banki centralne po obu stronach Atlantyku wsparły system finansowy dodatko-
wym kapitałem. Jednak utraconego zaufania nie da się tak łatwo odzyskać. Za-
ufanie do banków zostało podwaŜone, zaczęły być postrzegane jako instytucje 
niewiarygodne. Pozytywny rating banku dziś mógł być nieaktualny jutro. 

                                                                 
8 A. Lubowski, Optymizm na wyrost, „Polityka” 2012, nr 1, s. 22. 
9 Ibidem. 
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Klienci w takiej sytuacji ekonomicznej są zagubieni. Coraz waŜniejszy zaczął 
być rating banków tworzony przez klientów. 

Plaga nieufności dotknęła sektor finansowo-bankowy, rządy państw i oby-
wateli. Zaprzestano tworzyć nowe inwestycje, bez których rozwój państw  
i regionów jest niemoŜliwy. Pozytywnym aspektem kryzysu jest wzrost świa-
domości ekonomicznej obywateli, która powinna doprowadzić do zwiększenia 
wymagań względem elit politycznych działających na arenie międzynarodowej 
i regionalnej. 

Zakończenie 

Gospodarce brakuje wiary przede wszystkim w instytucje finansowe, które 
swoimi nieetycznymi działaniami doprowadziły do globalnego kryzysu. Dzia-
łalność sektora bankowego wpływa na funkcjonowanie wszystkich gałęzi go-
spodarki. Nieetyczne banki osłabiają rozwój przedsiębiorczości, a tym samym  
i kraju. Społecznie odpowiedzialny sektor finansowy, rzetelne postępowanie 
władz regionu oraz firmy działające etycznie są gwarantem rozwoju regionu. 
Takie działania mogą stać się standardem, gdy społeczności lokalne będą społe-
czeństwem obywatelskim. 
 

SOCIALLY RESPONSIBLE BANKS  
AS THE OPPORTUNITY FOR REGION DEVELOPMENT  

 
Summary 

 
Corporate social responsibility (CSR) is a voluntary strategy taking into account ethical, so-

cial and environmental aspects of economic activity. Cooperation and dialogue between the bank-
ing sector and entrepreneurs, creates opportunities for effective action and hence creates job 
opportunity in the region. One of the social roles of the bank will be to help other businesses to 
achieve their business ventures. Bank, which carries out its mission should have a commitment to 
society and make a harmonious development of the region's economy. Banks which are socially 
responsible will always contributes sufficient help to  implement economic development policies. 
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ZNACZENIE TURYSTYCZNEGO PRODUKTU  
KULTUROWEGO DLA KRAKOWA  

 

 

 

Streszczenie  

Na wstępie artykułu autorzy przedstawiają koncepcję produktu marketingowego jednostki 
przestrzenno-administracyjnej i prezentują róŜne ujęcia terminu turystyka kulturowa. W następ-
nych częściach tekstu autorzy posługują się przykładem Krakowa, pokazując cele przyjazdu 
turystów, największe atrakcje turystyczne miasta, a takŜe najbardziej atrakcyjne zdaniem respon-
dentów wydarzenia kulturalne. W tym celu posłuŜono się danymi empirycznymi zebranymi  
w badaniach prowadzonych przez MOT, a takŜe prowadzonych badaniach własnych. Przedsta-
wione wcześniej informacje posłuŜyły następnie autorom do oceny roli turystyki kulturalnej  
w ruchu turystycznym w Krakowie ogółem. Ponadto wskazano, Ŝe rozwój turystycznego produk-
tu kulturowego wpływa na rozwój miasta nie tylko w formie dopływu środków finansowych od 
turystów, ale takŜe w formie zyskiwania rozgłosu i utrwalania pozytywnego wizerunku miejsca. 
Autorzy wskazali równieŜ przykłady, w jaki sposób Kraków stworzył w ostatnim czasie zupełnie 
nowe elementy produktu kulturowego. 

Wprowadzenie 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie turystyki kulturowej jako 
produktu marketingowego i znaczenia tego produktu dla miasta. W artykule 
posłuŜono się przykładem Krakowa, odwołując się do licznych danych ze źró-
deł wtórnych (m.in. badania Małopolskiej Organizacji Turystycznej – MOT, 
Polskiej Organizacji Turystycznej – POT, TNS-OBOP), a takŜe przedstawiono 
wybrane wnioski z badań empirycznych przeprowadzonych przez autora  
w Krakowie w okresie maj–czerwiec 2010 roku na próbie 948 osób odwiedza-
jących Kraków. Niniejszy artykuł dotyczy działań marketingowych miasta,  
a więc jednego rodzaju jednostki przestrzenno-administracyjnej. Fakt ten nie 
uniemoŜliwia jednak odnoszenia wybranych obserwacji i uogólnień do innego 
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typu jednostek przestrzenno-administracyjnych (jak np. gmina wiejska, powiat, 
województwo). 

Istota produktu miasta w marketingu terytorialnym 

A. Szromnik definiuje produkt terytorialny jako „skumulowaną uŜyteczność 
społeczno-ekonomiczną miejsca (obszaru), zaoferowaną klientom wewnętrz-
nym i zewnętrznym dla zaspokojenia ich potrzeb materialnych i duchowych, 
bieŜących i rozwojowych o charakterze konsumpcyjnym i inwestycyjnym”1. 
Autor ten zauwaŜa równocześnie, Ŝe z uŜyteczności danego miejsca korzystają 
bardzo róŜnorodne grupy odbiorców, wymieniając przykładowo: inwestorów, 
mieszkańców, turystów, menedŜerów, imigrantów, pacjentów i kuracjuszy2. 
Warto zauwaŜyć, Ŝe wymienione grupy nabywców korzystają z róŜnorodnych 
produktów, nazywanych często subproduktami terytorialnymi3, wśród których 
moŜna przykładowo wymienić: produkt turystyczny, produkt inwestycyjny, 
produkt mieszkaniowy, produkt socjalny, produkt handlowo-usługowy, produkt 
oświatowo-kulturalny, produkt targowo-wystawienniczy, produkt rekreacyjno- 
-sportowy, produkt publiczny. NaleŜy wspomnieć, Ŝe T. Markowski wprowa-
dził pojęcie „megaproduktu” jako określenie na „wzajemnie powiązaną  
i ustrukturalizowaną formę produktów materialnych i niematerialnych (usług), 
jakie są dostępne w mieście dla róŜnych jego uŜytkowników, które przy okazji 
konsumpcji poszczególnych produktów pozwalają na uzyskanie dodatkowej 
korzyści”4. Jest to zatem pojęcie bardzo szerokie, obejmujące subprodukty mia-
sta.  

Pogłębiając rozwaŜania dotyczące marketingowego produktu miasta  
A. Szromnik zaproponował podział korzyści oferowanych przez daną jednostkę 
przestrzenno-administracyjną na trzy części5:  

a) wspólną (tzw. uŜyteczność miejsca) – którą cenią wszystkie grupy do-
celowe, 

b) kierunkową (uŜyteczność funkcji) – adresowaną do odbiorców subpro-
duktów, 

                                                                 
1 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2010, s. 118. 
2 Ibidem, s. 121. 
3A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania,  

w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uni-
wersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41–42. 

4 T. Markowski, Miasto jako produkt – wybrane aspekty marketingu miasta, w: Marketing tery-
torialny. Strategiczne wyzwania…, s. 51. 

5 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region..., s. 124. 
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c) specjalistyczną (uŜyteczność projektu) – kształtowaną z myślą o wy-
szukanych potrzebach wybranych jednostek. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe powyŜsza typologia ukazuje istnienie 
określonej puli wspólnych korzyści, z której moŜe czerpać kaŜdy nabywca pro-
duktu jednostki przestrzennej. 

Turystyczny produkt kulturowy 

Cele przyjazdu turystów do danego miejsca mogą być zróŜnicowane, co 
oznacza, Ŝe turyści korzystają na danym terytorium z róŜnorodnych produktów 
turystycznych. Jednym z motywów przyjazdu moŜe być turystyka kulturowa,  
a zatem korzystanie z produktu kulturowego. Z. Kruczek i B. Walas stwierdza-
ją, Ŝe „turystyka w miastach i kulturowa to podróŜe w celu zwiedzania miast, 
muzeów, obiektów zabytkowych oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych6. 
Przesłankami kulturowymi są takŜe podróŜe religijne i pielgrzymki. PodróŜe 
sentymentalne, zwiedzanie obiektów poprzemysłowych, pomilitarnych, city 
break”. Wyjaśnić naleŜy, Ŝe „city break” to „zwiedzanie miast o wysokim na-
gromadzeniu atrakcji kulturowych”7. A. Pawlicz przytacza natomiast, Ŝe termin 
„turystyka kulturowa” jest określeniem „ruchu osób w kierunku atrakcji kultu-
ralnych, który odbywa się poza ich miejscem zamieszkania, a jego intencją jest 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz zdobycie nowych informacji”8, stwier-
dzając równocześnie, Ŝe „podstawą rozwoju turystyki kulturalnej w miastach są 
atrakcje turystyczne związane z dziedzictwem kulturowym miasta”9. Warto 
zauwaŜyć, Ŝe cytowany autor nie zalicza turystyki motywowanej religijnie czy 
udziału w wydarzeniach do turystyki kulturowej, wymieniając wśród form tury-
styki miejskiej: turystykę kulturową, turystykę motywowaną rozrywką (Ŝycie 
nocne, zakupy), turystykę biznesową grupową i turystykę związaną z wydarze-
niami (events) 10. V.T.C. Middleton wśród sześciu głównych motywów turysty-
ki wymienia „motywy kulturalne/psychologiczne/edukacyjne” i osobno „moty-
wy religijne”11. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto szerszą definicję 
                                                                 

6 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010, s. 32. 
7 Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, Polska Organizacja 

Turystyczna, Warszawa 2008, s. 39. http://www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/ 
marketingowa-strategia-polski-w-sektorze-turystyki-na-lata-2008-2015/ (04.09.2011). 

8 City Tourism & Culture – The European Experience, World Tourism Organization, Brussels 
2005, za: A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego – turystyka miejska, Difin, Warszawa 
2008, s. 30. 

9A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego…, s. 30. 
10 Ibidem, s. 28. 
11 V.T.C Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 

1996, s. 54. 
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turystyki kulturowej za Z. Kruczkiem i B. Walasem12, przyjmując, Ŝe nie obej-
muje ona osób odwiedzających miasto w celu czysto rozrywkowym13.   

Nawiązując do cytowanej juŜ typologii A. Szromnika, naleŜy wskazać, Ŝe 
na turystyczny produkt kulturowy składają się nie tylko elementy związane 
stricte z kulturą (jak np. obiekty architektoniczne, muzea i ich zbiory, wydarze-
nia kulturalne – formujące uŜyteczność funkcji czy projektu), ale równieŜ ele-
menty składające się na uŜyteczność miejsca, doceniane przez wszystkie grupy 
odbiorców produktu miasta (a więc nie tylko turystów uprawiających turystykę 
kulturową, ale takŜe np. turystów biznesowych, kuracjuszy, inwestorów czy 
potencjalnych migrantów). Wśród przykładowych elementów składających się 
na uŜyteczność miejsca moŜna wymienić m.in. bezpieczeństwo, warunki byto-
we, dostępność, infrastrukturę, klimat, markę14.   

Cele przyjazdu turystów do Krakowa 

DąŜąc do wskazania, z jakiego produktu turystycznego korzystają osoby 
odwiedzające Kraków, w tabelach 1–2 zamieszczono uzyskane w badaniach 
empirycznych dane na temat celu przyjazdu osób odwiedzających miasto.  
W tabeli 1 ukazano dane uzyskane przez Małopolską Organizację Turystyczną 
(MOT). NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe kaŜdego respondenta pytano o jeden – główny – 
cel przyjazdu i mógł on udzielić tylko jednej odpowiedzi. W cytowanym opra-
cowaniu MOT zamieszczono 17 róŜnych celów (a takŜe odpowiedź „inny cel”) 
dla turystów ogółem (tj. krajowych i zagranicznych łącznie). W tabeli 1 
uwzględniono natomiast wyłącznie 6 najczęściej (ogółem) wskazywanych ce-
lów głównych. Z uzyskanych przez MOT wyników widać, Ŝe ponad jedna trze-
cia turystów przyjechała w 2010 roku wyłącznie w celu zwiedzania zabytków 
(w przypadku obcokrajowców była to niemal połowa). Innym ze wskazanych 
celów przyjazdu, który moŜna uznać za przejaw turystyki kulturowej, jest reli-
gia, a takŜe: udział w imprezie kulturalnej (2,32%), odnowa duchowa (0,77%), 
odwiedziny miejsc rodzinnych (0,61%). Tym samym łącznie 44,28% badanych 
przyjechało do miasta wyłącznie w celu skorzystania z produktu kulturowego. 
W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe badania MOT są prowadzone rokrocznie 

                                                                 
12 Jednobrzmiąca definicja została równieŜ zastosowana w: Marketingowa Strategia Polski  

w sektorze turystyki na lata 2008–2015… 
13 Oryginalny podział turystyki przytaczany przez Z. Kruczka i B. Walasa na pięć kategorii nie 

wyszczególnia osobnej kategorii turystyki ukierunkowanej na rozrywkę (w znaczeniu Ŝycia noc-
nego, zakupów).  

14 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region…, s. 125. 
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na duŜych – reprezentatywnych dla populacji generalnej – próbach. W cytowa-
nych badaniach dotyczących roku 2010 przeanalizowano 3378 ankiet.  

Tabela 1 

Wybrane główne cele przyjazdu turystów do Krakowa w 2010 roku według MOT w % 

 
Ogółem – turyści 

krajowi i zagraniczni 
Turyści krajowi 

Turyści  
zagraniczni 

zwiedzanie zabytków 36,23 28,68 45,45 
wypoczynek 13,30 11,47 15,18 
odwiedziny krewnych 
lub znajomych 

9,72 11,24 7,85 

rozrywka (kluby, dysko-
teki, puby) 

10,09 8,45 12,14 

sprawy słuŜbowe  
(biznes) 

3,78 3,62 3,84 

cel religijny 4,35 5,58 2,95 

Uwaga: moŜna było wskazać wyłącznie jedną odpowiedź. N=3378 

Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, Małopolska Organizacja 
Turystyczna, Kraków 2010, s. 75–79. http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html 
(04.09.2011). 

W tabeli 2 przedstawiono natomiast wyniki własnych badań empirycznych. 
W ramach pytania o cel przyjazdu respondenci mogli wskazać maksymalnie 
trzy odpowiedzi. Łącznie moŜna było zatem uzyskać 2841 odpowiedzi (3x947). 
Uzyskano natomiast 2146 odpowiedzi. NaleŜy ponadto zauwaŜyć, Ŝe respon-
denci mieli do wyboru 8 zaproponowanych celów (jak w tabeli 2), a takŜe od-
powiedź „inne” z moŜliwością wskazania własnego celu.  

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w badaniach MOT o opinię proszono turystów i od-
wiedzających jednodniowych, „którzy przybyli w celu poznawczym, wypo-
czynkowym, zawodowym, religijnym, rodzinnym, zdrowotnym itp., a ich pobyt 
nie przekraczał 90 dni”15. W badaniach pominięto przyjazdy, „które wiązały się 
ze stałą pracą lub nauką w mieście”. We własnych badaniach pierwotnych, poza 
badanymi przez MOT grupami, uwzględniono równieŜ osoby, które przebywały 
w Krakowie czasowo w celach edukacyjnych (takŜe dłuŜej niŜ 90 dni). W prak-
tyce do tej kategorii naleŜeli głównie studenci przebywający w Krakowie na 
stypendiach (np. program Erasmus czy tzw. polski Erasmus). Uzasadnieniem 
takiej decyzji było załoŜenie, Ŝe jedną z najwaŜniejszych motywacji wyjazdu na 

                                                                 
15 Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, Małopolska Organizacja Tury-

styczna, Kraków 2010, s. 5, http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (04.09.2011). 
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stypendium do innego kraju/miasta jest dla studenta atrakcyjność turystyczna 
miejsca pobytu. 

Z zaprezentowanych w tabeli 2 wyników wyraźnie widać, Ŝe zwiedzanie 
zabytków było najczęściej wskazywanym przez respondentów celem przyjazdu 
do Krakowa, zarówno w przypadku turystów krajowych, jak i zagranicznych.  

Tabela 2 

Cele przyjazdu turystów do Krakowa w 2010 roku według badań pierwotnych w % 

 Ogółem – turyści 
krajowi i zagra-
niczni (N=947) 

Turyści krajo-
wi (N=723) 

Turyści zagra-
niczni (N=224) 

zwiedzanie zabytków 52,27 52,97 50,00 
wypoczynek 39,18 38,45 41,52 
odwiedzanie krewnych lub 
znajomych 

29,14 32,64 17,86 

rozrywka (kluby, dyskote-
ki, puby) 

35,06 32,92 41,96 

cel religijny 10,14 11,07 7,14 
chęć dokonania zakupów 19,85 22,54 11,16 
obowiązki słuŜbowe 10,98 11,20 10,27 
obowiązki związane ze 
studiami/nauką 

26,08 23,10 35,71 

inne 3,91 2,77 7,59 

W jednym z kwestionariuszy respondent nie udzielił odpowiedzi na pytanie o kraj zamieszkania, więc 
kwestionariusz ten nie został uwzględniony w powyŜszym zestawieniu.  

MoŜna było wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. W badaniach zastosowano dobór losowy, prosty, 
systematyczny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych badań na próbie 948 osób.  

NajwaŜniejsze atrakcje turystyczne Krakowa 

Kolejnym źródłem informacji na temat kształtu i znaczenia turystyki kultu-
rowej w Krakowie jest postrzeganie atrakcji turystycznych miasta przez osoby 
je odwiedzające. 

Na rysunku 1 przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytanie o pięć najbar-
dziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Krakowie i okolicach. Zaprezentowa-
no je jako odsetek odpowiedzi na wybraną atrakcję w ramach danego miejsca. 
Przykładowo: Wawel został umieszczony na I miejscu pod względem atrakcyj-
ności przez 49,15% respondentów, a Sanktuarium w Łagiewnikach na IV miej-
scu przez 10,22%. Jak wynika z uzyskanych danych, respondenci za najbardziej 
atrakcyjne turystycznie uznają obiekty, które są elementem produktu w ramach 
turystyki kulturowej. Są to odpowiednio: na miejscu pierwszym – Wawel, dru-
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gim – Rynek Główny, trzecim – dzielnica Kazimierz i czwartym – kopalnia soli 
w Wieliczce. Pozycja niebędąca atrakcją kulturalną (kluby, puby, dyskoteki) 
zajęła dopiero V miejsce (tj. uzyskała w pytaniu o piąte pod względem atrak-
cyjności miejsce najwięcej głosów).  

Wawel
Rynek 

Główny
Kazimierz

Kopalnia 
Soli w Wie-

liczce

Sanktuarium 
w Łagiew-

nikach

Muzea inne 
niŜ Wawel

Centra 
handlowe

Nowa Huta Park wodny
Kluby, puby, 
restauracje

Inne

V miejsce 2,98 3,64 9,60 13,25 9,60 14,02 10,60 6,51 7,84 17,11 4,86

IV miejsce 5,33 5,33 16,09 20,65 10,22 11,63 7,28 4,67 4,57 13,04 1,20

III miejsce 10,15 12,82 29,17 21,37 6,62 5,34 4,49 1,82 2,03 5,24 0,96

II miejsce 26,72 42,10 12,62 6,36 2,23 1,70 2,12 1,70 0,95 3,08 0,42

I miejsce 49,15 31,38 5,74 5,00 1,60 0,32 1,17 0,53 0,53 3,83 0,74
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I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce  
Liczba odpowiedzi w przypadku pytań o kolejne miejsca: I – 940, II – 943, III – 936, IV – 920, V – 906. 

Rys. 1. Najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca w Krakowie i okolicach wg własnych badań 
pierwotnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.  

Pytanie o największe atrakcje turystyczne zostało równieŜ zadane w ramach 
cytowanych wcześniej badań MOT. Jak wynika z danych przedstawionych  
w tabeli 3, osoby odwiedzające Kraków w roku 2010 w pierwszej dziesiątce 
atrakcji wymieniły tylko dwie atrakcje, które nie mieściły się w definicji tury-
styki kulturowej (tj. Galeria Krakowska jako miejsce zakupów i Bulwary Wi-
ślane jako tereny zielone, spacerowe), na miejscach odpowiednio siódmym  
i dziesiątym. Pozostałe 8 spośród 10 największych atrakcji to atrakcje kulturowe. 

W kontekście przedstawionych wyników na szczególne podkreślenie zasłu-
guje fakt, Ŝe w zestawieniu znalazło się muzeum „Fabryka Schindlera”, które 
zostało otwarte dopiero 10 czerwca 2010 roku, a więc w 2010 roku funkcjono-
wało zaledwie przez niewiele ponad 6 miesięcy. Uwzględnienie przez turystów 
tego obiektu wśród największych atrakcji juŜ po pół roku funkcjonowania po-
kazuje, Ŝe miasto, mając odpowiedni potencjał – w tym przypadku historyczny, 
finansowy, organizacyjny i infrastrukturalny – moŜe tworzyć zupełnie nowe  
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i atrakcyjne elementy produktu terytorialnego. W tym przypadku jest to obiekt 
zwiększający uŜyteczność funkcji i potencjalnie uŜyteczność projektu, a stano-
wiący element turystycznego produktu kulturowego miasta. W tym miejscu 
warto pokusić się o przewidywanie, Ŝe podobny lub nawet większy sukces sta-
nie się równieŜ udziałem muzeum „Podziemia Rynku”, otwartego we wrześniu 
2010 roku. 

Tabela 3 

Atrakcje turystyczne w Krakowie wskazywane przez odwiedzających krajowych i zagranicznych 
wraz z rankingiem odpowiedzi (rok 2010) w %; N=3378 

Miejsce w rankingu 
odpowiedzi 

Nazwa atrakcji 
Udział głosów 

odwiedzających 
krajowych 

Udział głosów 
odwiedzających 
zagranicznych 

I Rynek Główny 72,7 62,9 
II Wawel 41,6 53,6 
III Dzielnica Kazi-

mierz 
24,7 31,4 

IV Bazylika Mariacka 9,1 13,9 
V Sanktuarium w 

Łagiewnikach 
13,9 4 

VI Sukiennice 7,4 6,5 
VII Galeria Krakowska 8 1,7 
VIII Nowa Huta 3,7 6,1 
IX Fabryka Schindlera 0,4 5,9 
X Bulwary Wiślane 3,5 2,2 

Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku…, s. 129, http://www.mot.krakow.pl/ 
index,a,b,c,16.html (04.09.2011). 

Wydarzenia jako element produktu kulturowego miasta 

Zgodnie z przyjętą w niniejszym opracowaniu definicją, elementem kultu-
rowego produktu turystycznego są równieŜ róŜnego typu wydarzenia czy im-
prezy kulturalne. W ramach badań własnych zapytano osoby odwiedzające 
Kraków o ciekawe i godne polecenia wydarzenia w mieście. Jak wynika z tabeli 
4, najczęściej wymieniane były, co nie dziwi, imprezy najbardziej masowe  
i nastawione na kulturę popularną (Wianki, Coke Live Festiwal). Wysoko oce-
nione zostały jednak takŜe wydarzenia bliŜsze kulturze wysokiej niŜ masowej, 
spośród których najbardziej doceniony został, mający teŜ najdłuŜszą tradycję 
spośród wymienionych, Festiwal Kultury śydowskiej (wskazało go ponad 32% 
spośród prawie tysiąca respondentów). 
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Tabela 4 

Festiwale i wydarzenia uznane przez osoby odwiedzające Kraków za najciekawsze  
i godne polecenia znajomym 

Nazwa festiwalu/wydarzenia Odsetek respondentów 

Wianki 45,59 
Coke Live Festiwal 37,94 
Festiwal Kultury śydowskiej 32,09 
Festiwal Muzyki Filmowej 30,50 
Off (Plus) Camera 22,00 
Nie znam Ŝadnego z wymienionych 18,60 
Festiwal Teatrów Ulicznych 16,90 
Misteria Paschalia 10,63 
Selector Festiwal 8,82 
Sacrum Profanum 8,71 
Art Boom 5,21 
Inne 5,10 

N=941, moŜliwy był wybór kilku odpowiedzi przez jednego respondenta, łącznie udzielono 2278 odpo-
wiedzi  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.  

Zaprezentowane wyniki wskazują, Ŝe mniej niŜ połowa respondentów zna, 
docenia i poleca główne wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie. 
Niemniej jednak tylko 18,6% respondentów nie znało Ŝadnego z proponowa-
nych w pytaniu półotwartym wydarzeń, a cztery najpopularniejsze festiwale 
zostały ocenione jako ciekawe i godne polecenia przez przynajmniej 30% re-
spondentów. Wyniki te wydają się świadczyć o duŜym potencjale wybranych 
wydarzeń w badanej grupie, jako Ŝe z definicji festiwale nie są kierowane do 
wszystkich osób odwiedzających miasto. 

Znaczenie turystyki kulturowej dla Krakowa  

Bezpośrednie znaczenie turystyki, w tym turystyki kulturowej, dla miasta 
wydaje się być często utoŜsamiane z wydatkami ponoszonymi przez turystów  
w trakcie pobytu. Przykładowo MOT szacuje, Ŝe w roku 2010 wpływy Krako-
wa z turystyki wyniosły 3,5 mld zł16. Jest to kwota znaczna, zwaŜywszy Ŝe wy-
datki ogółem budŜetu Krakowa wyniosły w 2010 roku 3,4 mld zł17.  

                                                                 
16 Są to wydatki bez uwzględnionych kosztów transportu. 
17 Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Krakowa za rok 2010 – część I, Prezydent Miasta 

Krakowa, Kraków 2011, s. 6, http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/76721/karta 
(05.09.2011). 
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NaleŜy doprecyzować, Ŝe oszacowana przez MOT kwota 3,5 mld zł odnosi 
się do wydatków ponoszonych przez turystów w Krakowie i powinna być ro-
zumiana jako strumień kapitału dla całego miasta (rozumianego szeroko jako 
mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje samorządowe). Tym samym tylko część 
wydatkowanej przez turystów kwoty trafia do kasy samorządu miasta bądź in-
stytucji mu podlegających. Dzieje się to: 

– bezpośrednio (np. opłata miejscowa, transport miejski, bilety wstępu), 
– pośrednio (przypadający gminie udział w podatkach dochodowych: od 

osób prawnych i od osób fizycznych przedsiębiorstw i pracowników 
przedsiębiorstw). 

Za najwaŜniejszą część transferu kapitału od turystów do szeroko rozumia-
nego miasta naleŜy jednak uznać tę część wydatkowanych przez turystów środ-
ków, które są źródłem przychodów wielu przedsiębiorców (oferujących m.in. 
miejsca zakwaterowania, wyŜywienia, placówki handlowe, usługi przewodnic-
kie), a takŜe zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach pracowników. Turystyka 
zapewnia tym samym wiele miejsc pracy mieszkańcom Krakowa i okolic. 

Dotychczasowe rozwaŜania w powyŜszym punkcie odnoszą się do szeroko 
rozumianej turystyki w Krakowie. NaleŜy jednak wskazać, Ŝe dominującym 
typem turystyki w Krakowie jest turystyka kulturowa. Teza ta wynika z cyto-
wanych wcześniej danych empirycznych, z których moŜna wywnioskować, Ŝe 
znaczna część turystów (około połowa) przyjeŜdŜa do Krakowa wyłącznie  
w ramach turystyki kulturowej, a jeszcze większy odsetek turystów wskazuje, 
Ŝe największymi atrakcjami turystycznymi Krakowa są obiekty będące celem 
tego rodzaju turystyki. Napływ środków finansowych, o których była mowa 
wcześniej, jest zatem warunkowany przede wszystkim atrakcyjnością tury-
stycznego produktu kulturowego.  

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe szanse rozwojowe związane z turystyką kultu-
rową nie wynikają wyłącznie z napływu środków pienięŜnych do miasta. Atrak-
cyjny produkt kulturowy moŜe równieŜ determinować wizerunek miasta wśród 
ogółu społeczeństwa. Wydaje się, Ŝe taka sytuacja ma miejsce w przypadku 
Krakowa, którego władze w lutym 2003 roku zamówiły badania na reprezenta-
tywnej grupie mieszkańców Polski (1001 wywiadów) na temat wizerunku Kra-
kowa w polskim społeczeństwie. Wynika z nich, Ŝe Kraków kojarzy się przede 
wszystkim z zabytkami. Przykładowo: w kategorii „miejsce historyczne i za-
bytkowe” aŜ 84% badanych umieściło Kraków na pierwszym miejscu wśród 
wszystkich duŜych miast Polski. Pierwsze miejsca Kraków uzyskał równieŜ  
w kategorii: „centrum kultury” (w oczach 52% badanych), a takŜe ośrodek uni-
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wersytecki i naukowy (55%). Innym przykładem mogą być przeprowadzone 
przez Polską Organizację Turystyczną (POT) wśród przedstawicieli francuskiej 
branŜy turystycznej badania18, których celem było określenie pozycji dwóch 
polskich miast: Warszawy i Krakowa, w stosunku do Pragi, Budapesztu, Wied-
nia i Berlina. Miejsca te określono jako potencjalny cel turystyki weekendowej 
do miast historycznych19. Kraków (z wynikiem 0,43 w skali od 0 do 1) okazał 
się w opinii uczestników wymienionych badań niewiele mniej atrakcyjny (pod 
względem dziedzictwa kulturowego20) od Pragi (0,48) i Wiednia (0,45), znacz-
nie atrakcyjniejszy natomiast od Budapesztu (0,33), Warszawy (0,25) i Berlina 
(0,24).  

Niebudząca wątpliwości atrakcyjność oferty turystycznej Krakowa, której 
większa część składa się na turystykę kulturową, wydaje się zapewniać miastu 
znaczną rozpoznawalność tak w ojczyźnie, jak i poza nią. DuŜa rozpoznawal-
ność miasta moŜe wynikać m.in. z organizowanych wydarzeń kulturalnych. 
DuŜa liczba wydarzeń o skali tak lokalnej, regionalnej, jak i międzynarodowej 
wydaje się być okazją do uzyskiwania znacznego rozgłosu, nazywanego z an-
gielska publicity, który wydaje się szczególnie przekonujący dla odbiorców, 
jako Ŝe nie jest kontrolowany przez miasto. 

Warto podkreślić, Ŝe miasto moŜe aktywnie kształtować ofertę ukierunko-
waną na turystykę kulturową. Przykładem moŜe być tworzenie nowych obiek-
tów muzealnych: Fabryka Schindlera i Podziemia Rynku, których powstanie  
i otwarcie wzbudziło duŜe zainteresowanie mediów i które wydają się być po-
tencjalnie bardzo atrakcyjne dla turystów przyjeŜdŜających do Krakowa. Po-
dobnie miasto moŜe tworzyć lub wspierać tworzenie nowych wydarzeń (np. 
Festiwal Muzyki Filmowej) lub uatrakcyjniać formułę juŜ istniejących w celu 
zwiększenia zainteresowania mediów i potencjalnych uczestników (np. Wian-
ki).  

Wizerunek miasta pełnego zabytków i chętnie odwiedzanego turystycznie 
moŜe ponadto spowodować zainteresowanie nim takŜe wśród innych (niŜ tury-
ści) potencjalnych jego klientów. Klientami takimi są przykładowo autorzy 
filmów, dla których obiekty architektury mogą być atrakcyjnym tłem dla reali-
zowanych projektów filmowych. W Krakowie w ostatnim czasie powstawały 
polskie filmy (np. „Vinci”), seriale (m.in. „Majka” i obecnie trwająca „Julia”),  

                                                                 
18 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja …, s. 36. 
19 Badania prowadzono z zastosowaniem formuły Fishbeina. 
20 Opisywana cecha miała nadaną wagę 0,5. 
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a takŜe przykładowo produkcje Bollywood21. Wydaje się tym samym, Ŝe Kra-
ków, a takŜe inne miejsca w Małopolsce stają się powoli miejscami atrakcyj-
nymi do tworzenia produkcji filmowych. DuŜo starszym przykładem jest film 
pt. „Lista Schindlera”, który ze względu na dostępność historycznych lokaliza-
cji powstał w Krakowie, a następnie zyskał bardzo duŜą popularność na świe-
cie, przyciągając od momentu premiery turystów zainteresowanych tym bole-
snym fragmentem naszego dziedzictwa kulturowego.  

Turystyczny produkt kulturowy moŜe być równieŜ magnesem dla innej 
grupy turystów, określanej jako turyści biznesowi (z ang. MICE – Meetings, 
Incentives, Conferences, Exhibitions). Niejednokrotnie bowiem motywacją 
wyboru miejsca kongresu czy konferencji jest nie tylko dostępność komunika-
cyjna, stan infrastruktury (centra kongresowe, usługi hotelarskie, gastronomicz-
ne, transportowe), ale równieŜ atrakcyjność turystyczna danego miasta czy ob-
szaru. 

Na zakończenie warto nawiązać do zestawienia przygotowanego przez POT 
na podstawie danych Regionalnych Organizacji Turystycznych, a dotyczącego 
potencjału produktów turystycznych województw22. Z przedstawionych danych 
wynika, Ŝe wszystkie województwa dostrzegają u siebie potencjał produktu 
turystycznego z kategorii „turystyka miejska i kulturowa”. Jednak co zasługuje 
na podkreślenie, aŜ 12 województw uznało ten produkt za priorytetowy, 3 za 
podstawowy, a tylko 1 za drugorzędny. Równocześnie województwa nie wiąŜą 
tak duŜych nadziei z Ŝadną inną kategorią turystyki.  
 

THE SIGNIFICANCE OF CULTURAL TOURISM PRODUCT  
FOR THE CITY OF CRACOW  

 
Summary 

 
In the initial part of the paper the authors introduce the concept of the product in the market-

ing of a territorial unit. Furthermore the authors present various definitions of cultural tourism.  
In the consecutive parts the authors use the example of the Polish city of Cracow and analyze the 
main reasons for visiting the city in 2010, the city’s top tourist attractions and the most attractive 
cultural events. For the above mentioned reasons the authors used empirical data gathered by the 
MOT (Local Tourism Organization in the Małopolska region) and gathered by the author during 
his own empirical research. The information mentioned were later used to assess the role of cul-
tural tourism in the overall tourist traffic in Cracow. Furthermore it was underlined that develop-
ment of the cultural tourism product influences the development of the city not only through 

                                                                 
21 R. Stanowski, Kraków kręci filmowców, „Dziennik Polski” z 20 lipca 2011 r., s. A1, s. A10. 
22 Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, Polska Organizacja 

Turystyczna, Warszawa 2008. s. 41, http://www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingo 
wa-strategia-polski-w-sektorze-turystyki-na-lata-2008-2015/ (04.09.2011). 
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inflow of the capital from the tourists but also through gaining publicity and promotion of positive 
image of a given place. Furthermore the authors presented examples of brand new elements of 
cultural tourism product in Cracow. 

Translated by Sebastian Brańka 
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CHARAKTERYSTYKA MARKETINGU REGIONALNYCH 
PRODUKTÓW śYWNOŚCIOWYCH WE FRANCJI  

– WYNIKI BADANIA 1 
 

 

 

Streszczenie  

Niniejszy artykuł przedstawia najwaŜniejsze wyniki autorskiego badania ankietowego doty-
czącego strategii marketingowych oferowania produktów regionalnych we Francji. Badaniem 
objęto 466 podmiotów, które uzyskały oznaczenie jakości zarejestrowane w bazie INAO.  
W badanej próbie dominują zrzeszenia producentów powołane do zarządzania markami kolek-
tywnymi odwołującymi się do obszaru pochodzenia. Uzyskanie oznaczenia jakości wywarło 
pozytywny wpływ na sytuację firm. Ponad 3/4 ankietowanych wskazało, Ŝe przyjęcie oznaczenia 
jakości spowodowało sformułowanie nowej strategii marketingowej. Większość badanych 
stwierdziła takŜe korzystne efekty marek kolektywnych w postaci oznaczeń jakości w zakresie 
wzrostu wiarygodności i rozpoznawalności marek własnych producenta. Respondenci wskazali, 
Ŝe najistotniejszymi determinantami przewagi konkurencyjnej ich oferty są walory smakowe ich 
produktów, gwarantowanie jakości poparte certyfikatami i oznaczeniami oraz akcentowanie 
identyfikacji danego produktu z obszarem pochodzenia. 

Wprowadzenie 

W literaturze dotyczącej zarządzania marką obserwujemy coraz większe za-
interesowanie relacyjnymi aspektami wymiany zamiast podejścia transakcyjne-
go. Dotychczasowe badania obejmują głównie zagadnienia związane ze wspól-
notą marki (ang. brand community), relacjami marki z konsumentem, aliansami 
marek i wspólną promocją marek (ang. co-branding). JednakŜe tematyka zarzą-
dzania markami kolektywnymi (ang. shared brands) nie doczekała się jeszcze 
zbyt wielu opracowań naukowych. 

                                                                 
1 Niniejsza praca została wykonana w ramach projektów badawczych MNiSW Iuventus Plus  

nr IP 2011 0043 71 i IP 2010 0040 70. 
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Jedną z moŜliwych strategii budowania marki w stosunku do artykułów rol-
nych jest akcentowanie ich pochodzenia geograficznego i/lub tradycyjnej i/lub 
ekologicznej receptury. Jest to społeczne budowanie jakości, wymagające ści-
słej współpracy między poszczególnymi ogniwami kanału rynku w agrobizne-
sie, które zarządzają wspólnymi zasobami, zw. dobrami klubowymi (ang. club 
goods), jak np. znaki jakości.  

Celem badania jest poznanie uwarunkowań i konsekwencji strategii marke-
tingowych opartych na kreowaniu marek kolektywnych odwołujących się do 
obszaru pochodzenia wśród producentów wina i produktów posiadających 
oznaczenie geograficzne (tzw. produits du terroir) w branŜy rolno-spoŜywczej 
we Francji. 

Charakterystyka próby badanej 

Badaniem objęto 466 podmiotów, które uzyskały oznaczenie jakości zareje-
strowane w bazie francuskiej instytucji odpowiedzialnej za ewidencjonowanie 
takich przypadków – INAO (Institut National d’Appellations d’Origine – Kra-
jowy Instytut Oznaczeń Pochodzenia). Badanie miało charakter wyczerpujący 
dla tej kategorii podmiotów, gdyŜ prośbę o wypełnienie ankiety internetowej 
skierowano do wszystkich jednostek badania według stanu na dzień 7 stycznia 
2011 r. Jednostki badania to wnioskodawcy, którzy uzyskali oznaczenia jakości, 
określani w nomenklaturze INAO jako organizacje obrony tych oznaczeń i za-
rządzania nimi (fr. organismes de défense et de gestion). Prośbę o wypełnienie 
ankiety wraz z linkiem do niej wysłano e-mailem trzykrotnie do wszystkich 
jednostek badania w 2011 r. w celu maksymalizacji stopy zwrotu ankiet i za-
pewnienia jak największej wiarygodności uzyskanych wyników. Do analizy 
zakwalifikowano 73 całkowicie lub częściowo wypełnione ankiety w serwisie 
moje-ankiety.pl. Na poszczególne pytania udzielało odpowiedzi przeciętnie 
około 40–50 respondentów, zatem stopa zwrotu wyniosła efektywnie około  
8–11%, co moŜna uznać za satysfakcjonujący wynik, biorąc pod uwagę cele  
i przyjętą metodykę badania. 

W badanej próbie dominują zrzeszenia producentów powołane do zarzą-
dzania markami kolektywnymi odwołującymi się do obszaru pochodzenia. 
Najwięcej jest organizacji producentów, stowarzyszeń, związków i organizacji 
typu ODG (powołanych specjalnie w celu uzyskania ochrony prawnej poprzez 
objęcie danego produktu oznaczeniem jakości). Taka struktura instytucjonalno- 
-prawna badanej próby jest odzwierciedleniem wymogów rejestracji oznaczeń 
jakości produktów Ŝywnościowych we Francji przez specjalistyczny instytut 
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INAO i reguł wyznaczonych przez Komisję Europejską. Obserwujemy wysoki 
stopień integracji poziomej kanału rynku w analizowanej populacji producen-
tów, który do pewnego stopnia jest stymulowany przez wymogi systemu reje-
stracji marek kolektywnych w postaci oznaczeń jakości, a po części moŜe wy-
nikać z racjonalizacji działań marketingowych i innych korzyści ze ścisłej 
współpracy podmiotów w kanale rynku. Co moŜe trochę zaskakiwać, Ŝadna 
badana organizacja nie uŜyła określenia, Ŝe jest spółdzielnią. W niniejszym 
opracowaniu w stosunku do respondentów będą stosowane zamiennie określe-
nia: „przedsiębiorstwo”, „firma”, „organizacja”. Takie uproszczenie wydaje się 
uprawnione ze względu na fakt, Ŝe podmioty te prowadzą działalność gospodar-
czą, są nastawione na zysk i w sensie ekonomicznym działają jak klasyczne 
przedsiębiorstwa pomimo bogactwa ich form organizacyjno-prawnych. śadna 
badana organizacja nie jest powiązana kapitałowo z partnerem zagranicznym, 
co wiąŜe się m.in. z lokalnym i regionalnym charakterem działalności znacznej 
części badanych przedsiębiorstw. 

Respondenci reprezentują organizacje zlokalizowane na terytorium całej 
Francji z wyjątkiem dwóch regionów (Bretania i Franche-Comté). Najwięcej 
ankietowanych firm wytwarzających produkty z oznaczeniami jakości znajduje 
się w Owernii, Pirenejach Środkowych, Akwitanii, Burgundii i w regionie Ro-
dan–Alpy. 4 badanych podało swoją lokalizację w więcej niŜ jednym regionie 
Francji. Taka sytuacja moŜe oznaczać takŜe stosowanie strategii odwoływania 
się do kilku obszarów pochodzenia w ramach zróŜnicowanej gamy produkto-
wej. 

Badane firmy (i innego typu organizacje) powstawały na przestrzeni 125 
lat. Najstarsza pochodzi z 1882 r., a najnowsza powstała w 2007 r. Średni wiek 
badanych podmiotów to 32 lata, a mediana wieku wyniosła 20 lat. 1/4 badanych 
organizacji została utworzona przed 1973 r. i 1/4 po 1997 r. Taki rozkład wieku 
świadczy o stosunkowo długiej tradycji wytwarzania produktów regionalnych 
we Francji, jak równieŜ o stabilności struktur organizacyjnych w analizowanej 
branŜy. 

Wielkość organizacji reprezentowanych przez respondentów charakteryzuje 
się duŜym zróŜnicowaniem. WiąŜe się to m.in. z bogactwem form instytucjo-
nalno-prawnych, w których funkcjonują francuscy producenci Ŝywności posia-
dającej oznaczenia jakości. W niektórych przypadkach odpowiedź moŜe doty-
czyć liczby pracowników, a w innych liczby rolników będących członkami 
danego stowarzyszenia, które promuje markę kolektywną odwołującą się do 
obszaru pochodzenia. Zatem do interpretacji tych wyników naleŜy podchodzić  
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z duŜą ostroŜnością. JednakŜe moŜna wskazać, Ŝe wielkość badanych organiza-
cji waha się w przedziale od 2 do 4,8 tys. członków. Średnia wynosi ponad 350 
osób, a mediana 70. 1/4 badanych organizacji liczy poniŜej 30 członków i 1/4 – 
powyŜej 200. Trzy lata temu badane organizacje były z reguły nieznacznie 
większe pod względem liczby członków z wyjątkiem pierwszego kwartyla,  
w którym nastąpiły procesy wzrostu. Planowane zmiany strukturalne oznaczają 
wzrost liczby członków w najmniejszych organizacjach i ich spadek w najwięk-
szych przy niezmienionej medianie. 

W badanej próbie reprezentowane są róŜne branŜe przemysłu spoŜywczego 
(rys. 1). 

mięsna
30%

winiarska
26%

owocowo-warzywna
16%

mleczarska
12%

pozostałe
16%

Rys. 1. Struktura próby badanej według branŜy 

Źródło: badanie własne. 

Najwięcej respondentów działa w branŜy mięsnej i winiarskiej. Znaczny 
udział w próbie badanej mają takŜe przedstawiciele branŜy owocowo- 
-warzywnej i mleczarskiej. Pozostałe profile działalności obejmują produkcję 
wódek i innych napojów alkoholowych, przetwórstwo ryb i owoców morza oraz 
wytwarzanie innych produktów pochodzenia zwierzęcego, np. miodu. 40 firm 
podało swoją branŜę, przy czym trzy organizacje działają jednocześnie  
w dwóch branŜach. 

Wpływ oznaczenia jakości na rozwój organizacji 

Wśród firm i pozostałych podmiotów zarejestrowanych w bazie INAO do-
minują następujące oznaczenia jakości: Appellation d’origine contrôlée (AOC) 
(Kontrolowana Nazwa Pochodzenia), Indication géographique protégée (IGP) 
(Chronione Oznaczenie Geograficzne), Appellation d’origine protégée (AOP) 
(Chroniona Nazwa Pochodzenia) i Label rouge (LR) (Czerwona Etykieta)  



Charakterystyka marketingu regionalnych produktów… 147 

(rys. 2). Najpopularniejsza marka kolektywna odwołująca się do obszaru po-
chodzenia (AOC) usytuowana jest we francuskim systemie prawnym, zaś dru-
gie i trzecie miejsce zajmują oznaczenia nadawane na podstawie aktów praw-
nych Unii Europejskiej. Na czwartym miejscu co do popularności znalazła się 
forma specyficzna dla francuskiego systemu ochrony jakości produktów Ŝyw-
nościowych. Suma wyników w tabeli przekracza 1, poniewaŜ jeden podmiot 
moŜe posiadać kilka oznaczeń jakości. W badanej próbie mniej istotne były 
oznaczenia związane z rolnictwem ekologicznym (AB) i rynkiem winiarskim 
(VQPRD i AOVDQS). Wśród opcji odpowiedzi pierwotnie nieujętych w kata-
logu wymieniono Viticulture Raisonnée (Rozsądna Uprawa Winorośli) i Bleu 
Blanc Coeur (Niebiesko-Białe Serce). 
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Rys. 2. Najpopularniejsze oznaczenia jakości w badanej próbie  

Źródło: badanie własne. 

Pierwsze oznaczenie jakości badane podmioty z bazy INAO otrzymały 
przeciętnie w 1981 r., przy czym połowa badanych firm uzyskała je po 1991 r., 
a 1/4 przed 1964 r. Najstarsze oznaczenie pochodziło z 1935 r., a najmłodsze  
z 2011 r. 

Najwięcej badanych podmiotów z bazy INAO uznało, Ŝe proces uzyskiwa-
nia oznaczenia jakości był raczej trudny (prawie połowa) lub średnio trudny 
(1/3). Tylko co ósmy ankietowany ocenił go jako bardzo łatwy lub łatwy. Taki 
rozkład ocen wskazuje na znaczne trudności w uzyskaniu tego typu oznaczeń 
jakości przez francuskie firmy przetwórstwa spoŜywczego, tym bardziej Ŝe  
w próbie znalazły się wyłącznie podmioty, którym udało się osiągnąć sukces  
w tej dziedzinie, gdyŜ zostały zarejestrowane w bazie INAO. 

Zdecydowana większość respondentów (ponad 9/10), którzy udzielili od-
powiedzi na to pytanie, wskazała na pozytywny wpływ otrzymania oznaczenia 
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jakości na rozwój ich organizacji (rys. 3). Tylko kilka procent badanych było 
odmiennego zdania, tj. podało brak wpływu lub raczej ujemne konsekwencje. 
Ponad 1/4 respondentów nie potrafiła lub nie chciała ocenić wpływu oznaczenia 
jakości na rozwój ich firmy. 

bardzo dobry
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Rys. 3. Ocena wpływu oznaczenia jakości na rozwój firmy 

Źródło: badanie własne. 

Uzyskanie oznaczenia jakości wywarło, zdaniem ankietowanych, pozytyw-
ny wpływ na sytuację ich firm. Te korzystne zmiany zostały zaobserwowane  
w odniesieniu do wszystkich parametrów przedsiębiorstwa, które zostały pod-
dane ocenie respondentów. Najbardziej dostrzegane sukcesy dotyczą wzrostu 
wielkości produkcji, wydatków marketingowych, liczby klientów i rentowności. 
Rzadziej zauwaŜano wpływ oznaczenia jakości na rozwój działalności ekspor-
towej i wzrost liczby pracowników, choć takŜe w przypadku tych wskaźników 
bezsprzecznie dominują efekty pozytywne. Niekorzystny wpływ wprowadzenia 
systemu oznaczenia jakości podało tylko 2–7% firm w zaleŜności od przyjętego 
kryterium oceny. Brak wpływu na badane parametry zaobserwowano wśród ok. 
1/4 firm w odniesieniu do wielkości produkcji, liczby klientów i wydatków 
marketingowych, 1/3 respondentów w stosunku do zmian rentowności, połowy 
podmiotów co do wielkości zatrudnienia i 3/5 w relacji do stopnia internacjona-
lizacji firmy wyraŜonego przy pomocy wielkości eksportu. 

Respondenci potwierdzili pozytywny wpływ uzyskania oznaczenia jakości 
na liczne aspekty marketingowe działalności ich przedsiębiorstw (tab. 1). Ponad 
3/4 ankietowanych wskazało, Ŝe przyjęcie oznaczenia jakości spowodowało 
sformułowanie nowej strategii marketingowej. Być moŜe w tym przypadku 
mamy do czynienia ze sprzęŜeniem zwrotnym, tj. nowa strategia marketingowa 
moŜe takŜe prowadzić do podjęcia decyzji o ubieganie się o oznaczenie jakości. 
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Tabela 1 

Ocena wpływu oznaczenia jakości na zmiany wybranych wskaźników marketingowych (frakcje) 

Wpływ oznaczenia jakości  Tak Nie Nie wiem 
wzrost wiarygodności marki 0,776 0,163 0,061 
opracowanie nowej strategii 
marketingowej  

0,766 0,213 0,021 

wsparcie ze strony innych organizacji  0,729 0,188 0,083 
wzrost rozpoznawalności marki 0,696 0,196 0,109 
wzrost cen produktów danego pod-
miotu  

0,640 0,300 0,060 

wejście do nowych kanałów dystrybu-
cji 

0,638 0,277 0,085 

nowe rynki zbytu za granicą  0,400 0,444 0,156 

Źródło: badanie własne. 

Większość badanych stwierdziła takŜe korzystne efekty marek kolektyw-
nych w postaci oznaczeń jakości w zakresie wzrostu wiarygodności i rozpo-
znawalności marek własnych producenta. Podkreślano takŜe znaczenie ozna-
czeń jakości w procesie uzyskiwania wsparcia ze strony innych podmiotów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. Prawie 2/3 ankietowanych wskazało, 
Ŝe przyjęcie oznaczenia jakości umoŜliwiło ich firmom wejście do nowych ka-
nałów dystrybucji i zastosowanie strategii oferowania wyŜszych cen na ich pro-
dukty. Jedynie w przypadku pytania o wpływ oznaczeń na ekspansję eksporto-
wą odpowiedzi były niejednoznaczne i podzielone. W tym przypadku ponad 
15% badanych nie potrafiło ustalić efektu wprowadzenia oznaczenia jakości na 
zdobywanie nowych rynków zbytu za granicą. 

Specyfika strategii oferowania produktów regionalnych 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę znaczenia poszczególnych aspek-
tów produktów regionalnych (tab. 2). Największą wagę przypisują oni natural-
nie terytorialności, tzn. związkowi danego produktu z miejscem pochodzenia. 
Prawie 2/3 badanych uznało ponadto, Ŝe produkty regionalne charakteryzują się 
przede wszystkim typowością, tj. specyfiką procesu produkcji i produktu koń-
cowego, oraz tradycyjnością, czyli zakorzenieniem produktu w historii obszaru 
pochodzenia i w miejscowym dziedzictwie kulinarnym. DuŜa część badanych 
podkreśliła takŜe znaczenie następujących cech produktów regionalnych (więk-
szość odpowiedzi w kategoriach „bardzo waŜne” i „raczej waŜne” łącznie): 
wspólnotowość, tzn. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez producentów 
(wybrane elementy integracji poziomej kanału rynku), związek z krajobrazem, 
współpraca dostawców surowców z przetwórcą (integracja umowna wstępująca 
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kanału rynku) i współpraca producentów z podmiotami odpowiedzialnymi za 
rozwój turystyki na danym terenie. Ponad połowa badanych przedstawicieli 
firm stwierdziła, Ŝe „raczej waŜnymi” cechami produktów regionalnych są: 
współpraca producentów z dystrybutorami (integracja umowna zstępująca kana-
łu rynku), współpraca między producentami z danego regionu (integracja po-
zioma kanału rynku) i współpraca producentów z instytucjami publicznymi, 
które udzielają im wsparcia. śadna z analizowanych cech produktów regional-
nych nie została uznana za nieistotną, gdyŜ odpowiedzi w kategoriach „raczej 
niewaŜne” i „bez znaczenia” dla poszczególnych cech zaznaczyło mniej niŜ 
1/10 respondentów.  

Tabela 2 

Ocena znaczenia poszczególnych aspektów produktów regionalnych (frakcje) 

Cechy produktów regionalnych 
Bardzo 
waŜne 

Raczej 
waŜne 

Średnio 
waŜne 

Raczej 
nie-

waŜne 

Bez 
znacze-

nia 
terytorialność  0,848 0,109 0,043 0 0 
typowość  0,652 0,261 0,065 0,022 0 
tradycyjność  0,622 0,289 0,089 0 0 
związek z krajobrazem  0,283 0,413 0,217 0,065 0,022 
wspólnotowość  0,267 0,489 0,178 0,044 0,022 
współpraca dostawców surowców  
z przetwórcą  

0,250 0,455 0,227 0,023 0,045 

współpraca producentów z instytu-
cjami publicznymi 

0,140 0,512 0,256 0,093 0 

współpraca producentów z podmio-
tami odpowiedzialnymi za rozwój 
turystyki  

0,114 0,455 0,364 0,045 0,023 

współpraca między producentami  
z danego regionu  

0,091 0,523 0,386 0 0 

współpraca producentów z dystry-
butorami  

0,089 0,511 0,333 0,067 0 

Źródło: badanie własne. 

Respondenci mieli dodatkowo moŜliwość wskazania innych cech, które są 
ich zdaniem istotne w odniesieniu do produktów regionalnych. Tylko sześciu 
respondentów skorzystało z tej opcji. Wskazywali oni na: 1) gwarantowanie 
jakości organoleptycznej dla konsumentów, 2) rozpoznawalność wśród klien-
tów, 3) zatrzymywanie wartości dodanej w regionie produkcji, 4) wzmacnianie 
solidarności w regionie i skłanianie kaŜdego ogniwa łańcucha (dostawców) do 
jak największego zaangaŜowania, 5) zróŜnicowanie typowości dla poszczegól-
nych oznaczeń jakości (zdaniem jednego respondenta to pytanie było sformu-
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łowane na zbyt wysokim poziomie agregacji) i 6) zastrzeŜenie, Ŝe odpowiedzi 
dotyczą wyłącznie produktów danego respondenta, a niekoniecznie innych pro-
duktów posiadających oznaczenia jakości. 

Kolejne pytanie dotyczyło czynników warunkujących postrzeganie auten-
tyczności produktów regionalnych. Ankietowani uznali wizerunek produktu  
i oznaczenie jakości za najistotniejsze determinanty autentyczności produktów 
regionalnych. WaŜnymi przesłankami autentyczności, zdaniem respondentów, 
są takŜe: rozpoznawalność przez konsumentów, lokalizacja miejsca sprzedaŜy 
produktów w regionie pochodzenia i etykieta. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków moŜna wnioskować, Ŝe postrzeganie autentyczności tych samych produk-
tów regionalnych będzie się róŜnić w zaleŜności od tego, czy są oferowane  
w obszarze pochodzenia, czy na zewnątrz. Mniej istotne, ale takŜe wpływające 
pozytywnie na autentyczność elementy to: typ sklepu, w którym produkt jest 
sprzedawany, niska dostępność produktów regionalnych, oferowanie tych pro-
duktów turystom i marka produktu. Niewielkie odsetki badanych dokonały ni-
skiej oceny (kategorie „raczej niewaŜne” i „bez znaczenia” razem wzięte) zna-
czenia poszczególnych czynników autentyczności (2–16%), zatem wszystkie 10 
elementów miało w opinii respondentów istotny wpływ na postrzeganie auten-
tyczności produktów regionalnych. Wyniki potwierdziły hipotezę, Ŝe marki 
kolektywne w postaci oznaczeń jakości mają o wiele większe znaczenie w pro-
cesie budowania autentyczności produktów regionalnych od marek producenta. 
Respondenci mieli moŜliwość wskazania niewymienionych czynników wpły-
wających na postrzeganie autentyczności produktów regionalnych, ale Ŝaden 
ankietowany z niej nie skorzystał, zatem moŜna przyjąć, Ŝe zaproponowany 
katalog opcji odpowiedzi dobrze opisuje determinanty autentyczności produk-
tów regionalnych. 

Następnie respondenci zostali poproszeni o dokonanie oceny znaczenia wy-
branych barier rozwoju rynku produktów regionalnych w porównaniu z kon-
wencjonalnymi produktami Ŝywnościowymi. Odpowiednio 2/5 i 3/10 ankieto-
wanych za bardzo istotne bariery uznało gorszy smak i mniej korzystny wygląd 
tych produktów w porównaniu z Ŝywnością masową. Dla 1/4 badanych bardzo 
waŜną barierą rozwoju rynku produktów regionalnych jest ich słaba dostępność. 
Natomiast takie czynniki jak: niewystarczające działania marketingowe, słaby 
merchandising, czyli widoczność produktach w punktach sprzedaŜy detalicznej, 
i relatywnie dość wysokie ceny były z reguły oceniane w kategorii „raczej waŜ-
nych” barier rozwoju rynku produktów regionalnych. Cztery dostępne opcje 
odpowiedzi miały niewielką liczbę ocen deprecjonujących znaczenie tych czyn-
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ników, gdyŜ kategorie „raczej niewaŜne” i „bez znaczenia” łącznie zaznaczyła 
dla poszczególnych punktów nie więcej niŜ 1/8 ankietowanych. Jedynie punkty 
dotyczące gorszego smaku i mniej korzystnego wyglądu produktów regional-
nych w porównaniu z Ŝywnością konwencjonalną wywołały większe kontro-
wersje, co odzwierciedlają bardziej zróŜnicowane rozkłady odpowiedzi. 

W opinii respondentów o jakości regionalnych produktów Ŝywnościowych 
świadczą przede wszystkim ich cechy organoleptyczne (smak, aromat i przy-
jemność konsumpcji) oraz reputacja oznaczenia jakości (marki kolektywnej 
odwołującej się do obszaru pochodzenia) (tab. 3). Na dalszych pozycjach wśród 
determinantów postrzegania jakości produktów regionalnych znalazła się troska 
o zdrowie konsumentów i bezpieczeństwo sanitarne oraz kwestie etyczne i rola 
produktów regionalnych w procesie stymulowania zrównowaŜonego rozwoju 
danego obszaru. Co ciekawe, reputacja marki producenta znalazła się na ostat-
nim miejscu w katalogu cech świadczących o jakości produktów regionalnych, 
mimo Ŝe połowa badanych uznała ten element za „bardzo waŜny” lub „raczej 
waŜny”. 

Tabela 3 

Ocena znaczenia wybranych aspektów jakości produktów regionalnych (frakcje) 

Aspekty jakości produktów 
regionalnych 

Bardzo 
waŜne 

Raczej 
waŜne 

Średnio 
waŜne 

Raczej 
niewaŜne 

Bez zna-
czenia 

smak, aromat, przyjemność 
konsumpcji  

0,833 0,167 0 0 0 

reputacja oznaczenia jakości  
(np. AOC) 

0,571 0,310 0,119 0 0 

zdrowie, bezpieczeństwo sanitarne 0,357 0,429 0,167 0,048 0 
etyka, zrównowaŜony rozwój 0,195 0,537 0,244 0,024 0 
reputacja marki producenta 0,150 0,350 0,425 0,025 0,050 

Źródło: badanie własne. 

W zestawieniu z oceną znaczenia reputacji oznaczeń jakości taki rozkład 
odpowiedzi świadczy o zdecydowanie większej wadze przypisywanej markom 
kolektywnym w porównaniu z markami producenta w odniesieniu do produk-
tów regionalnych. Zatem marketingowa konstrukcja jakości produktów regio-
nalnych opiera się przede wszystkimi na oznaczeniach jakości i hedonizmie 
konsumentów. Wszystkie pięć aspektów jakości, które znalazły się w opcjach 
odpowiedzi, zostały uznane przez producentów za istotne, gdyŜ odpowiedzi  
w kategoriach „raczej niewaŜne” i „bez znaczenia” łącznie nie przekraczały 
kilku procent. 



Charakterystyka marketingu regionalnych produktów… 153 

Zdaniem ankietowanych sprzedaŜ bezpośrednia produktów regionalnych 
przynosi wytwórcom wiele korzyści. Najistotniejsze z nich obejmują moŜliwość 
przechwycenia całości wartości dodanej w kanale dystrybucji przez producenta 
i ułatwienia w prowadzeniu badań marketingowych, gdyŜ poprzez bezpośrednie 
kontakty z klientami firmom łatwiej jest poznać ich opinie na temat produktów  
i innych elementów marketingu mix. Więcej kontrowersji wzbudziły natomiast 
opcje odpowiedzi podkreślające następujące zalety sprzedaŜy bezpośredniej: 
relatywnie niskie koszty dystrybucji, łatwość dokonywania zmian cen i minima-
lizacja okresu od momentu wyprodukowania danego artykułu do jego sprzedaŜy 
ostatecznemu klientowi. Ta ostatnia cecha sprzedaŜy bezpośredniej jest natural-
nie najistotniejsza w przypadku produktów szybko psujących się, a produkty 
regionalne mogą mieć skrócone terminy przydatności do spoŜycia w porówna-
niu z Ŝywnością konwencjonalną ze względu na niestosowanie chemicznych 
dodatków i konserwantów. Respondenci mieli takŜe moŜliwości wskazania 
dodatkowych korzyści wynikających ze sprzedaŜy bezpośredniej ich produk-
tów. Tylko czterech ankietowanych skorzystało z tej moŜliwości, zatem zapro-
ponowany katalog odpowiedzi dobrze odzwierciedla najistotniejsze zalety 
sprzedaŜy bezpośredniej produktów regionalnych. Wśród tych dodatkowych 
korzyści znalazły się: moŜliwość wyjaśnienia klientom specyfiki procesu pro-
dukcji i cech produktów regionalnych, wskazanie na zalety ekologiczne wytwa-
rzania produktów regionalnych – niska emisja dwutlenku węgla i moŜliwość 
udowodnienia klientowi, Ŝe nie chodzi tylko o względy marketingowe. Jeden 
ankietowany wskazał na brak sprzedaŜy bezpośredniej w jego kategorii produk-
towej, a inny na niewłaściwie sformułowane opcje odpowiedzi. Jego zdaniem: 
1) producent Ŝywności regionalnej przechwytuje częściowo wartość wytworzo-
ną przez sieci dystrybucji, 2) koszty sprzedaŜy bezpośredniej są bardzo wyso-
kie, ale nigdy nie są uwzględnione w cenach produktów regionalnych, 3) nie ma 
moŜliwości łatwego dostosowania cen i 4) szybkość dystrybucji nie musi ozna-
czać zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości, jeśli produkt będzie prze-
chowywany w bagaŜniku samochodowym przez cały dzień. 

Charakterystyka wybranych działań marketingowych badanych organizacji 

Ankietowani zostali poproszeni o dokonanie oceny znaczenia poszczegól-
nych determinantów przewagi konkurencyjnej w zakresie oferowania produk-
tów regionalnych (tab. 4).  
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Tabela 4 

Ocena determinantów przewagi konkurencyjnej w zakresie oferowania produktów regionalnych 
(frakcje) 

Determinanty przewagi 
konkurencyjnej 

Bardzo 
waŜne 

Raczej 
waŜne 

Średnio 
waŜne 

Raczej 
niewaŜne 

Bez zna-
czenia 

smak 0,575 0,375 0,050 0 0 
gwarancja jakości (certyfikat, znak) 0,500 0,450 0,050 0 0 
identyfikacja produktu z regionem 0,450 0,500 0,025 0,025 0 
zapach 0,382 0,235 0,265 0,059 0,059 
marka i reputacja danej organizacji  0,333 0,487 0,103 0 0,077 
bezpieczeństwo konsumpcji  0,278 0,417 0,250 0,028 0,028 
znajomość źródła pochodzenia 
surowców   

0,256 0,487 0,179 0,051 0,026 

przyjemność konsumpcji  0,250 0,500 0,167 0,028 0,056 
chęć wsparcia lokalnych wytwórców  0,162 0,459 0,270 0,081 0,027 
oryginalność produktu  0,135 0,351 0,405 0,054 0,054 
tradycyjna receptura 0,135 0,405 0,351 0,081 0,027 
ekologiczny charakter produktu  0,053 0,342 0,421 0,184 0 
zdrowotność 0,132 0,395 0,289 0,079 0,105 
lojalność konsumentów  0,118 0,471 0,382 0,029 0 
nostalgia konsumentów  0,114 0,286 0,457 0,143 0 
troska o dobrostan zwierząt gospo-
darskich  

0,100 0,333 0,333 0,100 0,133 

cena 0,081 0,351 0,514 0,027 0,027 
moda na konsumowanie takich 
produktów  

0,057 0,371 0,514 0,057 0 

bogactwo składników mineralnych, 
witamin  

0,057 0,257 0,257 0,229 0,200 

ciekawość konsumentów  0,056 0,472 0,417 0,056 0 
dostawa do domu  0,030 0,030 0,364 0,121 0,455 
termin przydatności do spoŜycia 0 0,294 0,353 0,206 0,147 
rejestracja na www.lesproduits 
duterroir.fr 

0 0,063 0,250 0,063 0,625 

Źródło: badanie własne. 

W tym kontekście najwyŜszą wagę respondenci przypisują walorom sma-
kowym ich produktów, gwarantowaniu ich jakości potwierdzonym certyfikata-
mi i oznaczeniami oraz akcentowaniu identyfikacji danego produktu z obszarem 
pochodzenia. Na dalszych pozycjach wśród cech oferty, które zostały uznane za 
„bardzo waŜne” w procesie budowania i utrzymywania przewagi konkurencyj-
nej, znalazły się: zapach produktu, marka i reputacja danej organizacji, zapew-
nienie bezpieczeństwa konsumpcji, znajomość źródła pochodzenia surowców  
i przyjemność konsumpcji. Zdaniem badanych mniejsze znaczenie mają: trady-
cyjna receptura, ekologiczny charakter produktu, troska o dobrostan zwierząt 
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gospodarskich, dąŜenie klientów do wsparcia lokalnych wytwórców, nostalgia 
konsumentów, moda na konsumowanie produktów regionalnych, ciekawość 
konsumentów, lojalność konsumentów, cena, zdrowotność, oryginalność pro-
duktu, przyjemność konsumpcji i bogactwo składników mineralnych i/lub wi-
tamin. Większość badanych uznała, Ŝe rejestracja produktu na najbardziej roz-
poznawalnym we Francji portalu internetowym z produktami lokalnymi 
www.lesproduitsduterroir.fr nie ma znaczenia w dziedzinie kreowania przewagi 
konkurencyjnej ich oferty. MoŜe to być związane ze znacznie silniejszym 
wpływem posiadanych oznaczeń jakości (marek kolektywnych) w porównaniu 
z obecnością na liście producentów takich artykułów, nawet jeśli zamieszczona 
jest ona w Internecie. Około połowa badanych stwierdziła, Ŝe dostawa do domu 
nie stanowi istotnego elementu w procesie budowania przewagi konkurencyjnej 
w zakresie oferowania produktów regionalnych. Zatem inne kanały dystrybucji 
Ŝywności regionalnej są powszechnie akceptowane i znacznie istotniejsze. War-
to takŜe podkreślić stosunkowo niską pozycję ceny wśród czynników decydują-
cych o przewadze konkurencyjnej w badanym segmencie rynku produktów 
Ŝywnościowych. MoŜna wnioskować, Ŝe wraŜliwość cenowa konsumentów 
produktów regionalnych jest niŜsza w porównaniu z nabywcami Ŝywności 
konwencjonalnej, przynajmniej w opinii ankietowanych. Zatem inne elementy 
marketingu mix mają relatywnie większe znaczenie w procesie budowania 
przewagi konkurencyjnej przez producentów Ŝywności oznaczonej markami 
kolektywnymi. Najistotniejsze są walory smakowe, ale niezwykle waŜne jest 
takŜe uczestniczenie w systemach gwarancji jakości, potwierdzone posiadaniem 
certyfikatów i oznaczeń, w szczególności stosowanie marek kolektywnych od-
wołujących się do obszaru pochodzenia. 

Wytwórcy produktów regionalnych najczęściej stosują reklamy zewnętrzne, 
reklamy na opakowaniach, w prasie i w Internecie. Mniejszą popularnością  
w tej grupie cieszą się ulotki i reklamy radiowe. Nieliczni respondenci wyko-
rzystują reklamy telewizyjne i umieszczone na pojazdach firmowych. W kate-
gorii „pozostałe” jeden ankietowany wymienił uczestnictwo w targach gastro-
nomicznych (fr. salons gastronomiques). Wydaje się jednak, Ŝe jest to forma 
wykraczająca poza definicję reklamy. Inny respondent wskazał, Ŝe reklamuje 
się na płytach DVD, przy pomocy filmów i prezentacji producentów oraz zwie-
rząt gospodarskich. Jeden badany podkreślił, Ŝe nie stosuje Ŝadnych reklam. 
Przed trzema laty najpopularniejsze rodzaje reklamy w badanej próbie obejmo-
wały reklamy prasowe, na opakowaniach, zewnętrzne i internetowe, a w per-



Paweł Bryła 156

spektywie następnych trzech lat zdaniem ankietowanych w ich segmencie rynku 
najbardziej prawdopodobny jest rozwój reklam internetowych. 

Stopień wykorzystania Internetu przez francuskich przedsiębiorców zareje-
strowanych w bazie INAO w ich działalności gospodarczej jest generalnie dość 
ograniczony. Najczęściej Internet słuŜy w tego typu organizacjach do realizacji 
celów związanych z komunikacją marketingową. Około 1/3 badanych firm 
uŜywa Internetu w bardzo duŜym i duŜym stopniu jako narzędzia współpracy  
z klientami i/lub dostawcami. JednakŜe w 70% badanych firm wcale nie stosuje 
się Internetu do realizacji zamówień klientów. Jeden ankietowany podał, Ŝe 
posiada sklep internetowy. Ponad połowa ankietowanych nie korzysta takŜe  
z bankowości elektronicznej. Internet słuŜy ponadto jako źródło informacji  
o rynku, ale z reguły jest wykorzystywany w tym celu tylko w średnim stopniu. 
Istnieje zatem jeszcze znaczny potencjał wzrostu wykorzystania Internetu  
w działaniach marketingowych badanych producentów Ŝywności posiadającej 
francuskie oznaczenia jakości. 

Francuskie produkty Ŝywnościowe posiadające oznaczenia jakości zareje-
strowane w bazie INAO są sprzedawane przede wszystkim w duŜych sieciach 
dystrybucji, bezpośrednio w gospodarstwach rolnych, we własnych sklepach  
i na targowiskach, podobnie jak przed trzema laty. Widzimy zatem znaczne 
zróŜnicowanie kanałów dystrybucji regionalnych produktów Ŝywnościowych, 
na co ma niewątpliwie wpływ zróŜnicowana skala działalności przedsiębiorstw 
w badanej próbie, jak równieŜ róŜnice w strategiach marketingowych. Wśród 
ankietowanych mniej popularnymi kanałami dystrybucji okazały się sklepy  
z Ŝywnością ekologiczną i dostawa bezpośrednia do klienta. Pozostałe moŜli-
wości wskazane przez respondentów obejmowały: sprzedaŜ przez tradycyjnych 
kupców i rzemieślników, np. piekarzy i rzeźników, korzystanie we Francji  
z wyspecjalizowanych pośredników (piwnice win, bary, restauracje) i przejmo-
wanie funkcji związanych z dystrybucją przez importerów za granicą. Jeden 
respondent wskazał na sklepy, które nie naleŜą do danej firmy, ale specjalizują 
się w sprzedaŜy produktów posiadających oznaczenie jakości AOC. Wśród 
planów na przyszłość ankietowani wymieniali najczęściej zamiar wejścia ze 
swoimi produktami do wielkich sieci dystrybucji bądź do sklepów z produktami 
ekologicznymi oraz rozwój własnych sieci dystrybucji. 

Badane firmy potwierdziły istotną rolę udziału w imprezach targowych  
w strategiach marketingowych oferowania produktów oznaczonych markami 
kolektywnymi. Im mniejszy zasięg geograficzny targów, tym większy wskaźnik 
udziału. Ponad 4/5 badanych uczestniczy w targach o zasięgu lokalnym, 3/4  
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– w targach o zasięgu regionalnym, 2/3 – w targach o zasięgu krajowym i pra-
wie połowa deklaruje udział w imprezach targowych o zasięgu międzynarodo-
wym. Taki rozkład odpowiedzi jest zgodny z oczekiwaniami i wskazuje na 
koncentrację wysiłków marketingowych na obszarze, gdzie dana marka jest 
najbardziej rozpoznawalna i cieszy się najwyŜszym uznaniem konsumentów. 
Uzyskane wyniki mogą takŜe sugerować ograniczone moŜliwości internacjona-
lizacji duŜej części badanych przedsiębiorstw poprzez wejście z ich produktami 
na rynki zagraniczne. To moŜe być konsekwencją posiadania oznaczeń jakości, 
które są wprawdzie dobrze rozpoznawalne na rynku francuskim, ale mniej po-
pularne poza granicami kraju. Istnieją jeszcze inne, istotne bariery internacjona-
lizacji strategii marketingowych oferowania produktów regionalnych. Udział  
w imprezach targowych o zasięgu międzynarodowym moŜe słuŜyć przełamy-
waniu niektórych z nich. Dodatkowym powodem moŜe być specyfika samych 
imprez targowych. W przypadku imprez adresowanych do wytwórców produk-
tów regionalnych wydają się one koncentrować na ofercie pochodzącej z dane-
go regionu lub – co najwyŜej – kraju. 

Uzyskane wyniki wskazują na postępującą integrację umowną wstępującą 
kanału rynku w badanej grupie francuskich producentów Ŝywności z oznacze-
niami jakości. Ankietowani zadeklarowali, Ŝe w czasie badania 47% surowców 
było kupowanych na podstawie umów długoterminowych, tj. trwających co 
najmniej rok. Mediana wyniosła 50%. W 1/4 badanych firm udział długotermi-
nowych umów o współpracy z dostawcami przekraczał 90%. Trzy lata temu 
przeciętny udział umów długoterminowych był niŜszy, gdyŜ kształtował się na 
poziomie 41%. W połowie badanych firm wskaźnik ten nie przekraczał 40%,  
a 1/4 wykazywała udział tego typu umów w wysokości ponad 75%. Zgodnie  
z planami respondentów znaczenie umów długoterminowych o współpracy  
z dostawcami surowców do produkcji, czyli przede wszystkim rolnikami, bę-
dzie wzrastało w perspektywie trzyletniej (o czym świadczy wzrost średniej, 
mediany i trzeciego kwartyla badanego wskaźnika). Zatem obserwujemy sys-
tematyczny, aczkolwiek powolny, wzrost integracji umownej wstępującej kana-
łu rynku w badanej grupie podmiotów francuskiego rynku Ŝywności oznaczonej 
markami kolektywnymi. 

2/5 respondentów uznało turystykę za bardzo istotny lub raczej istotny 
czynnik w ich strategii marketingowej, zaś prawie połowa badanych oceniła 
znaczenie tego elementu jako średnie. Tylko dla 13% ankietowanych turystyka 
ma niewielkie lub Ŝadne znaczenie w procesie formułowania ich strategii mar-
ketingowych. Taki rozkład odpowiedzi potwierdza wstępne przekonanie o duŜej 
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roli turystyki w marketingu produktów Ŝywnościowych i win posiadających 
oznaczenie jakości. Turyści stanowią waŜny segment rynku tego typu produk-
tów. Stosowanie strategii marketingowej opartej na markach kolektywnych 
odwołujących się do obszaru pochodzenia uwarunkowane jest zatem w pewnym 
stopniu atrakcyjnością turystyczną danego regionu. Z drugiej strony mogą ist-
nieć sprzęŜenia zwrotne, tj. posiadanie rozpoznawalnych produktów Ŝywno-
ściowych moŜe zwiększać atrakcyjność turystyczną danego obszaru. Marki 
kolektywne odwołujące się do obszaru pochodzenia w postaci oznaczeń jakości 
produktów Ŝywnościowych i win stanowią istotny element promocji dziedzic-
twa kulinarnego danego regionu. Stopień świadomości roli turystyki w procesie 
rozwoju rynku produktów regionalnych wydaje się kształtować na wysokim 
poziomie w badanej próbie francuskich przedsiębiorstw. 

Zakończenie 

Wizerunek regionalnego produktu Ŝywnościowego kształtowany jest za-
równo przez markę producenta, jak i markę kolektywną, która opiera się na 
wizerunku strefy jego wytwarzania czy wyjątkowości geograficznej występo-
wania surowców. ToŜsamość marek regionalnych produktów Ŝywnościowych 
zaleŜy od czynnika tradycji i dziedzictwa, jak równieŜ od postrzeganej auten-
tyczności. Tradycja kształtowana jest przez zwyczaje (przepisy kulinarne) oraz 
specyfikę miejsca (klimat, geomorfologia). Natomiast postrzegana autentycz-
ność zaleŜy od czynników osobowych (wiedza, doświadczenie), sytuacyjnych 
(miejsce sprzedaŜy, kontekst zakupu i konsumpcji) oraz produktowych (nazwa, 
etykieta, wygląd, opakowanie).  

Zastosowanie strategii oferowania produktów regionalnych przynosi wielo-
rakie korzyści. Regionalne marki kolektywne legitymizują dany produkt  
w oczach konsumentów i dystrybutorów. Z punktu widzenia rozwoju przedsię-
biorczości stosowanie marek kolektywnych opartych na obszarze pochodzenia 
zwiększa przywiązanie firm do danego regionu poprzez lokalizację procesów 
produkcji i dostęp do surowców. Powstała w ten sposób przewaga konkuren-
cyjna nie moŜe być kopiowana poza danym obszarem. Dlatego inwestycja mar-
ketingowa w rozwój marek kolektywnych cechuje się stabilnością i trwałością. 
Dzięki stosowaniu strategii oferowania produktów regionalnych dynamizuje się 
sieć małych i średnich przedsiębiorstw, które nie byłyby w stanie wykreować 
indywidualnie silnej marki producenta. Ponadto stosowanie tej strategii skłania 
do integracji kanału rynku. 
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THE CHARACTERISTICS OF MARKETING REGIONAL FOOD 
PRODUCTS IN FRANCE – RESEARCH RESULTS 

 
Summary 

 
This paper presents the most important results of our questionnaire survey on marketing 

strategies concerning offering products of origin in France. The study encompassed 466 entities 
which have obtained a quality sign registered in the INAO database. Producer organizations 
established to manage collective brands referring to the area of origin prevail in the research 
sample. Obtaining a quality sign had a positive impact on the situation of enterprises. Over 3/4 of 
our respondents indicated that adopting a quality sign caused the formulation of a new marketing 
strategy. A vast majority of the study subjects also confirmed positive effects of collective brands 
like quality signs in the field of higher credibility and recognition of producer own brands.  
The respondents pointed out that the most important determinants of the competitive advantage of 
their offer were as follows: the taste of their products, quality guarantees, including certificates 
and signs, as well as emphasizing the identification of a given product with its area of origin. 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest wskazanie miejsca, jakie w ramach całościowego produktu terytorialne-
go (tzw. megaproduktu) zajmuje oferta miasta adresowana do przyszłych oraz obecnych studen-
tów. W opracowaniu odniesiono się do Rzeszowa oraz działań, jakie jego władze podejmują  
z myślą o osobach kształcących się w stolicy województwa podkarpackiego. W części empirycz-
nej przedstawiono wyniki badania dotyczącego oczekiwań studentów Politechniki Rzeszowskiej 
w zakresie zaspokajania przez miasto ich potrzeb. 

Wprowadzenie 

Obecnie moŜna obserwować nasilającą się rywalizację między jednostkami 
terytorialnymi. Konkurowanie odbywa się na róŜnych płaszczyznach, w tym 
równieŜ w zakresie pozyskiwania studentów, którzy zarówno w czasie pobiera-
nia nauki, jak i później – po zdobyciu dyplomów – mogą odegrać istotną rolę  
w procesie rozwoju miast i regionów.  

Wykorzystywanie skutecznych narzędzi marketingowych do pozyskiwania 
przyszłych studentów nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmniejsza-
jącej się w naszym kraju populacji osób studiujących. Zjawisko to – negatywne 
zarówno dla szkół wyŜszych, jak i samych miast – obserwowane jest od 2006 
roku. Przewiduje się, Ŝe w latach 2005–2020 liczba studentów w Polsce moŜe 
obniŜyć się nawet o 45%1. Z tego względu jednym z priorytetowych zadań 

                                                                 
1 Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Polsce: globalizacja, demogra-

fia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce, 2009, Ernst & Young Business Advisory, Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2009, s. 28, http://www.nauka.gov.pl/ 
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władz polskich miast powinno stać się ciągłe badanie potrzeb osób stojących 
przed wyborem miejsca studiów oraz studentów, jak równieŜ przygotowanie 
produktu terytorialnego, który będzie w maksymalnym stopniu zaspokajał ich 
oczekiwania. 

Oferta miasta adresowana do studentów jako element produktu terytorialnego 

Zdefiniowanie produktu terytorialnego jest trudnym zadaniem ze względu 
na fakt, Ŝe nie moŜna mówić o jednej, uniwersalnej ofercie terytorium.  
W związku z tym w literaturze przedmiotu zaproponowano wiele ująć defini-
cyjnych analizowanego pojęcia. Według jednego z bardziej kompleksowych 
podejść produkt jednostki osadniczej stanowi skumulowaną uŜyteczność spo-
łeczno-ekonomiczną miejsca (obszaru), zaoferowaną klientom wewnętrznym  
i zewnętrznym dla zaspokojenia ich potrzeb materialnych oraz duchowych, 
bieŜących i rozwojowych, o charakterze konsumpcyjnym i inwestycyjnym2. 

Produkt terytorialny jest rezultatem przedsięwzięć podejmowanych w celu 
przedstawienia określonych korzyści członkom zróŜnicowanych grup otoczenia 
(m.in. turystom, inwestorom, mieszkańcom). Stąd teŜ priorytetowym zadaniem 
kaŜdych władz lokalnych powinno stać się sformułowanie postulatów dotyczą-
cych przyszłości, a w szczególności działań związanych z budowaniem oferty 
danego terytorium, jak równieŜ prowadzeniem działań promocyjnych i kształ-
towaniem wizerunku jednostki osadniczej3. 

W porównaniu z produktami konsumpcyjnymi jednostki terytorialne są 
produktami o bardzo złoŜonej charakterystyce. Stanowią pewien otwarty sys-
tem, uwarunkowany historycznie, ciągle zmieniający się i ewaluujący wraz  
z zachodzącymi w nim relacjami między ludźmi a środowiskiem4. Produkt tery-
torialny, ze względu na swoją złoŜoną budowę, powinien być zatem postrzega-
ny jako tzw. megaprodukt, na który składa się wiele subproduktów. W literatu-
rze przedmiotu najczęściej wymienia się następujące subprodukty terytorialne: 
turystyczny, inwestycyjny, mieszkaniowy, socjalny, handlowo-usługowy, oświa-

                                                                                                                                                             

fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100 
727_Etap_2_uwarunkowania_rozwoju_SW_globalizacja__demografia_i_zmiany.pdf. 

2 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kra-
ków 2007, s. 118. 

3 Por. Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, red. K. Łazorko, 
A. Niedzielska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 19–20. 

4 M. Florek, A. Augustyn, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady  
i procedury, Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011, s. 14. 
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towo-kulturalny, targowo-wystawienniczy, rekreacyjno-sportowy, publiczny5. 
Wymienione elementy produktu terytorialnego są równieŜ złoŜone (komple-
mentarne), a ich konsumpcja jest związana z relatywnie prostszą konfiguracją 
usług towarzyszących. Warto przy tym podkreślić, Ŝe wiele składników produk-
tu miejskiego ma charakter niematerialny i trudno postrzegalny. Elementami 
megaproduktu są zatem m.in. wizerunek jednostki terytorialnej, lokalny klimat 
kulturowy, klimat przedsiębiorczości, zdolność do samoorganizacji i tworzenia 
sieciowych powiązań między róŜnymi podmiotami, a takŜe system komunika-
cyjny i jakość zagospodarowania6. 

Z punktu widzenia oceny miasta przez przyszłych i obecnych studentów 
najwaŜniejszy jest subprodukt oświatowo-kulturalny, a w szczególności wcho-
dzące w jego skład uczelnie zlokalizowane na terytorium konkretnej jednostki 
terytorialnej, wraz z proponowanymi przez nie kierunkami studiów oraz zaple-
czem dydaktyczno-badawczym7. Na postrzeganie ośrodka miejskiego mają 
takŜe wpływ pozostałe komponenty produktu terytorialnego, gdyŜ wszystkie 
subprodukty przyczyniają się do zaspokajania zróŜnicowanych potrzeb osób 
studiujących w danym mieście, jak równieŜ tworzą pewien klimat do studiowa-
nia. W tym kontekście – oprócz samego produktu akademickiego, na który 
składa się oferta wykreowana przez szkoły wyŜsze – waŜne jest podejmowanie 
przez władze lokalne działań, które przyczyniają się do poprawy jakości Ŝycia 
studentów. Istotna jest takŜe udana współpraca przedstawicieli samorządu ze 
szkołami wyŜszymi. Współdziałanie to moŜe przebiegać na wielu róŜnych 
płaszczyznach, m.in. kultury (np. wspieranie przez miasto i region imprez stu-
denckich), sportu i rekreacji (np. współorganizowanie zawodów sportowych) 
czy samej gospodarki (np. wspólne tworzenie i rozwijanie parków technolo-
gicznych, współpraca w zakresie wzmacniania transferu wiedzy i technologii)8. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe produkt miejski jest w pewnym sensie czymś danym, 
istniejącym – nawet jeśli nie podejmuje się Ŝadnych działań, które go dotyczą. 

                                                                 
5 A. Szromnik, Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym, w: Marketing terytorialny. 

MoŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicz-
nej, Poznań 2005, s. 203. 

6 Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN, Warszawa 2006, s. 95. 

7 Subprodukt oświatowo-kulturalny rozumiany jest szeroko, gdyŜ obejmuje produkty: eduka-
cyjny, kinowy i teatralny. Jego adresatami są nie tylko studenci, ale równieŜ: młodzieŜ, rodzice, 
członkowie organizacji młodzieŜowych oraz społecznych. Por. M. Florek, Podstawy marketingu 
terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 28. 

8 Por. Rola wyŜszych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, red.  
T. Markowski, D. Drzazga, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 
2008, s. 334–339. 
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Miasto powstaje oraz rozwija się w wyniku działania czynników miastotwór-
czych. Dany ośrodek od samego początku posiada swoje indywidualne cechy, 
odróŜniające je od innych jednostek, nadające mu charakter (np. warunki przy-
rodnicze, lokalizacja itp.). Polityka władz miasta rozwija je tylko w określonym 
kierunku, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Jednak część subproduktów 
miasta tworzona jest w sposób marketingowy, to znaczy bodźcem do ich two-
rzenia jest informacja o niezaspokojonych potrzebach i istniejącym popycie. 
Sukces w postaci przewagi konkurencyjnej miasto osiągnie tylko wtedy, gdy  
w sposób umiejętny wykorzysta dane mu atuty, wyeksponuje subprodukty 
szczególnie wyróŜniające je spośród innych ośrodków konkurencyjnych, będzie 
je rozwijać oraz modyfikować zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami 
odbiorców. Będzie śledzić potrzeby poszczególnych grup odbiorców, aby do-
stosowywać do nich pojedyncze subprodukty miejskie9. Jedną z takich grup,  
w przypadku miast aspirujących do uzyskania miana liczących się ośrodków 
akademickich, muszą być absolwenci szkół średnich oraz studenci. 

Działania władz Rzeszowa przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności 
miasta dla studentów 

W Rzeszowie w dziewięciu szkołach wyŜszych (prowadzących zajęcia dy-
daktyczne na ok. 60 kierunkach studiów) kształci się blisko 60 tys. osób. Pod 
względem liczebności populacji studentów stolica województwa podkarpackie-
go naleŜy do średnich ośrodków akademickich w kraju (więcej osób studiuje  
w dziewięciu miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, 
Lublinie, Gdańsku, Katowicach oraz Szczecinie). 

O pozyskanie studentów Rzeszów rywalizuje przede wszystkim z duŜymi 
miastami akademickimi zlokalizowanym w bliskiej odległości (ok. 160 km), 
czyli Lublinem oraz Krakowem. Pierwszy z tych ośrodków jest największym 
centrum akademickim we wschodniej części Polski, którego władze od kilku 
lat, stosując intensywne działania marketingowe, silnie zabiegają o przyciągnię-
cie absolwentów szkół średnich. Kraków z kolei ma bogate tradycje akademic-
kie i przez wielu młodych ludzi postrzegany jest jako miejsce o wyjątkowej 
atmosferze do studiowania. 

Lokalne władze przeprowadziły dotychczas jedną akcję promocyjną skie-
rowaną bezpośrednio do przyszłych studentów. W 2008 roku na nośnikach re-
klamy zewnętrznej eksponowano (w województwach: podkarpackim, lubel-

                                                                 
9 A. Stanowicka-Traczyk, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Ofi-

cyna Wyd. Branta, Bydgoszcz–Olsztyn 2008, s. 111–112. 
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skim, świętokrzyskim oraz małopolskim) plakaty w ramach kampanii „Rzeszów 
zdaje egzamin”. Ponadto prezentowano reklamy w telewizji i radio, jak równieŜ 
w Internecie (w serwisach adresowanych do młodych osób). Starano się w ten 
sposób zachęcić absolwentów szkół średnich do podjęcia nauki w Rzeszowie10. 
Aktywność promocyjną sfinansowano z budŜetu miasta oraz ze środków prze-
kazanych przez największe rzeszowskie uczelnie.  

Władze ośrodka miejskiego – z myślą o przyszłych oraz obecnych studen-
tach – realizują działania nie tylko w sferze promocji, ale równieŜ na innych 
płaszczyznach aktywności marketingowej (przede wszystkim w zakresie po-
szczególnych komponentów produktu terytorialnego). Miasto corocznie jest 
organizatorem lub współorganizatorem licznych wydarzeń kulturalnych i roz-
rywkowych odbywających się na jego terenie (m.in. na rynku). Przykładem 
takiego wydarzenia jest duŜy projekt pt. „Europejski Stadion Kultury”, w pro-
gramie którego znajduje się ok. 100 mniejszych przedsięwzięć. Osobom studiu-
jącym przysługują upusty przy zakupie biletów wstępu do miejskich instytucji 
kultury (zniŜki studentom oferuje równieŜ wiele podmiotów działających ko-
mercyjnie – dyskotek, pubów i restauracji). Dzięki inwestycjom realizowanym 
przez miasto zwiększają się moŜliwości w zakresie spędzania wolnego czasu – 
m.in. rozbudowywane są baseny, obiekty sportowe, ścieŜki rowerowe oraz 
kompleksy rekreacyjne. W ciągu czterech lat na inwestycje związane z edukacją 
i kulturą władze Rzeszowa przeznaczyły ponad 90 mln zł11.  

Przykładem przedsięwzięcia, które przyczyniło się do rozszerzenia oferty 
adresowanej głównie do ludzi młodych, jest działająca od 2010 roku bezobsłu-
gowa wypoŜyczalnia rowerów RoweRes12. Jest to jedno z pierwszych tego typu 
rozwiązań wdroŜonych w Polsce. System wypoŜyczalni, obsługiwany przez 
podmiot zewnętrzny wobec miasta, prezentowany jest na stronie internetowej 
Rzeszowa jako przejaw jego innowacyjności.  

Mimo Ŝe miasto nie odpowiada za edukację prowadzoną na poziomie 
szkolnictwa wyŜszego, w Rzeszowie podejmowane są działania mające na celu 
bezpośrednie wspieranie lokalnych uczelni. Przykładem jest rezerwowanie dla 
profesorów mieszkań w nowo powstałych blokach komunalnych. 

                                                                 
10 W ramach kampanii „Rzeszów zdaje egzamin” miasto promowało się nie tylko jako ośrodek 

akademicki, ale równieŜ (na oddzielnych plakatach reklamowych) jako miejsce przyjazne dla 
inwestorów oraz jako miasto organizujące waŜne wydarzenia sportowe. 

11 Rzeszów inwestuje w kulturę i oświatę, http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/rzeszow-
inwestuje-w-kulture-i-oswiate. 

12 Po załoŜeniu konta oraz opłaceniu i odebraniu specjalnej karty moŜna wypoŜyczać rowery  
w dwudziestu stanowiskach zlokalizowanych na terenie miasta. 
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Rzeszów jako ośrodek akademicki w opinii studentów 

W 2010 roku zrealizowano badanie, które dotyczyło postrzegania stolicy 
województwa podkarpackiego przez osoby kształcące się w tym mieście. Spo-
sobem pozyskania danych empirycznych była ankieta audytoryjna, zrealizowa-
na wśród 207 studentów Politechniki Rzeszowskiej13. Do próby badawczej wy-
brano osoby kształcące się na kierunku „zarządzanie”, które przynajmniej od 
roku studiowały w Rzeszowie. 

Zdecydowana większość (89,4%) indagowanych osób wykazywała zado-
wolenie z tego, Ŝe wybrała stolicę województwa podkarpackiego jako miejsce 
swoich studiów (rys. 1). Odmiennego zdania było zaledwie 2% respondentów. 

zdecydowanie 
zadowolony 

33,8%

raczej zadowolony 
55,6%

ani zadowolony, ani 
niezadowolony

8,7%

raczej niezadowolony 
1,4%

zdecydowanie 
niezadowolony

0,5%

Rys. 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu jesteś zadowolony czy teŜ niezadowo-
lony z tego, Ŝe studiujesz w Rzeszowie?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Studentów poproszono o to, aby w ogólnym ujęciu odnieśli się do opinii 
wskazującej na to, iŜ Rzeszów zaspokaja potrzeby społeczności akademickiej. 
Blisko połowa respondentów (48,7%) zgodziła z tym stwierdzeniem (rys. 2). 
Odmiennego zdania była co dziesiąta z indagowanych osób. 

W ramach badania zapytano takŜe o to, w jakim zakresie miasto zaspokaja 
potrzeby studentów w róŜnych obszarach (rys. 3). Do oceny posłuŜono się ska-
lą, w której nota 1 była najniŜsza (ocena bardzo zła), a nota 5 – najwyŜsza (oce-
na bardzo dobra). Najlepiej postrzegano jakość oferty szkół wyŜszych – uzyska-
ła ona uśrednioną ocenę 3,94. Wysoko oceniono równieŜ stopień zaspokajania 
przez ośrodek miejski potrzeb młodych ludzi w zakresie: rozrywki – 3,91, po-

                                                                 
13 Badanie to było elementem szerszego projektu pt. „Miasto i jego promocja w opinii studen-

tów”, zrealizowanego wśród studentów z Rzeszowa i Białegostoku przez autora niniejszego 
artykułu oraz dr Ewę Glińską z Politechniki Białostockiej. 
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znawania ciekawych osób – 3,84, kultury – 3,73. Najgorszą notę (3,02) przypi-
sano moŜliwościom stwarzanym w zakresie samorealizacji zawodowej. 

całkowicie się 
zgadzam

7,2%

raczej się zgadzam
41,6%ani się zgadzam, ani 

się nie zgadzam
38,7%

raczej się nie zgadzam
8,7%

całkowicie się nie 
zgadzam

1,9%

brak odpowiedzi
1,9%

Rys. 2. Struktura odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem, Ŝe 
ogólnie rzecz ujmując Rzeszów zaspokaja potrzeby studentów?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Rys. 3. Ocena stopnia zaspokajania przez miasto potrzeb studentów w róŜnych obszarach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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Rzeszowscy studenci mieli takŜe moŜliwość odniesienia się do stwierdzeń 
opisujących miasto – zarówno pejoratywnych, jak i pozytywnych (rys. 4). Zde-
cydowana większość (86%) pytanych osób zgodziła się ze zdaniem, Ŝe Rze-
szów stanowi główny ośrodek akademicki regionu. Ponad 3/4 respondentów 
zaaprobowało stwierdzenie, Ŝe stolica województwa podkarpackiego jest mia-
stem atrakcyjnym dla studentów. Z kolei pogląd podkreślający europejski cha-
rakter miasta spotkał się z akceptacją 57,9% pytanych osób. Mniej, bo 52,7% 
uczestników badania, zgodziło się z tym, Ŝe Rzeszów to ośrodek z dobrymi 
perspektywami dla młodych ludzi. Najmniejszą aprobatą wśród studentów cie-
szyły się stwierdzenia negatywne. Zdanie, Ŝe Rzeszów to miasto, w którym nic 
ciekawego się nie dzieje, poparło tylko 15,5% respondentów, zaś 8,7% osób 
zgodziło się z tym, Ŝe Rzeszów to miejsce, z którego kaŜdy chciałby się wy-
rwać. 
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Rys. 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwier-
dzeniami dotyczącym Rzeszowa?” 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat atrak-
cyjności stolicy województwa podkarpackiego dla przedstawicieli róŜnych 
grup, do których miasto adresuje swoje działania marketingowe. W opinii 83% 
respondentów Rzeszów jest bardzo atrakcyjny lub raczej atrakcyjny dla inwe-
storów (rys. 5). Nieco niŜszy poziom atrakcyjności wskazano w przypadku stu-
dentów (79,2%) oraz mieszkańców (69,4%). Z kolei zdaniem respondentów 
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ośrodek miejski jest najmniej atrakcyjny dla turystów (37,4%) oraz osób poszu-
kujących dobrej pracy (30,1%). 
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Rys. 5. Ocena atrakcyjności Rzeszowa przez poszczególne grupy osób 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Celem przeprowadzonego badania było równieŜ skłonienie studentów do 
wskazania korzyści oraz strat, które w ich mniemaniu wynikają z kształcenia się 
w Rzeszowie. Respondenci, w ramach pytania otwartego, częściej przytaczali 
pozytywne niŜ negatywne aspekty studiowania. NajwyŜszy poziom wskazań 
(18,8%) wśród korzyści uzyskała moŜliwość poznawania ciekawych i nowych 
osób (rys. 6). Ponadto w grupie innych, pozytywnych aspektów najczęściej 
wymieniano: moŜliwość rozwoju osobistego (12,1%), większe szanse na znale-
zienie pracy (10,6%), studiowanie na renomowanej uczelni (10,1%). 

Wśród negatywnych aspektów studiowania w Rzeszowie najczęściej wska-
zywano słaby rynek pracy (11,1%) oraz wysokie koszty utrzymania (8,2%). 
Pozostałe mankamenty miały niewielkie znaczenie dla uczestników badania 
(rys. 7). 

Blisko połowa (47,8%) respondentów uznała, Ŝe w ciągu kilku ostatnich lat 
Rzeszów dynamicznie się rozwijał (rys. 8). Prawie wszyscy pozostali (50,2%) 
uczestnicy badania byli zdania, Ŝe miasto rozwijało się w umiarkowanym stop-
niu. 
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Rys. 6. Korzyści związane ze studiowaniem w Rzeszowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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Rys. 7. Straty związane ze studiowaniem w Rzeszowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

rozwijał się 
dynamicznie 

47,8%

rozwijał się 
umiarkowanie

50,2%

od dawna nic się          
w nim nie zmieniło     

– ani na lepsze,             
ani na gorsze 

0,5%

cofał się w rozwoju 
0,5%

brak odpowiedzi
1,0%

Rys. 8. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Masz wraŜenie, Ŝe Rzeszów w ciągu ostatnich czterech lat” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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Studenci zapytani o plany na przyszłość w większości (54,6%) odpowiada-
li, Ŝe chcieliby pozostać w Rzeszowie (rys. 9). Z kolei 23,2% respondentów 
raczej nie lub zdecydowanie nie zamierzało wiązać swojej przyszłości ze stolicą 
województwa podkarpackiego, a 22,2% pytanych osób nie potrafiło się jeszcze 
w tej kwestii wypowiedzieć.  

zdecydowanie tak
8,2%

raczej tak
46,4%raczej nie

20,3%

zdecydowanie nie
2,9%

trudno powiedzieć
22,2%

Rys. 9. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy wiąŜesz swoją przyszłość z Rzeszowem?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Poddany analizie materiał empiryczny pozwala sformułować wnioski odno-
szące się do oczekiwań osób studiujących w Politechnice Rzeszowskiej. Prze-
prowadzone badanie ankietowe moŜe stanowić takŜe podstawę do zrealizowa-
nia zakrojonych na szerszą skalę badań, uwzględniających opinie osób kształcą-
cych się na wszystkich rzeszowskich uczelniach. 

Zakończenie 

Uczelnie wyŜsze, wraz z całą sferą funkcjonowania miasta związaną ze stu-
diowaniem, mogą stać się istotnym elementem pozycjonowania jednostek tery-
torialnych w świadomości młodych ludzi. Obecnie obserwuje się bowiem prze-
noszenie akcentu na kompleksowy produkt akademicki, związany z danym 
miastem oraz regionem. Student, przy porównywalnej ofercie programowej 
róŜnych uniwersytetów, zawsze będzie wybierał ten, który znajduje się w mie-
ście „przyjemniejszym do studiowania”. Wydaje się, Ŝe przy porównywalności 
standardów akademickich te dodatkowe elementy decydujące o jakości miejsca 
będą w przyszłości coraz mocniej zyskiwały na znaczeniu14. 

Rzeszów, w znacznej mierze dzięki działaniom podejmowanym przez lo-
kalne władze, jest miastem lubianym przez studentów. Znajduje to potwierdze-
                                                                 

14 Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miasta i regionów, red. T. Domański, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 25. 



Marcin Gębarowski 172

nie nie tylko w postaci wpisów dokonywanych na forach internetowych, ale 
równieŜ w wynikach przeprowadzonego badania. Zdecydowana większość osób 
kształcących się w Politechnice Rzeszowskiej nie Ŝałuje swojej decyzji doty-
czącej wyboru miejsca studiów. Oferta miasta, które postrzegane jest jako 
główny ośrodek akademicki regionu, w duŜej mierze zaspokaja potrzeby ludzi 
młodych – szczególnie te dotyczące form spędzania wolnego czasu, jak równieŜ 
samorozwoju i poznawania interesujących osób. Rzeszów postrzegany jest 
przede wszystkim jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów, ale równieŜ dla stu-
dentów. Wśród negatywnych aspektów, jakie zdaniem młodych osób wiąŜą się 
ze studiowaniem w analizowanym mieście, wskazywany jest przede wszystkim 
słaby rynek ofert zatrudnienia, który nie zaspokaja w pełni ich oczekiwań. 

Pozytywne wraŜenia powstałe podczas studiowania sprawiają, Ŝe wiele 
osób po zakończeniu nauki decyduje się na pozostanie w stolicy województwa 
podkarpackiego. Sprzyja temu dynamiczny rozwój ośrodka (szczególnie wi-
doczny na tle pozostałych miast regionu), zwiększający szanse na znalezienie 
satysfakcjonującej pracy. W granicach miasta, jak równieŜ w jego najbliŜszej 
okolicy, zlokalizowanych jest bowiem wiele podmiotów rynkowych, w których 
zatrudnienie znajduje część absolwentów rzeszowskich uczelni. 

Kondycja lokalnych przedsiębiorstw oraz ich moŜliwości w zakresie gene-
rowania nowych miejsc pracy będą w przyszłości decydowały o tym, jak miasto 
będzie postrzegane przez młode osoby. Jednak duŜą rolę będą odgrywać działa-
nia marketingowe realizowane przez władze Rzeszowa z myślą o absolwentach 
szkół średnich oraz studentach. To atrakcyjność poszczególnych komponentów 
produktu terytorialnego, konsekwencja w pozycjonowaniu miasta, jak równieŜ 
intensywność podejmowanych działań promocyjnych będą determinować pozy-
cję Rzeszowa na mapie ośrodków akademickich kraju. 
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The aim of the paper is to emphasis how important in the complex territorial product of the 
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expectations of students of Rzeszow University of Technology, related to their needs supplied  
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Streszczenie  

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty kształtowania oraz rozwoju  produktów mar-
kowych w turystyce wiejskiej. RozwaŜania teoretyczne wzbogacono praktycznymi rozwiązaniami 
w zakresie rozwoju markowego produktu turystyki wiejskiej. W oparciu o badania przeprowa-
dzone w 30 gminach województwa podkarpackiego moŜna stwierdzić, Ŝe mimo wykształconych 
struktur organizacyjnych w praktyce proces rozwoju markowych produktów turystycznych na 
podkarpackiej wsi jest w początkowej  fazie rozwoju. PowaŜną przeszkodą w tym zakresie są 
słabo wykształcone relacje partnerskie pomiędzy podmiotami zaangaŜowanymi w rozwój tury-
styki wiejskiej. 

Wprowadzenie 

W rozwoju turystyki wiejskiej w ostatnich latach akcentuje się coraz moc-
niej potrzebę budowania zintegrowanych, markowych produktów turystycz-
nych, czego odzwierciedleniem są między innymi zapisy na ten temat w strate-
giach rozwoju turystyki1 czy teŜ coraz liczniej organizowane szkolenia tema-
tyczne poświęcone problematyce produktów markowych w turystyce wiejskiej. 
Mimo duŜego zaangaŜowania organizacyjnego w tym zakresie w praktyce dzia-
łania te są wciąŜ niewystarczające, zarówno w wymiarze ilościowym, jak teŜ 
jakościowym. Bazując na bogatych doświadczeniach praktycznych, L. Strzem-
bicki wskazuje, Ŝe ograniczenia rozwoju markowych produktów turystycznych 
na poziomie poszczególnych regionów czy gmin spowodowane są w duŜej mie-
rze słabo wykształconymi relacjami partnerskimi. Autor ten podkreśla, Ŝe  
w praktyce idea działań zespołowych, mimo istniejących struktur sprzyjających 

                                                                 
1 Kreowanie oraz rozwój zintegrowanych produktów turystycznych zostały wyeksponowane 

m.in. w Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku w Obszarze Priorytetowym I – Produkt  
turystyczny wysokiej konkurencyjności. 



Wiesława Kuźniar 174

realizacji działań zespołowych w turystyce wiejskiej wciąŜ napotyka na wiele 
ograniczeń. Sytuacja ta hamuje proces podnoszenia atrakcyjności wiejskiego 
produktu turystycznego postrzeganego w kategorii obszaru, a w kontekście 
realizowanych działań marketingowych, zarówno w wymiarze wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym, zmniejsza ich skuteczność i efektywność2. 

Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych aspektów kreowania 
produktów markowych w turystyce wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów marketingowego wsparcia ich rozwoju. RozwaŜania teoretyczne 
wzbogacono praktycznymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju markowego pro-
duktu turystycznego na polskiej wsi, w tym zwłaszcza województwa podkar-
packiego, które stanowi zakres przestrzenny badań empirycznych3. Badaniami 
zrealizowanymi w 2010 r. objęto 30 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, posia-
dających naturalne predyspozycje do rozwoju turystyki wiejskiej, z czego 15 
jednostek posiada najwyŜej rozwiniętą funkcję turystyczną, natomiast pozostałe 
15 gmin znajduje się dopiero na jej początkowym etapie rozwoju. W wytypo-
wanych gminach przeprowadzono wywiady pogłębione z wójtami/burmistrzami, 
a takŜe badania ankietowe wśród mieszkańców (łącznie 900 kwestionariuszy) 
oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych (96 kwestionariuszy). W celu 
określenia róŜnic w ocenie aktywności władz w zakresie marketingowego 
wsparcia rozwoju unikalnych produktów lokalnych powiązanych z turystyką 
wiejską w zaleŜności od charakteru gminy, rodzaju respondenta (mieszkańcy, 
kwaterodawcy) oraz interakcji pomiędzy charakterem gminy i rodzajem re-
spondenta wykorzystano test dwuczynnikowej analizy wariancji.  

Wybrane załoŜenia kształtowania marki w turystyce wiejskiej 

Z punktu widzenia jednostek posiadających naturalne predyspozycje do 
rozwoju funkcji turystycznej waŜnym wyzwaniem marketingowym jest stwo-
rzenie koncepcji rozwoju produktu turystycznego w ujęciu terytorialnym.  
W literaturze przedmiotu juŜ od wielu lat podkreśla się, Ŝe jego tworzenie  
i skuteczne zarządzanie jego rozwojem, z uwzględnieniem lokalnych warunków 
oraz właściwie pojętych interesów społeczności miejsc docelowych i turystów, 
wymaga wykorzystania dorobku teorii i pragmatyki marketingu terytorialnego.   
                                                                 

2 L. Strzembicki, Determinanty procesu komercjalizacji produktu turystyki wiejskiej, w: Tury-
styka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. Jastrzębski, Wyd. WyŜszej Szkoły Ekonomii  
i Prawa, Kielce 2011, s. 30. 

3 Prowadzone badania związane są z realizacją przez autorkę grantu nr N N115 552538 finan-
sowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na temat Obszary aktywności mar-
ketingowej jednostki terytorialnej i ich oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej (na przykła-
dzie województwa podkarpackiego). 



Wybrane aspekty rozwoju produktów markowych… 175 

W odniesieniu do obszarów wiejskich, jako swoistego terytorium o specyficz-
nych, indywidualnych walorach przyrodniczych czy kulturowych, wdraŜanie 
marketingowej koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego gminy jest 
wciąŜ stosunkowo nowym obszarem aktywności,  którego efektem jest rozwój 
markowych produktów w turystyce wiejskiej.  

W literaturze marketingowej podkreśla się, Ŝe marka powstaje tak naprawdę 
wówczas, kiedy zaistnieje w umysłach konsumentów i spowoduje ich świado-
my wybór4. Koniecznością na tym etapie staje się przeprowadzenie segmentacji 
rynku, w wyniku której moŜna będzie zaproponować wybranym, w miarę jed-
norodnym grupom potencjalnych nabywców róŜne, oznaczone odrębnymi mar-
kami produkty turystyczne, które w optymalny sposób będą zaspokajać ich 
potrzeby.   

W kontekście rozwoju turystyki wiejskiej marka oddaje sens i istotę okre-
ślonego produktu turystycznego, pod warunkiem konsekwentnego przestrzega-
nia w dłuŜszym okresie zasad działań marketingowych oraz oferowanych atry-
butów. Budowanie marki wiejskiego produktu turystycznego stanowi złoŜony, 
długofalowy proces, bazujący na unikalności wiejskiej oferty turystycznej. 
WaŜną rolę w kreowaniu marki wiejskiego produktu turystycznego pełni pozy-
cjonowanie, którego celem jest wykreowanie takiego wizerunku wśród poten-
cjalnych turystów przyjeŜdŜających na wieś w celach rekreacyjnych, który ko-
munikuje korzyści i unikalne atrybuty, jakie moŜe przynieść dany obszar recep-
cji turystycznej w porównaniu z innymi konkurencyjnymi ośrodkami. Bardzo 
pomocna na tym etapie jest takŜe metoda benchmarkingu, gdyŜ porównanie 
skwantyfikowanych cech z przyjętym wzorcem pozwala wyznaczyć dystans, 
jaki dzieli porównywane jednostki. 

W procesie budowania marki w turystyce wiejskiej, podobnie jak w odnie-
sieniu do innych dóbr i usług, moŜna wyodrębnić cztery podstawowe etapy5: 

− wyróŜnienie marki w odbiorze konsumentów,  
− sprawienie, by konsumenci uznali markę za potrzebną,  
− zdobycie szacunku i zaufania konsumentów,  
− stworzenie związku emocjonalnego konsumentów z marką.  
WyróŜnienie marki turystyki wiejskiej przez konsumentów to podstawa bu-

dowania jej wizerunku. W praktyce, aby osiągnąć kolejne etapy, marka powin-
na odzwierciedlać unikatowość wiejskiej oferty turystycznej, która wraz  

                                                                 
4 J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 13–14.  
5 A. Moroz, Jak się tworzy marki? Praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki, 

„Przegląd Organizacji” 2008, nr 3, s. 35–38. 
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z upływem czasu będzie rozbudowywana. Sprawi to, Ŝe będzie się stawać  roz-
poznawalna, a w konsekwencji wykreuje lojalne postawy turystów względem 
usługodawców związanych z danym obszarem recepcji turystycznej. Podstawą 
tworzenia produktu markowego mogą być atrakcje i środowisko miejsca doce-
lowego, które według V.T.C. Middletona stanowią  główny składnik produktu 
turystycznego. Zdaniem cytowanego autora atrakcje moŜna podzielić na6: 

− atrakcje naturalne: krajobraz (np. nadmorski, górski), klimat i inne ce-
chy geograficzne miejsca docelowego, zasoby naturalne, 

− atrakcje stworzone przez człowieka (budynki i infrastruktura turystycz-
na), obejmująca architekturę zabytkową i współczesną, zabytki, prome-
nady, parki i ogrody, ośrodki Ŝeglarskie, stoki narciarskie, specjali-
styczne sklepy itp., 

− atrakcje kulturowe: tradycja, folklor, religia, sztuka, róŜnego rodzaju 
eventy itp., 

− atrakcje społeczne – sposób Ŝycia mieszkańców, cechy specyficzne lo-
kalnej społeczności itp. 

Jak podaje W. Kurek, za atrakcję turystyczną moŜe być uznany kaŜdy 
obiekt lub wydarzenie, które spełnia następujące warunki: 

− ma rdzeń, będący atrybutem miejsca, które turysta chce zobaczyć, 
− dysponuje oznacznikiem w postaci informacji o rdzeniu, 
− przyciąga turystów7. 
Jeśli wskazane trzy elementy występują i oddziałują na siebie, nadają wów-

czas obiektowi lub zdarzeniu charakter atrakcji turystycznej, które odpowiednio 
wykreowane i wypromowane stanowią zasadniczy element kształtowania wize-
runku produktu turystycznego danego obszaru.  

Kreując wizerunek danego miejsca, naleŜy pamiętać, Ŝe waŜną płaszczyzną 
walki konkurencyjnej jednostek terytorialnych jest poziom dopasowania ofero-
wanego produktu turystycznego do oczekiwań turystów. Stąd teŜ bardzo waŜne 
staje się zweryfikowanie oceny stopnia satysfakcji z zakupionego przez tury-
stów produktu. Elementem tej oceny powinno być określenie stopnia zgodności 
między oczekiwaniami a otrzymaną usługą, co pozwala na określenie niezbęd-
nych obszarów zmian w celu poprawy produktu turystycznego. 

                                                                 
6 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 

1996, s. 89. 
7 Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 27. 
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Przenosząc koncepcję modelu oczekiwań nabywcy usług (V.A. Zeithaml, 
L.L. Berry, A. Parasurman)8 na grunt turystyki wiejskiej, moŜna wyodrębnić 
trzy poziomy oczekiwań wobec usługi turystycznej: 

− usługa przewidywana – odzwierciedla oczekiwany przez turystę po-
ziom usługi, który ma się pojawić zgodnie z jego wyobraŜeniem odno-
śnie do konkretnej oferty turystycznej, 

− usługa poŜądana – jest obrazem „ideału”,  
− usługa odpowiednia (adekwatna) – jest minimalnym tolerowanym 

oczekiwaniem i odzwierciedla poziom usług, który konsument zgodzi 
się zaakceptować. 

W odniesieniu do markowych produktów turystyki wiejskiej oczekiwania 
konsumentów kształtują się pod wpływem nie tylko wcześniejszych doświad-
czeń związanych z nabywaniem danego produktu czy teŜ opinii i rekomendacji 
znajomych. Gwarantem jakości powinny być posiadane przez dany obszar re-
cepcji turystycznej certyfikaty, atrakcyjnie brzmiąca, ciekawa nazwa produktu 
markowego, a takŜe treść przekazu komunikatu marketingowego. Np. turysta 
przyjeŜdŜający do Wioski Zdrowego śycia ma prawo na kaŜdym etapie pobytu 
oczekiwać rozwiązań ekologicznych, z kolei turysta odwiedzający Wioskę Baj-
ki i Zabawy powinien mieć pewność, Ŝe jego dzieci będą mieć ciekawie wypeł-
niony czas i w trakcie pobytu ani przez chwilę nie odczują znudzenia. Im więk-
sza luka między jakością oczekiwaną a jakością otrzymaną, tym większe roz-
czarowanie turysty, którym w dobie Internetu moŜe podzielić się z tysiącami 
potencjalnych turystów, osłabiając w sposób zasadniczy wizerunek danego 
produktu. Z kolei przygotowanie oryginalnego, wysokiej jakości produktu oraz 
utrwalenie w umysłach turystów pozytywnych doświadczeń i wiedzy, związa-
nych z korzystaniem z określonych usług turystycznych, a następnie przekazy-
wanie swoich opinii znajomym wzmacnia percepcję danego produktu marko-
wego, wzmacniając w konsekwencji wizerunek turystyczny obszaru recepcji.  

Praktyczne aspekty rozwoju markowych produktów turystycznych na obszarach 
wiejskich 

Proces tworzenia markowych produktów turystycznych na obszarach wiej-
skich rozpoczął się w ramach programu TOURIN II (lata 1995–1997), finanso-
wanego ze środków PHARE, a następnie był kontynuowany w ramach projektu 
TOURIN III (1998–1999). DąŜąc do stworzenia markowego produktu turystyki 
wiejskiej, podjęto na tym etapie między innymi próbę odpowiedzi na pytania:   
                                                                 

8 V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A. Parasurman, The Nature and Determinants of Customer Expec-
tations of Service, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Winter 1993, s. 3. 
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− jakie powinny być tematy główne, kreujące wizerunek poszczególnych 
regionów?  

− w jaki sposób pobudzić ciekawość potencjalnego klienta?  
− czy ukierunkować ofertę na turystów o ogólnych, czy szczególnych za-

interesowaniach? 
− czy naleŜy wprowadzać dodatkową kategoryzację dla produktów spe-

cjalistycznych? 
− czy sprzedaŜ oferty turystyki wiejskiej w formie pakietów jest uzasad-

niona rynkowo, jeśli tak, to w jakich sytuacjach? 
W nawiązaniu do sformułowanych pytań, opracowując koncepcję produk-

tów markowych w turystyce wiejskiej, podkreślono, Ŝe w celu stworzenia uni-
kalnej i konkurencyjnej oferty, stanowiącej podstawę wyrazistego wizerunku 
naleŜy przede wszystkim wyeksponować walory przyrodnicze. Jest to bowiem 
cecha wyróŜniająca turystykę wiejską w Polsce na tle Europy. W kwestii wyod-
rębniania regionów podkreślono opcję „róŜnorodności”, czyli promocję kraju 
jako zbioru odrębnych regionów, koncentrując przy tym środki na obszarach  
o największych moŜliwościach. WaŜnym celem strategicznym, w kontekście 
kreowania wizerunku, było stworzenie atrakcyjnych specjalności regionalnych 
na bazie typowych produktów polskiej wsi (głównie rzemiosła i produktów 
Ŝywnościowych), które nadawałyby się na upominki dla turystów oraz przyczy-
niały się do promocji regionu i tworzenia marki regionu. W celu skutecznej 
promocji turystyki wiejskiej i wykształcenia jej wyrazistego wizerunku zaleco-
no, aby działania marketingowe uwypuklały aspekty związane ze szczególnymi 
zainteresowaniami turystów (np. turystyka przyrodnicza, konna, rowerowa, 
wędkarstwo). Odnosząc się do kwestii kategoryzacji, mocno zaakcentowano, 
aby na tle rozwiązań europejskich nie dopuścić do zaniku indywidualności  
i róŜnic regionalnych, natomiast w kontekście zakresu oferty turystycznej 
wskazano na konieczność wypracowania pakietów, co wymaga ścisłej współ-
pracy tworzących je podmiotów, a takŜe utworzenia grup usługodawców dla 
osób o szczególnych zainteresowaniach.  W opracowaniu strategii rozwoju pro-
duktu markowego w turystyce wiejskiej bardzo mocno została wyeksponowana 
rola personelu (czynnika ludzkiego), który stanowi ucieleśnienie marki, zapew-
niając w ten sposób poŜądane zróŜnicowanie nie tylko tego, co klient otrzymuje 
(wartości funkcjonalne), ale i tego, w jaki sposób to otrzymuje (wartości emo-
cjonalne)9. 
                                                                 

9 Plan ogólny rozwoju turystyki na terenach wiejskich i zalesionych, Tourism Development In-
ternational, Warszawa 1997. 



Wybrane aspekty rozwoju produktów markowych… 179 

W odniesieniu do turystyki wiejskiej przykładem atrakcji turystycznych 
stanowiących swoisty produkt markowy mogą być szlaki turystyczne bądź tzw. 
wioski tematyczne. Szlaki turystyczne najogólniej moŜna określić jako wyty-
czoną trasę, oznaczoną w terenie tablicami bądź znakami informacyjnymi, łą-
czącą atrakcyjne miejsca i obiekty pod względem widokowym, przyrodniczym, 
kulturowym10. Szlaki z załoŜenia łączą obiekty i miejsca reprezentujące wspól-
ne wartości kulturowe oraz podobne tematycznie treści, które przybierają postać 
atrakcji turystycznych. Najczęściej dzieli się je na szlaki historyczne i archeolo-
giczne, etnograficzne i kulturowe, szlaki zabytków architektury i przemysłu, 
szlaki śladami wielkich postaci, szlaki wodne, górskie, przyrodnicze11. W od-
niesieniu do terenów wiejskich najbardziej popularne są szlaki przyrodnicze  
i kulturowe, a takŜe szczegółowe szlaki tematyczne, jak np. szlaki kulinarne czy 
szlaki wina, których popularność w ostatnich latach systematycznie wzrasta.  

Zainteresowanie turystyczne danym obszarem, zwłaszcza o charakterze 
wiejskim, moŜe wynikać ze specyficznej kuchni, ciekawych tradycji kulinar-
nych i zwyczajów Ŝywieniowych. Rozwój turystyki kulinarnej, bazującej na 
wytyczonych szlakach, obejmuje podróŜowanie pod kątem poznawania potraw  
i produktów Ŝywnościowych danego regionu, które mogą być połączone ze 
zwiedzaniem, poznawaniem kultury i przyrody12. W Polsce rozwój kulinarnych 
szlaków turystycznych jest dopiero w początkowej fazie rozwoju, ich celem jest 
promocja regionalnych tradycji kulinarnych oraz lokalnych produktów Ŝywno-
ściowych, które mogą stanowić atut obszarów wiejskich. W obrębie turystycz-
nych szlaków kulinarnych wyróŜnia się: 

− szlaki prowadzące do lokali gastronomicznych, oferujących kuchnie lo-
kalne, regionalne i narodowe (np. Szlak Janosika), 

− szlaki, których motywem przewodnim jest miód i wino (np. Agrotury-
styczny Szlak Winno-Miodowy „Grodziec”), 

− szlaki promujące lokalne, regionalne lub tradycyjne produkty Ŝywno-
ściowe (np. Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami, Fasolowa Dolina), 

− szlaki promujące potrawy lokalne, regionalne lub tradycyjne (np. Szlak 
Specjalności Kuchni Kwater Wiejskich)13. 

                                                                 
10 Turystyka, red. W. Kurek…, s. 177. 
11 I. Szewczyk, R. Szewczyk, Szlaki turystyczne, Wyd. Carta Blanka, Warszawa 2009, s. 5. 
12 J. Sitnicki, Turystyka kulinarna – czy zawita do Polski?, „Rynek Turystyczny”, 2007, nr 3,  

s. 26–27. 
13 M. Woźniczko, D. Orłowski, Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycz-

nego, w: Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. Jastrzębski, Wyd. WyŜszej 
Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2011, s. 107–108. 



Wiesława Kuźniar 180

Tradycyjna, lokalna kuchnia to swoisty wyróŜnik oferty turystycznej na ob-
szarach wiejskich, stąd teŜ coraz częściej motyw ten wykorzystuje się przy 
opracowywaniu produktów markowych w turystyce wiejskiej.  

Odmianą szlaków kulinarnych mogą być szlaki wina na obszarach wiej-
skich, które są powiązane z rozwojem enoturystyki. Jak wskazuje A. Kowal-
czyk14, biorąc pod uwagę wszystkie elementy towarzyszące turystyce winiar-
skiej, naleŜy przyjąć, Ŝe koncepcja szlaku wina moŜe być uznana za jedną  
z wielu koncepcji rozwoju obszarów wiejskich. Jest ona szczególnie uŜyteczna 
dla prowadzenia działań zmierzających do rozwoju regionów, w których upra-
wa winorośli i produkcja wina odgrywają istotną rolę i które przeŜywają trud-
ności społeczno-gospodarcze związane z nadprodukcją wina, brakiem rynków 
zbytu itp. Tym samym organizowanie i obsługiwanie szlaków wina moŜe być 
traktowane jako jeden ze sposobów aktywizacji turystycznej obszarów wiej-
skich, stanowiąc swoisty produkt markowy. Poza znaczeniem ekonomicznym 
turystyka winiarska ma równieŜ duŜe znaczenie kulturowe. Z punktu widzenia 
regionów i miejscowości, w których uprawia się winorośl, zainteresowanie 
turystów winem i winiarstwem pozwala zachować tradycję i związane z tym 
obyczaje. Turystyka wymusza takŜe troskę o czystość, zadbaną zabudowę wiej-
ską, sprzyjając w ten sposób utrzymaniu trwałości krajobrazu kulturowego. Aby 
uatrakcyjnić pobyt turystów, organizuje się ciekawe eventy, nawiązujące do 
lokalnych tradycji, obrzędów czy starodawnych przepisów. Powiązane jest to 
często z okresem zbioru winogron, produkcją wina czy jego degustacją, tworząc 
unikalny, kompleksowy produkt turystyczny na obszarach wiejskich15.  

Oryginalnymi produktami markowymi w turystyce wiejskiej, integrującymi 
na zasadzie powiązań całą lokalną społeczność (produkt sieciowy) są rozwijają-
ce się w ostatnich latach wioski tematyczne. Ich tworzenie ma na celu oŜywie-
nie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagad-
nień związanych z jakimś produktem, usługą lub kulturą danego regionu. Ich 
rozwój podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi, stanowiąc swoisty 
markowy produkt turystyczny stworzony w oparciu o załoŜoną określoną spe-
cjalizację wsi (np. tradycyjny wypiek chleba i wszystko, co z chlebem moŜe się 
kojarzyć, wyrób najsmaczniejszych i najbardziej aromatycznych powideł śliw-

                                                                 
14 A. Kowalczyk, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, „Pra-

ce i Studia Geograficzne”, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2003, tom 32, s. 72. 

15 W. Kuźniar, Enotourism as form of activating rural areas (on the basis of the province  
of podkarpackie), w: Hradec Economic Days 2011. Economic Development and Management of 
Regions, University of Hradec Králové, Gaudeamus, Hradec Králové 2011, s. 176. 
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kowych w kraju i zgłębianie wiedzy na ich temat). Pomysły niekoniecznie i nie 
zawsze muszą akcentować motyw wiejskości (np. gra w brydŜa czy zabawa  
w Hobbitów). Określona specjalizacja to efekt pomysłowości mieszkańców, 
waŜne jest, aby motyw przewodni nawiązywał do tego, co w danej miejscowo-
ści się znajduje – osobliwości przyrody, ciekawej historii miejscowości, dzie-
dzictwa kulturowego bądź teŜ opierał się na unikalnych umiejętnościach miesz-
kańców (np. Garncarska Wioska, Ptasia Wioska, Wioska Chleba z Przygodą, 
Wioska Truskawkowa, Wieś Ducha Puszczy czy teŜ Wioska Labiryntów i Źró-
deł). Przygotowana koncepcja markowego produktu turystycznego powinna być 
ukierunkowana na określoną grupę adresatów, najczęściej mieszkańców miast, 
hobbistów, pasjonatów czy teŜ osób o określonych problemach zdrowotnych 
(np. alergicy, osoby niepełnosprawne).  

Przygotowanie specjalistycznego oryginalnego produktu markowego w tu-
rystyce wiejskiej sprawia, Ŝe kreowany jest (często od podstaw) wizerunek da-
nej miejscowości jako obszaru recepcji turystycznej, specjalizującego się  
w określonej tematyce. Wioski tematyczne pozwalają stwierdzić, Ŝe kreowanie 
wizerunku miejsca nie zawęŜa się tylko do duŜych miast. Mając ciekawy po-
mysł oraz profesjonalne wsparcie marketingowe, moŜna stworzyć wizerunek 
turystyczny nawet niewielkiej wsi, wzmacniając jej pozycję konkurencyjną na 
tle innych, mniej kreatywnych i aktywnych jednostek.  

Rozwój produktów markowych na obszarach wiejskich województwa  
podkarpackiego  

Wśród wiejskich ofert turystycznych województwa podkarpackiego wciąŜ 
najbardziej popularne są obszary recepcji turystycznej o uniwersalnym charak-
terze, będące tzw. sypialniami dla turystów, które oferują podstawowe usługi, 
jak zakwaterowanie czy wyŜywienie, a takŜe mniej lub bardziej rozbudowany 
zakres usług uzupełniających (np. wypoŜyczalnie sprzętu turystycznego, usługi 
przewodnickie itp.). Przedstawicielom zaangaŜowanym w rozwój turystyki  
w tych jednostkach wciąŜ trudno jest zgodzić się ze stwierdzeniem, Ŝe lepiej 
jest dobrze, a nawet doskonale zaspokoić węŜszą, precyzyjnie określoną grupę 
klientów, wyróŜniając tym daną ofertę na tle konkurencji, aniŜeli rozczarować 
wszystkich, stwarzając produkt mało oryginalny, nieprzyciągający uwagi po-
tencjalnych turystów. Postawy takie wynikają głównie z faktu, Ŝe najczęściej 
działalność agroturystyczna jest prowadzona na ograniczoną skalę (do pięciu 
pokoi) i kwaterodawcom w ich przekonaniu nie opłaca się „przekierunkowy-
wać” oferty na określoną grupę, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.  
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Potrzeba uatrakcyjnienia oferty turystycznej podkarpackiej wsi znalazła od-
zwierciedlenie w załoŜeniach strategicznych, w praktyce jednak jest to złoŜony 
proces, będący dopiero w początkowych fazach rozwoju. O ile w skali kraju 
coraz większą popularnością cieszą się wioski tematyczne, w województwie 
podkarpackim takich ofert jeszcze oficjalnie nie ma, aczkolwiek podejmowane 
są inicjatywy związane z propozycjami zawartymi w opracowanej przez Pod-
karpacką Regionalną Organizację Turystyczną tzw. Koncepcji Produktów Tu-
rystycznych w Województwie Podkarpackim, stanowiącej integralną cześć 
Strategii Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 
–2013. Zaprezentowane zostały w niej propozycje produktów turystycznych  
w formule tzw. traktów, na które składa się szereg subproduktów i projektów, 
mających szanse w przyszłości stanowić unikalne, markowe produkty tury-
styczne. Proponowane pomysły opierały się wyłącznie na bazie kulturowych  
i przyrodniczych walorów Podkarpacia (nazywanych „inspiracjami”), co za-
pewnia unikalność, oryginalność i wyróŜnienie na konkurencyjnym rynku usług 
turystycznych. Produkty w załoŜeniach są adresowane do róŜnych segmentów 
rynku, dzięki czemu mogą słuŜyć budowaniu zintegrowanej oferty marketingo-
wej, silnie zakorzenionej w historii, kulturze etnicznej, obyczajowości i innych 
walorach regionu. Wśród proponowanych siedmiu traktów: Trakty Prehistorii 
„Na szlakach pierwszych osadników”, Trakty Narodów „Ludzie tej ziemi”, 
Trakty Staropolskie „W krainie drewnianych kamieni: magnat – szlachcic  
– chłop”, Trakty Kultury Miasta, Trakty Techniki i Nauki, Trakt Błękitnego 
Sanu – model szlaku według koncepcji Greenways oraz Trakty Kultury Współ-
czesnej, znajduje się wiele ciekawych pomysłów związanych z obszarami wiej-
skimi. Na podkreślenie zasługują zwłaszcza proponowane koncepcje wiosek 
tematycznych (Wioska Pierwszych Osadników, Wioska Jednego Boga czy 
Wioska Narodów), licznych szlaków kulturowych artystycznych czy teŜ przy-
rodniczych oraz ciekawych eventów. Jak wynika z prowadzonych wywiadów 
pogłębionych (z przedstawicielami badanych gmin, Podkarpackiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, a takŜe wybranych stowarzyszeń turystycznych na 
poziomie lokalnym), zaproponowane w Strategii interesujące koncepcje two-
rzenia produktów turystycznych znajdują tylko częściowe wykorzystanie  
w praktyce, co jest nie tyle skutkiem braku zainteresowania, ale wynika ze sła-
bej współpracy i koordynacji działań. Współpraca i koordynacja są konieczne 
do stworzenia zintegrowanego produktu turystycznego, jednak brak w większo-
ści gmin lidera, który koordynowałby działania prowadzone nie tylko na po-
ziomie poszczególnych gmin, ale takŜe na zasadzie koopetycji, pomiędzy sąsia-
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dującymi gminami, co hamuje rozwój ciekawych inicjatyw. W opinii większo-
ści respondentów z tej roli słabo wywiązują się lokalne organizacje turystyczne, 
od których oczekuje się koordynacji działań na poziomie lokalnym. Aktywność 
LOT na Podkarpaciu koncentruje się głównie na tworzeniu i prowadzeniu in-
formacji turystycznej, niestety w ograniczonym stopniu na budowie produktów 
turystycznych o charakterze sieciowym oraz ich profesjonalnej promocji. 

Mimo wciąŜ początkowej fazy rozwoju markowych produktów turystycz-
nych na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego moŜna wskazać 
wiele ciekawych inicjatyw, podnoszących atrakcyjność obszaru recepcji. Poza 
coraz liczniejszymi szlakami tematycznymi w gminach o bogatych tradycjach 
turystycznych naleŜy wskazać takŜe na pojedyncze atrakcje, podnoszące jakość 
oferty turystycznej, jak  drewniane rzeźby, obrazy, ikony, haft itp., a takŜe po-
trawy lokalne. NaleŜy podkreślić, Ŝe w co trzeciej badanej gminie zarządzający 
nie byli w stanie wskazać Ŝadnego produktu, który miałby szansę w przyszłości 
stać się jej lokalnym produktem markowym, stanowiąc przy tym waŜny element 
struktury marketingowej subproduktu turystycznego. Wyniki testu dwuczynni-
kowej analizy wariancji badającego róŜnice pomiędzy średnimi ocenami  
w zakresie marketingowego wsparcia rozwoju unikalnych produktów lokalnych 
powiązanych z turystyką wiejską przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Ocena marketingowego wsparcia rozwoju unikalnych produktów lokalnych powiązanych  
z turystyką wiejską 

Wyszczególnienie 
Gminy o stopniu rozwoju turystyki 

Ogółem 
wysokim niskim 

Kwaterodawcy 4,79 3,53 4,54 
Mieszkańcy 4,49 3,83 4,16 
Ogółem 4,53* 3,82* 4,18 
F dla rodzaju respondenta = 0,040 p=0,874 
F dla charakteru gminy = 24,373*  p=0,000* 
F dla interakcji rodzaj x charakter = 2,436  p=0,119 

a – średnia ocena w skali 1–7, gdzie 1 oznacza ocenę najniŜszą, 7 – najwyŜszą 
*róŜnice statystycznie istotne przy poziomie istotności α≤0,05 

Źródło: badania własne. 

Z badań wynika, Ŝe największą zgodność ze stwierdzeniem, iŜ władze po-
dejmują widoczne wysiłki, aby wspierać rozwój i wypromować unikalne pro-
dukty lokalne, wykazują kwaterodawcy z gmin o wysokim stopniu rozwoju 
turystyki (średnia ocena 4,79 w skali od 1–7), najniŜszą zaś kwaterodawcy  
z gmin o niskim stopniu rozwoju turystyki (średnia ocena 3,53). Na podstawie 
dwuczynnikowej analizy wariancji stwierdzono statystycznie istotne róŜnice 
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pomiędzy średnimi ocenami w gminach o wysokim (4,53) i niskim (3,82) stop-
niu rozwoju funkcji turystycznej. Nie stwierdzono natomiast róŜnic statystycz-
nie istotnych pomiędzy średnimi ocenami w grupie kwaterodawców i miesz-
kańców, a takŜe róŜnic w ocenie w podgrupach respondentów wyodrębnionych 
jednocześnie ze względu na charakter gminy i rodzaj respondenta.  

Charakterystycznymi produktami markowymi wskazywanymi przez biesz-
czadzkie gminy objęte badaniem były m.in. produkty posiadające certyfikat 
Bieszczadzki Produkt Lokalny „Made in Bieszczady”. Pierwsze certyfikaty 
zostały przyznane w 2005 r., kolejne edycje odbyły się w 2007 i 2010 r. Kon-
cepcja opracowania produktu markowego z siedmiu bieszczadzkich gmin  
w swych załoŜeniach adresowana jest głównie do zamieszkujących Bieszczady 
utalentowanych ludowych twórców i rzemieślników. Za Bieszczadzki Produkt 
Lokalny uznaje się wyrób lub usługę utoŜsamianą z Bieszczadami i nawiązują-
cą do wzornictwa, legend i kultury regionu, produkowaną przez osoby zamiesz-
kałe na terenie Bieszczadów. Udzielanie producentom certyfikatu ma na celu 
podkreślenie unikalności tamtejszej kultury i stworzenie swoistych lokalnych 
produktów markowych, dzięki którym łatwiejsze jest wyróŜnienie się na rynku. 
Jest to bardzo skuteczna forma promocji, kreująca wizerunek turystyczny gmi-
ny. Są to bez wątpienia działania, które moŜna uznać za wzorcowe w procesie 
kreowania wizerunku turystycznego badanych jednostek. 

Zakończenie 

Wzrastająca konkurencja na rynku usług turystycznych sprawia, Ŝe poza 
standardowymi lokalnymi atrakcjami naleŜy dostarczyć turystom niezapomnia-
nych przeŜyć i doznań podczas pobytu. Nie wystarczy juŜ zatem podnoszenie 
atrakcyjności marketingowej pojedynczych kwaterodawców zmiany w wiej-
skiej ofercie turystycznej wymuszają podnoszenie atrakcyjności marketingowej 
całych gmin, stanowiących obszar recepcji turystycznej. Szczególnie duŜym 
wyzwaniem marketingowym, a jednocześnie szansą na stworzenie ciekawego  
i oryginalnego markowego produktu turystycznego jest sytuacja, gdy określona 
jednostka predysponowana do rozwoju turystyki wiejskiej, ale niemająca jesz-
cze rozwiniętej funkcji turystycznej, kreuje produkt turystyczny od podstaw, 
ukierunkowując swoją ofertę na ściśle określoną grupę potencjalnych turystów. 
Mimo Ŝe tworzenie markowych produktów turystycznych moŜe być kształto-
wane przez róŜne podmioty (pojedynczych usługodawców, organizacje i stowa-
rzyszenia działające w skali lokalnej i regionalnej, władze lokalne i regionalne), 
to jednak zawsze konieczna jest współpraca oparta na relacjach partnerskich. 
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WaŜnym obszarem współpracy w tworzeniu markowych produktów turystycz-
nych są działania w sferze marketingu, które powinny mieć charakter strate-
gicznych inwestycji, poprzedzonych wszechstronną analizą wewnętrznych  
i zewnętrznych uwarunkowań oraz umiejętnym wyborem rynków docelowych. 
Opracowana koncepcja produktu markowego wymaga następnie wykorzystania 
zintegrowanego zbioru instrumentów i działań marketingowych, wśród których 
szczególnie waŜną rolę w kontekście kreowania wizerunku pełnią działania 
promocyjne. Proponowany zakres oferty nie moŜe jednak utracić swojej unikal-
ności i zmierzać ku komercjalizacji, co mogłoby zniechęcić najbardziej warto-
ściowych, lojalnych, zainteresowanych autentyczną wiejskością turystów.   
 

CHOSEN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
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OCENA WARTOŚCI PRODUKTU TERYTORIALNEGO 
METODĄ REFLEKSJI STRATEGICZNEJ  

 

 

 

Streszczenie  

Celem pracy jest ukazanie moŜliwości wykorzystania jednego z etapów metody refleksji 
strategicznej tak do całościowej oceny wartości danego terytorium i do oceny szeroko rozumia-
nych zasobów danego terytorium (produktu terytorialnego) w aspekcie zaspokojenia potrzeb 
ujawnionych przez róŜne podmioty, chcące skorzystać z uŜyteczności danego terytorium. Ukaza-
no konieczne modyfikacje realizacji wspomnianego etapu metody refleksji strategicznej, aby móc 
ją wykorzystać do realizacji wskazanego celu. Dla egzemplifikacji technicznej strony stosowania 
omawianej metody przytoczono fragment wyniku własnych badań nad oceną wartości potencjału 
powiatu sanockiego dla róŜnych grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem turystów. 
Interpretując uzyskane wyniki, ukazano duŜą wartość pozyskanych drogą stosowania tej metody 
informacji przydatnych włodarzom danego terytorium w procesie decyzyjnym, mającym wzmoc-
nić wartość terytorium. 

Wprowadzenie 

Samodzielność gospodarcza jednostek terytorialnych, uzyskana drogą 
zmian ustrojowych w Polsce, daje względnie duŜe i róŜnorodne moŜliwości 
działań zwiększających tempo rozwoju lokalnej społeczności. Konieczność 
zmian w sposobie zarządzania jednostką terytorialną wynika zarówno z realiza-
cji ustawowych obowiązków nałoŜonych na nowe samorządy, jak i zmian uwa-
runkowań zewnętrznych ich funkcjonowania. Punktem wyjścia programowania 
stosownych działań, nie tylko w administracyjnie wyodrębnionych jednostkach, 
ale równieŜ w obszarach o atrybutach społeczno-gospodarczych czy przyrodni-
czych, przez te podmioty, których statutowym obowiązkiem jest zaspokajanie 
potrzeb określonych społeczności lokalnych (i nie tylko) moŜe być przesłanką 
racjonalnego wyboru tempa i kierunku ich rozwoju. NaleŜy rozwaŜyć, na ile 
posiadane zasoby danej jednostki terytorialnej są w stanie zaspokoić potrzeby 
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zgłaszane przez zainteresowanych. Mogą to być: przedsiębiorcy, turyści, twór-
cy, nowi mieszkańcy itd. W tym przypadku oferowany zbiór korzyści to swoisty 
konglomerat róŜnych przedsięwzięć skierowanych do róŜnych grup adresatów 
(„gości”). Zbiór korzyści jest rozbudowany, poniewaŜ podejmowane działania 
przynaleŜą do róŜnych sfer, jak np. gospodarka, inicjatywy społeczne, kultura, 
sport, edukacja, wypoczynek, ochrona zdrowia, dziedzictwo kultury, ekologia, 
toŜsamość danej społeczności itp.1  

Celem publikacji jest próba ukazania moŜliwości, jakie daje wykorzystanie 
jednego z etapów metody refleksji strategicznej do oceny szeroko rozumianych 
zasobów danego terytorium (produktu terytorialnego) w aspekcie zaspokajania 
potrzeb ujawnianych przez róŜne podmioty, chcące z uŜyteczności danego tery-
torium korzystać.  

Właściwe rozwaŜania zostaną poprzedzone krótką charakterystyką istoty 
metody refleksji strategicznej, co pozwoli ukazać tkwiące w niej moŜliwości  
i ograniczenia, jak i refleksją nad rynkami docelowymi potencjalnie mogącymi 
korzystać z danego terytorium i produktem terytorialnym. 

Istota metody refleksji strategicznej 

Stosowanie metody refleksji strategicznej wymaga realizacji następujących 
etapów2: 

a) analizy otoczenia przedsiębiorstwa, kończącej się sporządzeniem listy 
szans i zagroŜeń, 

b) analizy potencjału przedsiębiorstwa, kończącej się sporządzeniem listy 
jego silnych i słabych stron, 

c) badania synergii w układzie: potencjał (charakteryzowany silnymi i sła-
bymi stronami) – otoczenie (charakteryzowany szansami i zagroŜenia-
mi), 

d) identyfikacji moŜliwych strategii, rozumianych jako kaŜda decyzja 
wywołująca działania zmierzające do modyfikacji relacji przedsiębior-
stwa z otoczeniem, 

e) wyboru strategii poprzez badanie koherencji z celami, 
f) przełoŜenia strategii na zbiór działań, 

                                                                 
1 T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorial-

ny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów 
Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 20–22. 

2 Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków 
–Kluczbork 1997, s. 161–170; M. Rawski, Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej, 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 7, s. 6–8.  
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g) tworzenia planu operacyjnego. 
Szerzej scharakteryzowany zostanie trzeci etap, poniewaŜ procedura (po 

modyfikacjach) realizowana w jego ramach moŜe zostać wykorzystana do reali-
zacji postawionego celu, a takŜe dwa pierwsze etapy, przygotowujące do reali-
zacji etapu trzeciego.   

Proces analizy metodą refleksji strategicznej naleŜy rozpocząć od analizy 
otoczenia przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem powinno być określenie istot-
nych elementów w otoczeniu dalszym przedsiębiorstwa, tj. takich, których sta-
ny mają wpływ na efektywność jego funkcjonowania, jak i wszystkich elemen-
tów otoczenia bliŜszego: nabywców, konkurentów, pośredników, instytucji 
rynkowych. Badanie zidentyfikowanych elementów powinno polegać na od-
krywaniu tendencji aktualnych i przewidywanych na przyszłość, dając podsta-
wę do sformułowania wykazu szans i zagroŜeń, jakie stanowi otoczenie dla 
danego przedsiębiorstwa.  

Zaleca się ograniczyć listę elementów do kilku najistotniejszych w kaŜdej 
kategorii zmiennych (szans, zagroŜeń), stosując róŜne sposoby redukcji wstęp-
nego ich wykazu np. przegrupowanie, agregowanie, wybór reprezentanta, eli-
minacja par wzajemnie wykluczających się. Postulat ten wydaje się bardzo 
istotny z co najmniej dwóch powodów: moŜna przyjąć, Ŝe wszystkie rozwaŜane 
elementy mają jednakową siłę wpływu na przedsiębiorstwo, co eliminuje po-
trzebę waŜenia rozwaŜanych elementów w późniejszym etapie badania, po dru-
gie, ogranicza się liczbę badanych związków do najistotniejszych. Liczba ele-
mentów w kaŜdej z wydzielonych kategorii nie musi być taka sama, co jest 
wynikiem odmiennych warunków czasoprzestrzennych funkcjonowania kaŜde-
go przedsiębiorstwa.  

Po przeprowadzeniu analizy otoczenia naleŜy dokonać analizy potencjału 
przedsiębiorstwa. Potencjał przedsiębiorstwa naleŜy potraktować szeroko, do-
strzegając między innymi: potencjał kadrowy, potencjał finansowy, wyposaŜe-
nie, strukturę organizacyjną, metody i procedury działania, wynalazki i licencje, 
a więc potencjał konieczny do realizacji wszystkich funkcji przedsiębiorstwa. 
Sam proces analizy potencjału firmy jest analogiczny do procesu analizy oto-
czenia. Identyfikuje się silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, 
uwzględniając między innymi: jego wraŜliwość i kreatywność względem oto-
czenia czy zdolności antycypującego przystosowania się do zmian w otoczeniu. 
Wykaz tak ustalonych silnych i słabych stron zawiera z reguły duŜą liczbę ele-
mentów. NaleŜy ją zredukować, wykorzystując techniki, podobnie jak w przy-
padku szans i zagroŜeń.  
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Trzeci etap metody refleksji strategicznej to badanie synergii w układzie: 
potencjał – otoczenie. Uwzględnia się wytypowane według powyŜszego postę-
powania 10–12 elementów otoczenia, jak i 10–12 elementów potencjału przed-
siębiorstwa i analizuje, wykorzystując jako pomocnicze narzędzie macierz  
– tablicę krzyŜową (tab. 1). 

Tabela 1 

Tablica krzyŜowa do badania synergii w układzie potencjał – otoczenie 

                   Otoczenie Szanse ZagroŜenia 
Potencjał 1 2 3 … K 1 2 3 … M 

 1           
Silne 2           
strony …           

 N           
 1           

Słabe 2           
strony …           

 L           

Źródło: opracowanie na podstawie Z. Martyniak, Metoda refleksji strategicznej, „Ekonomika  
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990, nr 4–6, s. 8–10. 

Etap ten wymaga m.in. ustalenia kierunku badania, tzn. naleŜy ustalić, które 
elementy mają charakter niezaleŜny, a które zaleŜny (czy bada się wpływ oto-
czenia na potencjał, czy odwrotnie). Jest to istotny krok warunkujący popraw-
ność dalszych etapów technicznych i interpretację oraz wnioskowanie. Wydaje 
się, Ŝe nie ma sztywnych rozwiązań w tym zakresie i w zaleŜności od potrzeb 
moŜna przyjmować róŜne kierunki badania. Badając synergię pomiędzy poten-
cjałem a otoczeniem, odpowiada się na pytania wyraŜające przyjęty kierunek 
oceny zbudowanej relacji.  

W przypadku analizy „z zewnątrz do wewnątrz” poszukuje się odpowiedzi 
na następujące pytania: 

– czy zidentyfikowane szanse wzmacniają zidentyfikowane silne strony? 
– czy zidentyfikowane szanse osłabiają zidentyfikowane słabe strony? 
– czy zidentyfikowane zagroŜenia osłabiają zidentyfikowane silne strony? 
– czy zidentyfikowane zagroŜenia spotęgują ujawniające się słabe strony? 
W przypadku analizy „od wewnątrz do zewnątrz” poszukuje się odpowiedzi 

na następujące pytania: 
– czy zidentyfikowane silne strony pozwalają wykorzystać szanse? 
– czy zidentyfikowane silne strony pozwalają przezwycięŜyć zagroŜenia?   
– czy zidentyfikowane słabe strony uniemoŜliwiają wykorzystanie szans? 
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– czy zidentyfikowane słabe strony wzmacniają niekorzystny wpływ za-
groŜeń? 

Wyniki badania zapisuje się w tabeli 1 przy pomocy róŜnych formuł, wyni-
kających głównie z celów badania.  

Jedna z propozycji zaleca, by ocenę relacji zapisywać znakami jakościo-
wymi odpowiadającymi jednemu z trzech stanów: synergii pozytywnej (dodat-
niej) – wpływ pozytywny czynnika niezaleŜnego na zmienną zaleŜną (znak +); 
synergii negatywnej (ujemnej) – wpływ negatywny czynnika niezaleŜnego na 
zmienną zaleŜną (znak -); braku synergii (stan neutralny) – brak wpływu czyn-
nika niezaleŜnego na zmienną zaleŜną (znak 0), co oznacza, Ŝe kojarzone ele-
menty nie pozostają w Ŝadnym związku merytorycznym, przyczynowo- 
-skutkowym, przebiegając na niekrzyŜujących się płaszczyznach. Dodatkowo 
wpływ pozytywny i negatywny stopniuje się, wykorzystując dwa poziomy ja-
kościowe (silniejszy i słabszy). To rozstrzygnięcie odzwierciedlane jest więk-
szymi bądź mniejszymi znakami graficznymi3. 

Według innej propozycji, naleŜy zastosować system zero-jedynkowy.  
W przypadku stwierdzenia występowania interakcji pomiędzy szansą/zagro-
Ŝeniem a silną/słabą stroną (interakcji pomiędzy zmienną niezaleŜną a zmienną 
zaleŜną), to na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny macierzy krzyŜo-
wej (tab. 1) wpisuje się cyfrę „1”, w przypadku braku związku – cyfrę „0”. Na-
stępnie naleŜy dodać liczbę interakcji w wierszach i kolumnach macierzy, a tak 
ustaloną sumę przemnoŜyć przez wagi ustalone dla poszczególnych elementów. 
Obliczone iloczyny (waga razy liczba interakcji) porównuje się, co pozwala 
określić, które elementy wpływające mają największą siłę oddziaływania oraz 
które z elementów są najbardziej wraŜliwe na ich ewentualny wpływ. W ostat-
nim etapie postępowania sumuje się wszystkie interakcje oraz iloczyny wag  
i liczb interakcji4. 

Do wartościowania zbudowanych relacji autor proponuje wprowadzić oce-
ny punktowe. Generalnie modyfikacja zasadza się na wprowadzeniu odmienne-
go punktu wyjścia przy badaniu synergii, co między innymi przejawia się  
w rozszerzeniu liczby pytań o sytuacje obecnie nierozwaŜane, a mogące zaist-
nieć (np. słaba strona potencjału moŜe przyczynić się do urzeczywistnienia 
szansy), jak i na wprowadzeniu ocen punktowych (opartych o skalę przedziało-
wą) do wartościowania róŜnych przypadków moŜliwych do zaistnienia. Oceny 
punktowe (a nie jak dotychczas stosowane znaki graficzne) pozwalają na 

                                                                 
3 Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie…, s. 161–170.  
4 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 191–203. 
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znacznie szerszą i pogłębioną analizę, co wynika chociaŜby z faktu, Ŝe na licz-
bach moŜna wykonywać róŜnego typu działania5.  

Pierwszy krok postępowania, najwaŜniejszy i najtrudniejszy, polega na za-
pełnieniu całej macierzy ocenami punktowymi. Tworzy się wszystkie moŜliwe 
relacje przez konfrontowanie kolejno poszczególnych elementów potencjału 
(tak silnych, jak i słabych stron) z kolejnymi elementami otoczenia (tak szan-
sami, jak i zagroŜeniami), względnie odwrotnie, w zaleŜności od tego, które 
elementy zostały przyjęte za zmienną niezaleŜną, a które za zmienną zaleŜną. 
Relacje moŜna opisywać róŜnymi formułami, głównie w zaleŜności od celu 
analizy. Przykładowo, relacją moŜe być następujące pytanie: co moŜe wynikać 
z faktu oddziaływania pierwszym (kolejnymi) elementem potencjału na pierw-
szy (kolejne) element otoczenia. Relacje naleŜy ocenić z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa.  

KaŜdej relacji moŜna przypisać jedną z trzech ocen wartościujących (ocena 
jakościowa): 

a) stan obojętności (neutralności). W nawiązaniu do pytania opisującego 
przykładową relację moŜna powiedzieć, Ŝe „nic” nie będzie wynikać. 
Oznacza to, Ŝe kojarzone zmienne nie pozostają w Ŝadnym związku 
merytorycznym, przyczynowo-skutkowym, przebiegają na niekrzyŜują-
cych się płaszczyznach, a nawet jeśli jest związek, to tak słaby, Ŝe jego 
urzeczywistnienie nie przyniesie korzyści przedsiębiorstwu, 

b) synergia dodatnia, a więc sytuacja korzystna dla przedsiębiorstwa.  
W nawiązaniu do postawionego pytania oznacza to, Ŝe oddziałując ele-
mentem potencjału na element otoczenia, moŜna ukształtować go zgod-
nie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa (urzeczywistnić szanse lub ogra-
niczyć zagroŜenia), 

c) synergia ujemna, a więc sytuacja niekorzystna dla przedsiębiorstwa.  
W nawiązaniu do postawionego pytania moŜna stwierdzić, Ŝe oddziału-
jąc elementem potencjału na element otoczenia, nie moŜna ukształto-
wać go zgodnie z oczekiwaniami firmy, a nawet (mówiąc obrazowo) 
moŜna wzmocnić negatywne oddziaływanie elementu otoczenia na 
przedsiębiorstwo (nie wykorzystać szans i nie ograniczyć zagroŜeń). 

WyróŜnione stany jakościowe naleŜy wycenić przez przypisanie ocen punk-
towych. Spośród wielu moŜliwych rozwiązań najefektywniejsze wydaje się być 

                                                                 
5 M. Rawski, Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagroŜeniami  

w analizie SWOT, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 3, s. 17–25. 
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wykorzystanie domkniętego przedziału liczb całkowitych <-2; +2>. Co naj-
mniej dwa argumenty przemawiają za takim rozwiązaniem: 

– duŜa czytelność i łatwość posługiwania się taką skalą. Punkty dodatnie 
informują o synergii dodatniej, punkty ujemne o synergii ujemnej,  
a liczba „0” o neutralności (obojętności), 

– uŜywanie proponowanej skali minimalizuje subiektywizm wystawia-
nych ocen. Intensywność postrzegania zjawiska (synergia dodatnia czy 
ujemna) moŜna opisać dwoma stanami, np. bardzo silny (2), silny (1). 
Wykorzystywanie w procesie wyceny metod heurystycznych ułatwia 
podjęcie jednoznacznej decyzji w tym względzie.  

Dalsze etapy postępowania mają wspólny mianownik: manipulowanie ze-
stawionymi w macierzy liczbami. Takich zabiegów na liczbach moŜe być wiele 
(w zaleŜności od celów analizy). PoniŜej zasygnalizowano dwa najwaŜniejsze6. 

Pierwszy polega na tym, Ŝe naleŜy zsumować wszystkie oceny punktowe 
znajdujące się w macierzy. Uzyskana informacja pokazuje cały potencjał na tle 
otoczenia, w którym chce się (musi się) go wykorzystać (stwierdzenie słuszne 
w nawiązaniu do przykładowej relacji). Gdy suma jest duŜą liczbą dodatnią, 
moŜna stwierdzić, Ŝe potencjał jako całość jest predysponowany do tego, aby 
przy jego pomocy zrealizować przedsięwzięcie (które było podstawą prowa-
dzonej analizy) w otoczeniu tak postrzeganym. Gdy suma jest duŜą liczbą 
ujemną, moŜna stwierdzić, Ŝe potencjał jako całość nie jest predysponowany do 
tego, aby przy jego pomocy w rozpoznanym otoczeniu podjąć się realizacji 
rozwaŜanego przedsięwzięcia (moŜna „przegrać” z otoczeniem).  

W drugim zabiegu naleŜy ustalić rozkłady brzegowe, sumując oceny punk-
towe tak w wierszach, jak i kolumnach macierzy. Interpretacja uzyskanych wy-
ników (w nawiązaniu do postawionego pytania) moŜe wyglądać następująco. 
Suma elementów danego wiersza, będąca duŜą liczbą dodatnią, informuje  
o tym, Ŝe dany element potencjału jest predysponowany do wykorzystania go  
w „walce” z otoczeniem postrzeganym jako całość. DuŜa liczba ujemna infor-
muje o tym, Ŝe dany element potencjału nie jest predysponowany do oddziały-
wania na otoczenie postrzegane jako całość – moŜna z otoczeniem „przegrać”. 
Suma elementów danej kolumny, będąca duŜą liczbą dodatnią, informuje o tym, 
Ŝe potencjał traktowany jako całość jest predysponowany do oddziaływania na 
dany element otoczenia – moŜna ukształtować go zgodnie z oczekiwaniami 
przedsiębiorstwa. DuŜa liczba ujemna informuje o tym, Ŝe potencjał postrzega-
ny jako całość nie jest predysponowany do oddziaływania na dany element 
                                                                 

6 Ibidem, s. 17–25. 



Marek Rawski 194

otoczenia – nie ma moŜliwości, aby go ukształtować zgodnie z oczekiwaniami 
przedsiębiorstwa, a nawet moŜna wzmocnić negatywne jego oddziaływanie. 
Wiedza uzyskana drogą analizy rozkładów brzegowych stanowić winna pod-
stawę budowania taktycznych i operacyjnych działań. NaleŜy stosować takie 
działania taktyczne i operacyjne, które bazują na tych elementach potencjału, 
dla których uzyskano duŜe liczby dodatnie. NaleŜy stosować takie działania 
taktyczne i operacyjne, które nakierowane byłyby na te elementy otoczenia, dla 
których uzyskano duŜe liczby dodatnie.  

Uwzględniając moŜliwości analityczne trzech przedstawionych procedur 
wyceny efektów synergii w układzie: potencjał – otoczenie, moŜna stwierdzić, 
Ŝe najszerszy zakres interpretacyjny umoŜliwia wycena relacji przy pomocy 
ocen punktowych w skali przedziałowej7. Jest to podstawa do postawienia tezy, 
Ŝe ta procedura jest najlepsza do analizy relacji pomiędzy elementami potencja-
łu przedsiębiorstwa a elementami jego otoczenia. 

Rynki docelowe w marketingu terytorialnym 

W marketingu terytorialnym generalnie moŜna wyróŜnić rynki docelowe 
wewnętrzne i zewnętrzne8. Wewnętrzne rynki docelowe tworzą podmioty obec-
ne na danym terytorium: mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy, właściciele gospo-
darstw, działacze społeczni, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia spo-
łeczne, organizacje wyznaniowe i polityczne, a takŜe pracownicy i działacze 
samorządu terytorialnego, lokalne organizacje i instytucje, pracownicy przed-
siębiorstw i instytucji uŜyteczności publicznej. Związki łączące terytorium  
z wewnętrznymi rynkami docelowymi związane są z ich satysfakcją, a głów-
nymi celami jednostki terytorialnej jest zaspokojenie ich potrzeb. W zakresie 
większości oferowanych im korzyści są skazani na lokalną ofertę.  

Zewnętrzne rynki docelowe tworzą podmioty zlokalizowane poza danym 
terytorium, do których między innymi moŜna zaliczyć: krajowych i zagranicz-
nych przedsiębiorców, organizacje społeczne, pomocowe, lobbystyczne, kluby 
towarzyskie, eksporterów, turystów i wycieczkowiczów, mieszkańców innych 
terytoriów, tak potencjalnych osadników, jak i usługobiorców, młodzieŜ jako 

                                                                 
7 P. Hadrian, M. Rawski, Własności róŜnych technik metody refleksji strategicznej – analiza 

porównawcza, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 2, s. 4–9. 
8 A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania,  

w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów…, s. 39. W literaturze 
przedmiotu moŜna znaleźć odmienne propozycje, np. V. Gerard, Marketing terytorialny i plano-
wanie strategiczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów…,  
s. 72; Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Marketing place’s – attracting investment, industry and 
tourism to cities, states and nations, Free Press, New York 1993, s. 123. 
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potencjalnych uczniów czy studentów, wysoko wykwalifikowaną specjalistycz-
ną siłę roboczą, organizacje i agendy rządowe itd. W przypadku zewnętrznych 
rynków docelowych głównym celem jednostki terytorialnej jest ich przycią-
gnięcie do terytorium.  

Potrzeby i oczekiwania rynków docelowych pozostają w róŜnej interakcji. 
Mogą być względem siebie komplementarne, substytucyjne, neutralne czy kon-
kurencyjne. Dla tworzenia spójnych rozwiązań naleŜy uruchomić procesy mają-
ce na celu takie uporządkowanie podejmowanych działań (przyjętych dla kaŜ-
dego rynku docelowego), aby pojawiły się efekty synergii. Istotne jest więc 
zidentyfikowanie przynajmniej minimalnych oczekiwań formułowanych przez 
poszczególne rynki docelowe względem zaspokojenia ich potrzeb oraz ich hie-
rarchizacja z punktu widzenia waŜności. WyróŜnienie jednego rynku docelowe-
go w procesie tworzenia dla niego maksymalnej sumy uŜyteczności (przy zaofe-
rowaniu uŜyteczności pozostałym rynkom docelowym, spełniającym minimalne 
oczekiwania) rodzi róŜne rozwiązania. Wykorzystanie metody refleksji strate-
gicznej pomoŜe takŜe określić stopień zaspokajania potrzeb rynków docelowych 
przez dane terytorium, jak i określić kierunek i intensywność koniecznych 
zmian terytorium celem zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb. 

Produkt w marketingu terytorialnym 

Zdefiniowanie produktu w kontekście marketingu terytorialnego napotyka 
na trudności związane głównie ze złoŜonością jego wewnętrznej struktury. Pro-
dukt terytorialny jest ukształtowany przez minione pokolenia, przez co wymu-
sza potencjalne rynki docelowe w kontekście zaspokajanych potrzeb. Dopiero 
wtórnie następuje dostosowywanie jego struktury do potrzeb i preferencji ryn-
ków docelowych.  

Produktem jednostek terytorialnych są określone zbiory uŜyteczności ofe-
rowane w róŜnym trybie (odpłatnym, częściowo odpłatnym i nieodpłatnym) na 
zróŜnicowanych warunkach finansowych, czasowych, prawnych róŜnym ryn-
kom docelowym. Ta róŜnorodność nakazuje rozpatrywać produkt terytorialny 
jako megaprodukt, składający się z subproduktów, np. turystycznego, inwesty-
cyjnego, mieszkaniowego, socjalnego, handlowo-usługowego, oświatowo- 
-kulturalnego, targowo-wystawienniczego, rekreacyjno-sportowego, publiczne-
go itp.9 

                                                                 
9 A. Szromnik, Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym, w: Marketing terytorialny. 

MoŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek,  Wyd. Akademii Ekonomicz-
nej, Poznań 2005, s. 197–208. 
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Trudności tworzenia produktu terytorialnego wynikają z faktu, Ŝe jako ca-
łość jest niematerialny, zawierający róŜnego rodzaju wartości duchowe10. Do 
najwaŜniejszych moŜna zaliczyć: obyczaje, kulturę, tradycję, sztukę ludową, 
język, religię, sławne osobistości związane z terytorium, historię terytorium itp. 
Te elementy z róŜną intensywnością pojawiają się we wskazanych subproduk-
tach terytorialnych, stanowiąc ich integralny komponent, co utrudnia tworzenie 
ostatecznych rozwiązań. Są one o tyle waŜne, Ŝe trudne do imitacji przez konku-
rentów i często stanowią o przewadze konkurencyjnej terytorium. 

W terytorium jako złoŜonej jednostce moŜna wyróŜnić dwa typy subpro-
duktów11: 

– subprodukty funkcjonalne wyodrębnione według dominującej funkcji, 
którą spełniają (np. turystyczne, inwestycyjne), 

– subprodukty przestrzenne, elementarne jednostki przestrzenne, wyod-
rębnione geograficznie względnie administracyjnie (np. gmina, wieś). 

Megaprodukt powstaje jako efekt nałoŜenia na siebie wyodrębnionych sub-
produktów. Relacje między nimi są róŜnorodne, tworząc w efekcie złoŜoną 
wewnętrznie strukturę, zwiększającą się wraz z wielkością terytorium (wzrost 
liczby i róŜnorodności subproduktów w obu wymiarach). Ponadto między sub-
produktami zachodzą związki komplementarności, ale i wewnętrznej substytu-
cyjności.  

Relacje pomiędzy rynkami docelowymi a produktem 

Podmiotem realizującym wybór rynków docelowych jest władza (admini-
stracja) samorządowa. Ona występuje w roli podmiotu przygotowującego, orga-
nizującego i realizującego całość przedsięwzięć marketingowych dotyczących 
danego terytorium. Na danym terytorium, obok administracji samorządowej, są 
takŜe obecne inne podmioty włączające się w realizację procesu marketingu. 
NajwaŜniejsze z nich to: stowarzyszenia lub związki gospodarcze (przedsię-
biorstw i ich grup), izby gospodarcze, stowarzyszenia dobrowolne przedsię-
biorstw, grupy lobbystyczne, mieszkańcy, organizacje rozwoju lokalnego, fun-
dacje, stowarzyszenia itp. Władza samorządowa wydaje się być integratorem 
wszystkich działań, w róŜnym zakresie uwzględniając zróŜnicowane oczekiwa-
nia w zakresie wyboru rynków docelowych.  

                                                                 
10 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 

Kraków 2007, s. 13–21; 110–129. 
11 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 

2006, s. 7–25. 
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Jak juŜ wspomniano, w marketingu terytorialnym jest wiele rynków doce-
lowych. W tabeli 2 zestawiono wybrane rynki docelowe (bez ekspozycji szcze-
gółowych oczekiwań) i produkt terytorialny rozpisany na poszczególne subpro-
dukty, przykładowo: turystyczny (hotele, gastronomia, walory środowiska, za-
bytki, tradycja, atmosfera), inwestycyjny (lokale, linie technologiczne, działki, 
grunty rolnicze, siła robocza, technologie), mieszkaniowy (mieszkania, domy, 
działki), handlowo-usługowy (usługi komercyjne), oświatowo-kulturalny (edu-
kacyjny, kinowy, teatralny), rekreacyjno-sportowy (imprezy sportowe, turnieje, 
rajdy, usługi), publiczny (usługi publiczne, administracja, komunikacja, usługi 
zdrowotne). Nie jest to jedyny sposób opisu produktu terytorialnego. W zaleŜ-
ności od potrzeb za elementy produktu moŜna np. uznać: image, lokalny klimat 
kulturowy, klimat przedsiębiorczości, zdolność do samoorganizacji i tworzenia 
sieciowych powiązań między róŜnymi podmiotami, system komunikacyjny  
i jakość zagospodarowania12. Elementy te przenikają z róŜną siłą przez wszyst-
kie subprodukty, stanowiąc ich integralny komponent. 

Tabela 2 

Przykładowa tablica do badania relacji zachodzących między rynkami docelowymi  
a produktem terytorialnym 
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terytorialny 

turystyczny          
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mieszkaniowy          
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-kulturalny 

         

rekreacyjno- 
-sportowy 

         

publiczny          
…          

 Suma brzego-
wa  

        Suma 
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Źródło: opracowanie własne. 

                                                                 
12 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miasta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,  

s. 224. 
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Zanim rozpocznie się ocenianie poszczególnych relacji, naleŜy określić kie-
runek oddziaływania rozwaŜanych elementów na siebie. Ustalenie, które ele-
menty mają charakter niezaleŜny, a które zaleŜny, determinuje ich zoperacjona-
lizowanie. Generalnie moŜna przyjąć tak rynki docelowe, jak i produkt teryto-
rialny za elementy niezaleŜne. Przyjmując jako niezaleŜne rynki docelowe,  
a subprodukty terytorialne jako elementy zaleŜne, moŜna oceniać, w jaki sposób 
oddziaływania rynków docelowych sprzyjają kształtowaniu oczekiwanych sta-
nów subproduktów terytorialnych. Przyjmując jako niezaleŜne subprodukty 
terytorialne, a zaleŜne rynki docelowe, moŜna oceniać, na ile potencjał subpro-
duktów terytorialnych pozwala realizować oczekiwania wyraŜane przez rynki 
docelowe. Wydaje się, Ŝe drugi kierunek analizy jest konieczny do realizacji  
w pierwszej kolejności. Dla takiej analizy obliczona suma wszystkich wysta-
wionych ocen badanych relacji między poszczególnymi elementami produktu 
terytorialnego a rynkami docelowymi jest podstawą do sformułowania albo 
oceny pozytywnej (potencjał subproduktów terytorialnych sprzyja realizacji 
oczekiwań rynków docelowych), albo negatywnej (potencjał subproduktów 
terytorialnych uniemoŜliwia/utrudnia/realizację oczekiwań rynków docelo-
wych), albo neutralnej (potencjał subproduktów terytorialnych ani szczególnie 
nie sprzyja, ani nie utrudnia realizacji oczekiwań rynków docelowych). 

Analizę moŜna dezagregować. W granicy moŜna badać relacje oddzielnie 
pomiędzy kaŜdym subproduktem terytorialnym a oczekiwaniami formułowa-
nymi względem niego oddzielnie przez kaŜdy rynek docelowy. W tabeli 3 
przykładowo przedstawiono fragment efektów badania relacji pomiędzy sub-
produktem turystycznym powiatu sanockiego a oczekiwaniami turystów chcą-
cych skorzystać z tego subproduktu. Relacje oceniano, wykorzystując liczby  
z przedziału <-2;+2>.  

Suma wystawionych ocen (tab. 3) wynosi +12 punktów. Oznacza to, Ŝe 
rozwaŜane atrybuty subproduktu turystycznego powiatu sanockiego są umiar-
kowanie pozytywnie predysponowane do zaspokajania rozwaŜanych oczekiwań 
turystów. Najbardziej wartościowymi atrybutami subproduktu w procesie za-
spokajania potrzeb są: szczególna atmosfera i tradycja powiatu, uznane walory 
bioklimatyczne oraz atrakcje krajobrazowe i przyrodnicze. Stan wielu atrybu-
tów subproduktu turystycznego utrudnia zaspokajanie w pełni oczekiwań tury-
stów, w szczególności niski poziom usług hotelarskich i gastronomicznych, 
utrudniony dostęp komunikacyjny do elementów subproduktu turystycznego 
oraz usług związanych z obsługą turystów. To stan tych atrybutów subproduktu 
turystycznego powinien ulegać zmianie. 



Ocena wartości produktu terytorialnego… 199 

Tabela 3 

Wyniki badania moŜliwości zaspokajania potrzeb turystów subproduktem turystycznym  
powiatu sanockiego (fragment dla wybranych elementów)* 
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tury-
styczny 

Szczególna atmosfera  
i tradycja  

0 +1 +1 +1 0 +1 +2 +1 +7 

Uznane walory biokli-
matyczne  

+1 +2 0 0 +1 0 +1 0 +5 

Unikalne dziedzictwo 
kultury 

0 0 +2 
 

+1 0 +1 +1 +1 +6 

Utrudniony dostęp 
komunikacyjny 

-1 0 -1 -1 0 0 0 0 -3 

Niski poziom usług ho-
telarskich i gastrono-
micznych 

 
0 

 
0 

 
-2 
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0 

 
-1 
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-4 

Atrakcje krajobrazowe  
i przyrodnicze 

+2 0 0 +1 +1 0 +1 +1 +6 

Niewystarczające 
kwalifikacje kadr 
turystycznych 

 
0 
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Słabe usługi związane  
z obsługą turystów 

0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -3 

 Suma brzegowa  +2 +3 -2 -1 +2 +2 +3 +3 +12 

*Dla czytelnika nie wszystkie oceny mogą być oczywiste, poniewaŜ nie przedstawiono „tła”, szczegó-
łowych uwarunkowań kształtowania się rozwaŜanych zmiennych. 

Źródło: opracowanie własne. 

RozwaŜając subprodukt turystyczny jako całość (łącznie wszystkie jego 
atrybuty), moŜna stwierdzić, Ŝe jego obecny stan w sposób szczególny jest pre-
dysponowany do zaspokajania potrzeb turystów dotyczących poprawy zdrowia, 
odreagowania na stres oraz wzmacniania więzi rodzinnych (przyjacielskich).  

Zakończenie 

Podsumowując prowadzone rozwaŜania, warto zauwaŜyć, Ŝe interpretacja 
uzyskanych informacji z wykorzystaniem metody refleksji strategicznej moŜe 
przebiegać na róŜnych poziomach. Suma punktów moŜliwych do uzyskania  
w całej tabeli 2 pozwala ocenić moŜliwości zaspokajania oczekiwań formuło-
wanych jednocześnie przez wszystkie rynki docelowe, w aspekcie rozpoznane-
go potencjału wszystkich subproduktów terytorialnych. Suma punktów wysta-
wionych dla danego subproduktu terytorialnego i jednocześnie dla wszystkich 
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rynków docelowych pozwala określić moŜliwości zaspokajania ich potrzeb 
przez dany subprodukt. Suma punktów wystawionych dla wszystkich subpro-
duktów terytorialnych i wybranego rynku docelowego pozwala ocenić moŜli-
wości zaspokajania jego potrzeb jednocześnie przez wszystkie subprodukty. 
Suma punktów wystawiona dla wybranego subproduktu i wybranego rynku 
docelowego (przykładowo w tabeli 3 przedstawiono efekty analizy dla subpro-
duktu turystycznego i turystów jako rynku docelowego) pozwala ocenić moŜli-
wości zaspokojenia jego potrzeb przez dany subrodukt. Ta moŜliwość, wynika-
jąca z istoty procedury, wydaje się być szczególnie pomocna w procesie podej-
mowania przez włodarzy danego terytorium decyzji, dotyczących kształtowania 
wartości danych subproduktów w kontekście realizacji rozwoju zrównowaŜo-
nego  (konieczność dostrzeŜenia i respektowania oczekiwań innych rynków 
docelowych formułowanych względem danego subproduktu). 

Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe istnieje moŜliwość dwoistego prowadzenia 
analizy, w zaleŜności od tego, które elementy: czy potencjału terytorium, czy 
zidentyfikowane oczekiwania rynków docelowych, zostaną przyjęte za zmienne 
niezaleŜne. MoŜna analizować, w jakim stopniu istniejący potencjał danego 
terytorium moŜe zaspokoić zidentyfikowane oczekiwania wybranych rynków 
docelowych, albo w jakim stopniu rozpoznane oczekiwania róŜnych rynków 
docelowych, moŜliwe do realizacji na danym terytorium, mogą to terytorium 
zmienić/zmodyfikować jego wartość. 
 

VALUE EVALUATION OF THE TERRITORY PRODUCT  
BY THE STRATEGY REFLECTION METHOD 

 
Summary 

 
The aim of this study is to show the possibilities of using one of the stages of strategic reflec-

tion method as an overall assessment of the value of the territory, and to assess the resources  
of the territory (territorial products) in terms of satisfying the needs revealed by different entities 
that wish to benefit from the territory utilities. There are shown the necessary modifications to the 
implementation of this phase of the strategic reflection method, to be able to use it to achieve the 
stated objective. For exemplification of the technical side of this method, a constituent result of 
their research, was presented evaluating the potential of the county of Sanok, for different target 
markets, with particular emphasis on tourists.  In the discussion of results the author showed high 
value of data derived from the application of this method. Data an useful for the authorities of the 
territory in their decision making  that should reinforce the value of the area.  
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(NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA)  

 

 

Streszczenie  

Lojalność klientów odgrywa niezwykle istotną rolę na współczesnym globalnie i intensyw-
nie konkurencyjnym rynku turystycznym, stąd teŜ coraz więcej obszarów recepcji zaczyna dbać  
o dotychczasowych odwiedzających, nawiązując z nimi długoterminowe relacje. Celem niniej-
szego artykułu jest próba pokazania wpływu zadowolenia z wartości usług turystycznych na 
wierność wobec destynacji. Wyjaśniono pojęcie lojalności i wyszczególniono jej rodzaje. Wska-
zano czynniki kształtujące przywiązanie turysty do miejsca docelowego podróŜy, podkreślając 
zwłaszcza znaczenie wartości dla klienta i jej wpływ na satysfakcję. Bazę empiryczną opracowa-
nia stanowiły wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w Krakowie w 2011 roku. 

Wprowadzenie 

Zagadnienie lojalności klientów jest bardzo istotne w wielu dziedzinach go-
spodarki, zwłaszcza tam, gdzie z jednej strony potrzebne są duŜe nakłady, aby 
pozyskać nabywcę, a z drugiej – klienci nie przywiązują się do wytwór-
cy/oferenta. Przykładem jest m.in. turystyka. Globalizacja i otwarcie granic, jak 
równieŜ rozwój środków transportu uczyniły bowiem dostępnymi wiele nowych 
obszarów. Z kolei wzrost dochodów konsumentów oraz olbrzymi postęp  
w dziedzinie pozyskiwania i wymiany informacji nie tylko ułatwiły podróŜe, ale 
takŜe zwiększyły wiedzę o moŜliwościach i korzyściach z podróŜowania. Będą-
ca konsekwencją tych trendów wzrastająca konkurencja pomiędzy miejscami 
docelowymi podróŜy podnosi koszty pozyskania odwiedzających. Stąd teŜ po 
wielu latach koncentracji na produkcie w centrum zainteresowania obszarów 
recepcji i firm turystycznych znalazł się obecnie klient-turysta, którego wpraw-
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dzie trzeba najpierw zdobyć, ale waŜniejsze jest (bo zdecydowanie tańsze1) jego 
utrzymanie poprzez dostarczenie mu satysfakcjonującej wartości i zbudowanie 
z nim długotrwałych relacji opartych na lojalności. Biorąc pod uwagę, Ŝe stali 
goście są aktywem, które daje moŜliwość, a wręcz warunkuje destynacji odnie-
sienie sukcesu na wysoce konkurencyjnym rynku2, naleŜałoby zastanowić się: 
w jaki sposób zdobyć lojalność odwiedzających, co ją determinuje i na co  
w związku z tym naleŜy zwrócić szczególną uwagę? Próba znalezienia odpo-
wiedzi na te pytania jest celem niniejszego artykułu. Wyjaśniono pojęcie lojal-
ności i wyszczególniono jej rodzaje. Wskazano czynniki kształtujące przywią-
zanie turysty do obszaru recepcji, podkreślając zwłaszcza znaczenie wartości 
dla klienta i jej wpływ na satysfakcję. Na koniec empirycznie zweryfikowano 
następującą hipotezę badawczą: Lojalność gości odwiedzających destynację 
zaleŜy od stopnia ich zadowolenia z wartości lokalnych usług turystycznych.  
W analizach wykorzystano wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzo-
nych w Krakowie w 2011 roku. 

Istota i rodzaje lojalności 

Lojalność jest pojęciem bardzo szerokim, skomplikowanym i tym samym 
trudnym do zdefiniowania. Termin „lojalny” wywodzi się z łacińskiego słowa 
legalis, oznaczającego „zgodnego z prawem”3. Według Słownika języka pol-
skiego lojalność to: „1. postawa, postępowanie zgodne z przepisami prawa; 
prawomyślność, praworządność; 2. prawość, wierność, rzetelność w stosunkach 
z ludźmi” 4. W marketingu definicja ta została zawęŜona do wierności klienta, 
jednakŜe pozostałe jej człony wskazują kierunek działania w dąŜeniu do pozy-
skania lojalności. 

Podstawowe i jednocześnie najstarsze znaczenie terminu „lojalność” to 
skłonność klienta do wielokrotnych zakupów u jednego wytwórcy/oferenta. Jest 
to podejście bazujące na zachowaniu nabywcy (najczęściej w przeszłości)  
i w związku z tym taką lojalność moŜna określić jako behawioralną5 (ang. be-
havioral loyalty). Krytycy tej koncepcji twierdzą jednak, Ŝe nie uwzględnia ona 
przyczyn kontynuacji zakupów, a ta ostatnia moŜe wynikać nie tylko z lojalno-

                                                                 
1 J. Griffin, Customer Loyalty: How to Earn It, How to Keep It, Jossey-Bass Publisher, San 

Francisco 2002, s. 476. 
2 M.G. Dekimpe, J-B.E.M. Steenkamp, M. Mellens, P. Vanden Abeele, Decline and variability 

in brand loyalty, „International Journal of Research in Marketing” 1997, Vol. 14, No. 5, s. 405. 
3 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980, s. 434. 
4 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1979, t. 2, s. 50. 
5 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, s. 11. 
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ści, ale takŜe np. z inercji (niechęci do zmian)6, przyzwyczajeń, wygody lub 
wysokich kosztów (nie tylko finansowych) zmiany wytwórcy/oferenta (ode-
rwani lojaliści), braku substytutów na rynku lub niewiedzy konsumenta o ist-
nieniu innych produktów (więźniowie, zakładnicy), korzyści finansowych pro-
ponowanych przez wytwórcę/oferenta (kupieni lojaliści)7. Stąd coraz częściej 
stosuje się inne rozumienie lojalności: lojalny klient to taki, który ma dobrą 
opinię o wytwórcy/oferencie i jest gotów dzielić się nią z innymi (adwokat)8. 
Ujęcie to opiera się na nastawieniu klienta i lojalność w tym przypadku moŜna 
nazwać emocjonalną (ang. attitudinal loyalty). Dostarcza ona jednocześnie 
wskazówek co do przyszłego postępowania klienta9.  

Uwzględniając oba aspekty lojalności, moŜna wyróŜnić cztery typy lojal-
nych klientów (rys. 1)10: 

– o lojalności prawdziwej – wierni, tj. rzadko poszukujący innych pro-
duktów, bardziej odporni na działania konkurencji, przywiązujący 
mniejszą wagę do drobnych potknięć oferenta/wytwórcy, dzielący się  
z oferentem/wytwórcą swoimi pomysłami, sugestiami itp.; 

– o lojalności ukrytej (utajonej) – rekomendujący oferenta/wytwórcę, ale 
z róŜnych powodów (np. finansowych, czasowych) rzadko dokonujący 
u niego zakupów; 

– o lojalności fałszywej (spontanicznej, impulsowej) – powtarzający za-
kupy, ale najczęściej z przyczyn od siebie niezaleŜnych (np. monopol, 
najniŜsza cena, bliskość punktu sprzedaŜy) i niemający dobrego zdania 
o firmie i jej produktach, a nawet szerzący o niej negatywną opinię; 

– nielojalnych. 
Z uwagi na fakt, Ŝe pierwszym i najwaŜniejszym celem kaŜdego podmiotu 

podaŜy jest generowanie zysku, niejednokrotnie najwaŜniejsza jest dla niego 
lojalność behawioralna, podczas gdy powinien on dąŜyć do zbudowania lojal-
ności prawdziwej. Rodzi się w związku z tym pytanie: Jakie czynniki warunku-
ją prawdziwą lojalność klientów? W niniejszym opracowaniu spróbowano na 
nie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę lojalność turystów wobec obszaru recepcji. 

                                                                 
6 K. Siekierski, Badania źródeł lojalności, „Marketing w Praktyce” 2003, nr 1, s. 44. 
7 C.F. Curasi, K.N. Kennedy, From Prisoner to Apostol: A typology of Repeat Buyer and Loyal 

Customer in Service Business, „Journal of Service Marketing” 2002, Vol. 16, No. 4, s. 322–341. 
8 G. Gould, Why it is Customer Loyalty that Counts (and How to Measure it), „Management 

Service Quality” 1995, Vol. 5, No. 1, s. 16. 
9 E. Aspinall, C. Nancarrow, M. Stone, The Meaning and Measurement of Customer Retention, 

„Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing” 2001, Vol. 10, No. 1, s. 79–87. 
10 J. Griffin, Customer Loyalty..., s. 22–23. 
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Nastawienie 
do produktu 

Pozytywne Lojalność ukryta 
Lojalność  
prawdziwa 

Negatywne Brak lojalności Lojalność fałszywa 

  Nie kupuje  
ponownie 

Powtarza zakupy 

 Zachowanie nabywcy 

Rys. 1. Typy lojalności klientów 

Źródło: opracowanie na podstawie: A.S. Dick, K. Basu, Customer Loyalty: Toward an Integrated 
Conceptual Framework, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1994, Vol. 22, No. 2,  
s. 99–113. 

Determinanty lojalności turystów wobec destynacji 

W literaturze funkcjonuje wiele modeli próbujących wyjaśnić mechanizm 
powstawania lojalności, w tym m.in. oparte na: satysfakcji klientów, marce11, 
wizerunku firmy12, czynnikach społecznych13 czy postawie konsumenta14. 
Wszystkie one podkreślają duŜą, wręcz główną rolę satysfakcji w występowa-
niu lojalności, uzupełniając ją o inne czynniki – róŜne, jeśli chodzi o badaną 
branŜę. W turystyce szczególna rola przypisywana jest zwłaszcza wizerunkowi 
wytwórcy/oferenta czy wizerunkowi obszaru recepcji, który moŜe oddziaływać 
na lojalność turystów zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez swój wpływ 
na oczekiwania turystów, jakość produktu, postrzeganą wartość czy satysfak-
cję15. Podstawową i jednocześnie najbardziej racjonalną przyczyną lojalności 
jest jednak satysfakcja (ang. customer satisfaction), będąca z kolei konsekwen-

                                                                 
11 J.H. McAlexander, S.K. Kim, S.D. Roberts, Loyalty: The Influence of Satisfaction and Brand 

Community Integration, „Journal of Marketing Theory and Practice” 2003, Vol. 11, No. 4, s. 1–
11. 

12 J. Kandampully, D. Suhartanto, Customer Loyalty in the Hotel Industry: The Role of Cus-
tomer Satisfaction and Image, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 
2000, Vol. 12, No. 6, s. 364–351; A.H. Zins, Relative Attitudes and Commitment in Customer 
Loyalty Models – Same Experience in the Commercial Airline Industry, „International Journal of 
Service Industry Management” 2001, Vol. 12, No. 3, s. 269–294. 

13 K. Butcher, B. Sparks, F. O’Callaghan, Evaluative and Relational Influences on Service Loy-
alty, „International Journal of Service Industry Management” 2001, Vol. 12, No. 4, s. 310–327. 

14 A. Dick, K. Basu, Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework, „Jour-
nal of the Academy of Marketing Science” 1994, Vol. 22, No. 2, s. 99–113. 

15 J. Bigne, M. Sanchez, J. Sanchez, Tourism Image, Evaluation Variables and After Purchase 
Behavior: Inter-relationships, „Tourism Management” 2001, Vol. 22, No. 6, s. 607–616;  
C-F. Chen, DC. Tsai, How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?, 
„Tourism Management” 2007, Vol. 28, No. 4, s. 1115–1122; C.G.Q. Chi, H. Qu, Examining the 
Structural Relationships of Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: An 
Integrated Approach, „Tourism Management” 2008, Vol. 29, No. 4, s. 624–636. 
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cją otrzymania przez klienta odpowiedniej wartości (ang. customer value)16  
– rysunek 2. Tę ostatnią stanowią wszystkie korzyści, jakie konsument moŜe 
odnieść z produktu pomniejszone o koszty nabycia i uŜytkowania tego produk-
tu. Wśród korzyści dla konsumenta-turysty naleŜy wskazać: funkcjonalne (np. 
moŜliwość zrealizowania motywu wyjazdu), psychiczne (szacunek, uznanie, 
prestiŜ w otoczeniu itp.), emocjonalne (np. piękno krajobrazu, wspaniałe towa-
rzystwo), a czasem nawet ekonomiczne (zniŜki, dodatkowe usługi w cenie itp.). 
Natomiast koszty (poświęcenia) mogą być pienięŜne (przede wszystkim cena), 
psychiczne (np. ryzyko związane z dokonaniem niewłaściwego wyboru, iryta-
cja, niewygoda), a takŜe czasu (na poszukiwanie oferty, stracony urlop itp.)  
i energii17 (np. wysiłek fizyczny związany z podjęciem dodatkowej pracy, aby 
sfinansować wyjazd).  

 

Rys. 2. Model wartość – satysfakcja – lojalność 

Źródło: opracowanie na podstawie: C.G. Fornell, The ACSI Model of Satisfaction, w: T.G. Vavra, 
Improving your Measurement of Customer Satisfaction, American Society for Quality, Milwau-
kee 1997, s. 25. 

Turysta postępując racjonalnie, dąŜy do maksymalizowania korzyści lub 
minimalizowania kosztów, poniewaŜ nadwyŜka korzyści nad kosztami stanowi 

                                                                 
16 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 37; T.O. Jones, W.E. Sasser, Why Satisfied Customers Defect, „Harvard Busi-
ness Review” 1995, Vol. 73, No. 6, s. 90. 

17 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 60. 
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dla niego tzw. wartość dodaną18, będąca podstawą satysfakcji (aczkolwiek ta 
ostatnia moŜe pojawić się juŜ wtedy, gdy korzyści rekompensują koszty). Nie-
stety, co naleŜy pokreślić, zarówno korzyści, jak i koszty są dla turysty subiek-
tywne (w związku z określoną hierarchią potrzeb, cechami demograficzno- 
-społecznymi i osobowymi, posiadaną wiedzą, konkurencją na rynku itp.)19, co 
skutkuje faktem, Ŝe bez badań rynku i poznania opinii klientów wytwór-
ca/oferent nie jest w stanie stwierdzić, czy dostarcza im odpowiedniej wartości. 

Źródłem wartości osiąganej przez turystę z pobytu w danej miejscowości, 
regionie, kraju jest przede wszystkim obszarowy produkt turystyczny (tzw. 
megaprodukt, produkt-miejsce, ang. community tourism product). Składają się 
na niego walory przyrodnicze, antropogeniczne (materialne oraz ogólne czynni-
ki egzystencji i rozwoju lokalnej społeczności), dostępność komunikacyjna,  
a takŜe infrastruktura turystyczna i paraturystyczna (techniczna i społeczna) 
oraz świadczone przez nie usługi20. Turysta decydując się na wyjazd do danego 
obszaru, rzadko kiedy bierze jednak pod uwagę tylko czynniki racjonalne. Czę-
sto kieruje się teŜ emocjami, preferując te miejsca, z którymi wiąŜe skojarzenia, 
wyobraŜenia (formułowane m.in. przez promocję obszarów recepcji)21 i wspo-
mnienia zarówno własne, jak i innych osób. Oznacza to, Ŝe niezwykle istotną 
sprawą jest pozytywna opinia o destynacji (wspomniany juŜ wizerunek) budo-
wana przez lojalnych odwiedzających – nie tylko przyjeŜdŜających ponownie, 
ale takŜe rekomendujących dane miejsce docelowe podróŜy rodzinie, sąsiadom, 
współpracownikom, znajomym, uŜytkownikom Internetu22.  

                                                                 
18 A. Ravald, Ch. Grönroos, The Value Concept and Relationship Marketing, „European Jour-

nal of Marketing” 1996, Vol. 30, No. 2, s. 19–30. 
19 Zob. m.in. V.C.S. Heung, H. Qu, R. Chu, The Relationship Between Vacation Factors and 

Socio-demographic and Travelling Characteristics: The Case of Japanese Leisure Travellers, 
„Tourism Management” 2001, Vol. 22, No. 3, s. 259–269; E.E. Ibrahim, J. Gill, A positioning 
strategy for a tourist destination, based on analysis of customers' perceptions and satisfactions, 
„Marketing Intelligence & Planning” 2005, Vol. 23, No. 2, s. 172–188; Ch-F. Lee, H-I. Huang, 
W-Ch. Chen, The Determinants of Honeymoon Destination Choice – The Case of Taiwan, „Jour-
nal of Travel & Tourism Marketing” 2010, Vol. 27, No. 7, s. 676–693; K. Andriotis, A Compara-
tive Study of Visitors to Urban, Coastal and Rural Areas – Evidence from the Island of Crete, 
„European Journal of Tourism Research” 2011, Vol. 4, No. 2, s. 93–108. 

20 R. Seweryn, Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura 
i metody pomiaru, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 612, Wyd. Akade-
mii Ekonomicznej, Kraków 2002, s. 61–76. 

21 R. Seweryn, Wyzwania dla sektora usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jako-
ści (na przykładzie miasta Krakowa), „Handel Wewnętrzny”, maj 2009, nr specjalny: Szanse  
i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce, s. 91–92. 

22 A. Niemczyk, R. Seweryn, Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji  
o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), w: Gospodarka turystyczna w regio-
nie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu 
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Mówiąc o rekomendacjach (ang. word-of-mouth marketing23) nie sposób 
nie wspomnieć, Ŝe mogą być one zarówno pasywne (szerzenie informacji  
o obszarze recepcji i jego subproduktach tylko wtedy, gdy ktoś o to prosi), jak  
i aktywne (spontaniczne dzielenie się pozytywnymi wraŜeniami). Bardziej sku-
teczne i jednocześnie korzystniejsze dla destynacji są rekomendacje aktywne. 
Stąd teŜ obszarowy produkt turystyczny powinien dostarczyć turyście takiej 
wartości, którą będzie on na tyle usatysfakcjonowany, a wręcz zauroczony, Ŝe 
sam będzie chciał dzielić się opinią o niej z innymi24. 

Z uwagi na fakt, Ŝe megaprodukt oferowany przez dane miejsce docelowe 
podróŜy w zdecydowanej większości składa się z róŜnego rodzaju usług, moŜna 
załoŜyć, Ŝe wartość przez nie dostarczana, a tym samym satysfakcja z ich kon-
sumpcji odgrywa istotną rolę w kształtowaniu lojalności odwiedzających desty-
nację.  

Wpływ satysfakcji z wartości usług turystycznych Krakowa na lojalność 
gości odwiedzających miasto  

Celem empirycznego zweryfikowania dotychczas zaprezentowanych treści 
wykorzystano wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w Krako-
wie w 2011 r. na zlecenie Urzędu Miasta pod nadzorem Małopolskiej Organi-
zacji Turystycznej. Badaniem objęto wówczas 3377 osób – krajowych oraz 
zagranicznych turystów (nocujących w mieście) i odwiedzających jednodnio-
wych. W niniejszym opracowaniu analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki 
odpowiedzi na trzy pytania w ankiecie, tj.: 
1. Jak często przyjeŜdŜa Pan(i) do Krakowa? (Yj1) – cztery moŜliwe warianty 

odpowiedzi (j1): pierwszy raz (Y11), drugi raz (Y21), kilka razy (Y31), często 
(Y41), 

2. Czy poleci Pan(i) Kraków znajomym? (Yj2) – trzy moŜliwe warianty odpo-
wiedzi (j2): tak (Y12), nie (Y22), nie wiem (Y32), 

3. Jak ocenia Pan(i) w Krakowie? (Xui): 
– usługi transportu lokalnego (X1i), 

                                                                                                                                                             

Ekonomicznego we Wrocławiu nr 50, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009,  
s. 246–252. 

23 R. Seweryn, The Role of Buzz Marketing in the Management of Tourism Destination,  
w: Theory of Management 3: The Selected Problems for the Development Support of Management 
Knowledge Base, ed. S. Hittmár, Faculty of Management Science and Informatics and Institute of 
Management by University of Zilina, Zilina 2011, s. 175–179. 

24 R.L. Oliver, Whence Customer Loyalty?, „Journal of Marketing” 1999, Vol. 63, special is-
sue, s. 33–44. 
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– usługi noclegowe (X2i), 
– usługi gastronomiczne (X3i), 
– usługi rozrywkowe (X4i), 
– usługi przewodnickie (X5i), 
– usługi informacji turystycznej (X6i); 

przy wszystkich rodzajach usług (u) pięć wariantów odpowiedzi (i): bar-
dzo źle (Xu1), źle (Xu2), przeciętnie (Xu3), dobrze (Xu4), bardzo dobrze (Xu5) 
oraz wariant szósty – brak odpowiedzi (Xu6), w sytuacji gdy odwiedzający  
z nich nie korzystał. 
Po odrzuceniu kwestionariuszy niekompletnych i nieprawidłowo wypełnio-

nych do dalszej analizy przyjęto 3376 ankiet.  
DąŜąc do określenia współzaleŜności pomiędzy oceną wartości poszczegól-

nych rodzajów usług turystycznych dla odwiedzających Kraków gości (Xu) a ich 
lojalnością behawioralną (mierzoną częstotliwością odwiedzin miasta Yj1)  
i lojalnością emocjonalną (mierzoną zamiarem polecenia Krakowa innym Yj2) 
zastosowano współczynnik zbieŜności V Cramera. Jest to bowiem miara korela-
cji szczególnie przydatna do zbadania siły związku zmiennych jakościowych,  
a takimi są odpowiedzi na pytania o ocenę usług turystycznych i lojalność wo-
bec Krakowa. Bazuje ona na empirycznej wartości statystyki χ2. Najpierw, po-
niewaŜ zaleŜność pomiędzy zmiennymi nie jest liniowa, dane indywidualne 
(odpowiedzi respondentów) odnoszące się do kaŜdego rodzaju usług turystycz-
nych (Xu) pogrupowano w [(k-wierszy) (l-kolumn)], tworząc tablice korelacyjne 
o wymiarach 6x4. Do obliczenia testu zgodności χ2 wykorzystano wzór25:  
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gdzie: gdzie: nij – liczebności empiryczne wewnątrz tablicy korelacyjnej na 
przecięciu i-tego wiersza i j-tej kolumny, 

i = 1, …, k (k = liczba wierszy w tablicy korelacyjnej = 6, bo pięć warian-
tów odpowiedzi na pytanie o ocenę poszczególnych rodzajów usług turystycz-
nych Xu oraz opcja braku odpowiedzi, gdy respondent z usług tych nie korzy-
stał), 

                                                                 
25 T. Słaby, Podstawy statystyki w turystyce i rekreacji, WyŜsza Szkoła Hotelarstwa, Gastro-

nomii i Turystyki w Warszawie, Warszawa 2011, s. 78; A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody 
statystyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 402–403. 
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j = 1, …, l (l = liczba kolumn w tablicy korelacyjnej, l1 = 4, bo cztery wa-
rianty odpowiedzi na pytanie o częstotliwość przyjazdu do Krakowa i l2 = 3, bo 
trzy warianty odpowiedzi na pytanie o zamiar rekomendacji miasta innym), 

ijn
∧

 – liczebności teoretyczne (oczekiwane), oparte na liczebnościach brze-

gowych ni. (sumy w wierszach) oraz n.j (sumy w kolumnach). 
Postawiono jednocześnie cztery hipotezy badawcze: H01 – lojalność odwie-

dzających Kraków mierzona częstotliwością przyjazdów do miasta (Yj1) nie 
zaleŜy od ich opinii na temat danego rodzaju usług turystycznych (Xui) i H11  
– lojalność behawioralna (Yj1) i satysfakcja z wartości danego rodzaju usług 
turystycznych (Xui) to cechy zaleŜne oraz H02 – lojalność odwiedzających Kra-
ków mierzona zamiarem rekomendacji miasta (Yj2) nie zaleŜy od ich opinii na 
temat danego rodzaju usług turystycznych (Xui) i H12 – lojalność emocjonalna 
(Yj1) i satysfakcja z wartości danego rodzaju usług turystycznych (Xui) to cechy 
zaleŜne. Przyjmując zgodnie z powszechnie stosowanymi w ekonomii regułami 
statystycznymi istotność (znamienność26) na poziomie α=0,0527, jeŜeli prawdo-
podobieństwo testowe p było mniejsze od 0,05, to naleŜało odrzucić hipotezę 
H0 i przyjąć hipotezę H1. W przeciwnym razie (p > 0,05) nie było podstaw do 
odrzucenia hipotezy H0. Wartość prawdopodobieństwa testowego p zaprezen-
towano w tabeli 1.  

Łatwo zauwaŜyć, Ŝe biorąc pod uwagę ogół gości odwiedzających Kraków, 
satysfakcja z wszystkich rodzajów usług turystycznych determinuje ich lojal-
ność wobec miasta. ZaleŜność ta jest jednak zróŜnicowana, jeśli chodzi o cu-
dzoziemców i Polaków. JeŜeli bowiem w przypadku tych pierwszych na często-
tliwość odwiedzin wpływa stopień zadowolenia z wszystkich rodzajów usług, 
to w odniesieniu do gości krajowych lojalność behawioralna nie zaleŜy istotnie 
od oceny usług przewodnickich i informacyjnych. Wynika to przypuszczalnie 
ze specyfiki tego segmentu – odwiedzający z Polski posiadają szerszą wiedzę 
na temat miasta i w związku z tym rzadziej korzystają z usług informacyjnych, 
jak teŜ przewodnickich. Z kolei zaleŜność pomiędzy satysfakcją z usług nocle-
gowych i częstotliwością odwiedzin Krakowa przez Polaków jest na pograniczu 
istotności, przy czym moŜna przyjąć, Ŝe takowa istnieje. 

                                                                 
26 Poziomem istotności (znamienności) statystycznej nazywany jest poziom prawdopodo-

bieństw poraŜki co do H0 (odrzucenia prawdziwej lub przyjęcia fałszywej)  
w warunkach niepewności. Zob. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka stosowana, PWE, Warsza-
wa 1996, s. 139. 

27 Ibidem, s. 141; A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 308. 
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Tabela 1 

Wysokość prawdopodobieństwa testowego p dla zaleŜności pomiędzy lojalnością wobec 
Krakowa a oceną wartości poszczególnych rodzajów usług turystycznych w mieście 

Odwiedzający Ogółem Krajowi Zagraniczni 

Częstotliwość 
odwiedzin 
Krakowa (Yj1) 
a ocena usług 

transportowych (X1i) p=0,00000* p=0,00000 p=0,00000 
noclegowych (X2i) p=0,00000 p=0,05704** p=0,00000 
gastronomicznych 
(X3i) 

p=0,01911 p=0,00945 p=0,00000 

rozrywkowych (X4i) p=0,00001 p=0,00000 p=0,00000 
przewodnickich 
(X5i) 

p=0,00000 p=0,15345 p=0,00000 

informacyjnych (X6i) p=0,00000 p=0,22214 p=0,00000 

Zamiar po-
nownych 
odwiedzin 
Krakowa (Yj2) 
a ocena usług 

transportowych (X1i) p=0,00000 p=0,00486 p=0,00000 
noclegowych (X2i) p=0,00000 p=0,00000 p=0,00000 
gastronomicznych 
(X3i) 

p=0,00000 p=0,00032 p=0,00000 

rozrywkowych (X4i) p=0,00000 p=0,00190 p=0,00000 
przewodnickich 
(X5i) 

p=0,00000 p=0,00155 p=0,00000 

informacyjnych (X6i) p=0,00000 p=0,00481 p=0,00000 

*Pogrubioną czcionką oznaczono zaleŜności istotnie waŜne, czyli takie, dla których prawdopodobień-
stwo testowe jest mniejsze niŜ 0,05. 

** Wartość prawdopodobieństwa testowego na granicy istotności, stąd moŜna uznać, Ŝe zaleŜność ist-
nieje. 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla zbadania siły korelacji pomiędzy zmiennymi X i Y w przypadku istot-
nych zaleŜności (p < 0,05) obliczono współczynnik zbieŜności V Cramera, ko-
rzystając ze wzoru28: 

( )1

2

−
==

vn

x
vv ij

YXXY                  (2) 

gdzie: n – liczba obserwacji ogółem, v = min (k, l), a k i l jak we wzorze (1). 
Współczynnik ten moŜe przyjmować wartości liczbowe z przedziału <0,1>, 

przy czym wartość zero osiąga w sytuacji niezaleŜności badanych zmiennych,  
a im większa jest rzeczywista siła współzaleŜności analizowanych cech, tym 
jego wartość liczbowa jest wyŜsza.   

Wyniki uzyskane dla ogółu odwiedzających Kraków gości (rys. 3) wskazu-
ją na wprawdzie niewielką29, ale statystycznie istotną zaleŜność lojalności tury-

                                                                 
28 A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka stosowana..., s. 222–223. 
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stów wobec miasta i stopnia zadowolenia z wartości usług turystycznych na 
jego obszarze.  

 

Rys. 3. Wartość współczynnika zbieŜności V Cramera pomiędzy stopniem zadowolenia  
z wartości usług turystycznych Krakowa a lojalnością odwiedzających miasto gości 

Źródło: opracowanie własne.  

Na częstotliwość wizyt najsilniejszy wpływ mają usługi przewodnickie 
(prawie 0,26) i noclegowe (niemal 0,24), najmniejsze jest natomiast oddziały-
wanie usług gastronomicznych (ok. 0,11). Z kolei rekomendacje determinują 
głównie usługi noclegowe (ponad 0,31), a najmniejszą rolę odgrywają tutaj 
usługi przewodnickie (ok. 0,17). 

Jeśli chodzi o gości krajowych, to najsilniejszy zauwaŜalny związek korela-
cyjny dotyczy lojalności emocjonalnej i zadowolenia z konsumpcji usług nocle-
gowych (niemal 0,25), choć wpływ opinii o usługach rozrywkowych na lojal-
ność behawioralną jest niemal analogiczny (ponad 0,24) – rysunek 4. Często-

                                                                                                                                                             
29 Siła zaleŜności korelacyjnej nie jest duŜa, niemniej jednak w przypadku cech jakościowych  

z reguły osiąga ona mniejsze wartości niŜ przy danych ilościowych. Zob. A. Zeliaś, B. Pawełek, 
S. Wanat, Metody statystyczne..., s. 152. Na dodatek, jak wcześniej zauwaŜono, lojalność klien-
tów determinuje wiele róŜnych czynników, a zadowolenie z wartości usług turystycznych jest 
tylko jednym z nich. 
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tliwość wizyt w duŜym stopniu kształtuje teŜ satysfakcja z wartości usług trans-
portowych (prawie 0,21). Z kolei wpływ tej ostatniej na zamiar polecenia Kra-
kowa innym jest najmniejszy, podobnie jak niewielkie znaczenie na tego typu 
lojalność ma ocena usług informacyjnych (po ok. 0,18). 

 
Rys. 4. Wartość współczynnika zbieŜności V Cramera pomiędzy stopniem zadowolenia  
z wartości usług turystycznych Krakowa a lojalnością odwiedzających miasto gości krajowych 

Źródło: opracowanie własne. 

Silniejsze zaleŜności korelacyjne występują w grupie odwiedzających  
z zagranicy – rysunek 5. Największą wartość współczynnik V Cramera osiąga  
w odniesieniu do lojalności cudzoziemców wobec Krakowa i zadowolenia  
z konsumpcji usług noclegowych (ponad 0,44 przy emocjonalnej i 0,43 przy 

behawioralnej). Baza noclegowa jest więc w około 19% (1002
XYv ) przyczyną 

zmienności rekomendacji miasta przez turystów zagranicznych i częstotliwości 
ich wizyt. Relatywnie silne jest teŜ oddziaływanie opinii na temat usług infor-
macyjnych i transportowych na lojalność behawioralną (po niemal 0,32), jak teŜ 
usług gastronomicznych na lojalność emocjonalną (ponad 0,30). Co interesują-
ce, ten ostatni rodzaj usług (wraz z rozrywkowymi) wykazuje najmniej silną 
współzaleŜność z częstotliwością odwiedzin miasta (ok. 0,21). 
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Rys. 5. Wartość współczynnika zbieŜności V Cramera pomiędzy stopniem zadowolenia  
z wartości usług turystycznych Krakowa a lojalnością odwiedzających miasto gości 
zagranicznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagę zwraca wyŜsza wartość współczynnika V Cramera w przypadku za-
leŜności satysfakcji z wartości usług turystycznych i lojalności emocjonalnej niŜ 
lojalności behawioralnej (poza nielicznymi wyjątkami). Wyraźnie zatem widać, 
Ŝe nawet gdy goście odwiedzający Kraków nie powtarzają wizyt  
w mieście, i tak szerzą o nim pozytywną opinię, co naleŜy uznać za sytuację 
korzystną, biorąc pod uwagę duŜą konkurencję na rynku turystycznym. Pozy-
tywny wizerunek dawnej stolicy Polski będzie bowiem zachęcał nowych od-
wiedzających do przyjazdu. 

Warto dodać, Ŝe satysfakcja z wartości usług turystycznych jest w prawie 
22% (100∑ 2

1juYXV ) przyczyną zmienność częstotliwości wizyt gości odwiedza-

jących Kraków i w niemal 32% (100∑ 2

2juYXV ) – zmienności rekomendacji mia-

sta innym. W przypadku gości zagranicznych jej wpływ jest jeszcze większy  
– odpowiednio 55,67% i 57,94%. 
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Zakończenie 

Zbudowanie lojalności odwiedzających destynację gości jest zadaniem 
trudnym, ale niezwykle istotnym na współczesnym globalnie i intensywnie 
konkurencyjnym rynku turystycznym. Zarządzający obszarem i lokalne pod-
mioty podaŜy powinny być świadome korzyści płynących z wierności turystów, 
wśród których wymienić trzeba przede wszystkim30: 

– lojalni klienci są tańsi w obsłudze31, 
– lojalni klienci są skłonni kupować więcej i płacić wyŜszą cenę32, 
– lojalni klienci prowadzą skuteczny marketing miejsca docelowego po-

dróŜy33.  
Mimo Ŝe zdobycie lojalnych odwiedzających moŜe być bardzo kosztowne 

(choćby koszty komunikacji marketingowej za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej, tradycyjnej, telefonu itp.), w dłuŜszym okresie okazują się oni zyskow-
ni, poniewaŜ koszty tego pozyskania rozkładają się na duŜą liczbę przyszłych 
transakcji (wizyt na obszarze recepcji i nabywanych produktów). Ponadto kiedy 
turyści znają juŜ destynację, wymagają mniej uwagi, a co za tym idzie mniej-
szego nakładu zasobów operacyjnych na informowanie, wyjaśnianie, kierowa-
nie, instruowanie itp. (wskutek czego przynoszą większe zyski)34. 

Lojalni klienci są na tyle wierni destynacji, Ŝe są skłonni przyjeŜdŜać czę-
ściej lub na dłuŜej oraz płacić więcej (oczywiście w granicach rozsądku) za 
pobyt niŜ inni turyści. Wyjaśnia się tę sytuację faktem, Ŝe po pierwsze, czło-
wiek z reguły tęskni za czymś, co sprawiło mu przyjemność, z czym wiąŜe po-
zytywne wraŜenia i chciałby się cieszyć czymś takim jak najdłuŜej i jak najczę-
ściej. Po drugie, zmiana miejsca docelowego podróŜy pociągałaby za sobą na-
kłady (przede wszystkim czasowe i intelektualne na poszukiwanie i sprawdze-
nie czegoś innego), a ryzyko dokonania niewłaściwego wyboru, jak równieŜ 
podróŜy w nieznane jest duŜe (produktu turystycznego nie moŜna wcześniej 
                                                                 

30 I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, 
Warszawa 2004, s. 188. 

31 B. Wansink, Developing a Cost-effective Brand Loyalty Program, „Journal of Advertising 
Research” 2003, Vol. 43, No. 3, s. 301–309; E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 
2005, s. 38–41. 

32 F.F. Reichheld, The One Number You Need to Grow, „Harvard Business Review” 2003, Vol. 
81, No. 12, s. 46–54; E. Rudawska, Lojalność klientów..., s. 37–38. 

33 F.F. Reichheld, The Microeconomics of Customer Relationships, „MIT Sloan Management 
Review” 2006, Vol. 47, No. 2, s. 73–79. 

34 Z drugiej strony stali klienci domagają się z reguły czegoś w zamian za swoją lojalność (ra-
batów i bardziej spersonalizowanej obsługi), co pomniejsza zyski. Zob. W. Reinartz, V. Kumar, 
The Mismanagement of Customer Loyalty, „Harvard Business Review” 2002, Vol. 80, No. 7,  
s. 86–94. 
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zobaczyć, wypróbować35). Wprawdzie współcześni konsumenci mają szerszy 
dostęp do informacji, są lepiej zorientowani w róŜnych ofertach, a zatem są  
w stanie lepiej ocenić wartość produktów; lepiej teŜ radzą sobie z porównywa-
niem cen. Niemniej jednak turyści zdają sobie sprawę z tego, Ŝe wyjazd do no-
wego miejsca moŜe pociągać za sobą zdecydowanie większe koszty niŜ zapła-
cenie wyŜszej ceny za podróŜ do znanej destynacji (tym bardziej Ŝe produktu 
nie moŜna zwrócić, gdy się nie spodoba, dochodzenie jakichkolwiek odszko-
dowań jest skomplikowane, a utraconego urlopu nie moŜna odzyskać). 

Lojalni odwiedzający prowadzą skuteczny marketing obszaru i jego sub-
produktów, rekomendują destynację swoim znajomym, rodzinie, sąsiadom, 
uŜytkownikom Internetu itd., nawet wtedy, gdy sami z jakiś przyczyn nie mogą 
do niej przyjechać. Buduje to pozytywny wizerunek miejsca i wzmacnia jego 
pozycję konkurencyjną, co zachęca innych turystów do przyjazdu. Obszar re-
cepcji moŜe więc liczyć na co najmniej stałą liczbę gości. 

Mając powyŜsze na względzie, miejsca docelowe podróŜy powinny groma-
dzić dane o dotychczasowych klientach. Informacje z badań przeprowadzonych 
w Krakowie pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawioną na wstępie ni-
niejszego artykułu hipotezę badawczą: Lojalność gości odwiedzających desty-
nację zaleŜy od stopnia ich zadowolenia z wartości lokalnych usług turystycz-
nych. W niemal wszystkich analizowanych zaleŜnościach poziom współczynni-
ka zbieŜności V Cramera wskazuje na zauwaŜalną siłę korelacji. Analizy dowo-
dzą ponadto, Ŝe miasto powinno szczególną uwagę zwrócić na usługi noclego-
we, gdyŜ determinują one w największym stopniu lojalność emocjonalną  
i w duŜym – behawioralną. WaŜną kwestią jest teŜ dbałość o jakość usług 
przewodnickich (szczególnie obcojęzycznych) i lokalnego transportu, gdyŜ ich 
wpływ na wierność turystów przyjeŜdŜających do miasta jest relatywnie wy-
soki.  

Nie moŜna z całkowitą pewnością przewidzieć, Ŝe dany turysta będzie lojal-
ny, nawet wtedy, gdy otrzyma produkt zgodny z oczekiwaniami, a nawet  
o wyŜszej wartości niŜ przewidywał. Jednak informacje o dotychczasowych 
odwiedzających pozwalają wskazać te elementy megaproduktu, na które obszar 
recepcji i funkcjonujące na nim podmioty powinny zwrócić szczególną uwagę, 
a tym samym przygotować strategię dostarczenia turystom jak najwyŜej warto-
ści, stanowiącej drogę do zadowolenia i lojalności, a tym samym klucz do ryn-
kowego sukcesu. 

                                                                 
35 R. Seweryn, Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wyd. Uniwersytetu Eko-

nomicznego, Kraków 2008, s. 11–12. 
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CUSTOMER VALUE FROM TOURIST SERVICES  
AS THE INSTRUMENT OF BUILDING THE LOYALTY  

TO THE DESTINATION AREA (ON THE EXAMPLE OF KRAKOW)  
 

Summary 
 

The customer loyalty plays a very important part on today's globally and intensively com-
petitive tourist market, therefore more and more reception areas begin caring about current visi-
tors by establishing long-term relations with them. The purpose of this article is an attempt to 
show the impact of the satisfaction with the value of the travel services on the constancy to the 
tourist destination. The concept of the loyalty was explained and its types were specified. There 
were indicated the factors that mould the tourist loyalty, stressing in particular the importance of 
the customer value and its influence on the satisfaction. The empirical database of the study con-
stituted the results of research of tourist movement carried out in Krakow in 2011. 

Translated by Renata Seweryn 
 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 709       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 23       2012 
 

 

 

 

prof. dr hab. BOśENA TAŃSKA-HUS 
dr inŜ. STANISŁAW MINTA 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 

 

 

 

MIEJSCE PRODUKTÓW REGIONALNYCH  
I TRADYCYJNYCH W KSZTAŁTOWANIU  

WIZERUNKU REGIONU1 
 

 

 

Streszczenie  

Opracowanie koncentruje się na określeniu miejsca i znaczenia produktów regionalnych oraz 
tradycyjnych w kontekście kształtowania wizerunku regionu. Jako przypadek szczególny w tym 
obszarze tematycznym przeanalizowano sytuację w regionie dolnośląskim. W opracowaniu 
wskazano, Ŝe istnieje wzajemne powiązanie i oddziaływanie pomiędzy produktami regionalnymi  
i tradycyjnymi a wizerunkiem regionu, z którego pochodzą. Analizując sytuację na Dolnym Ślą-
sku, moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe istnieje tam duŜa moŜliwość wzrostu znaczenia produktów 
regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu. Obecnie potencjał ten jest słabo 
zagospodarowany, a liczba produktów formalnie zaliczana do tradycyjnych jest relatywnie nie-
wielka w stosunku do innych województw. W związku z tym wskazane jest podejmowanie dzia-
łań aktywizujących lokalne środowiska i promujących rozwój rynku produktów regionalnych, co 
w efekcie powinno takŜe przyczynić się do uatrakcyjnienia wizerunku regionu dolnośląskiego. 

Wprowadzenie 

Znaczenie wizerunku regionu moŜna rozpatrywać w róŜnych aspektach. 
Jednym z nich będzie moŜliwość jego wykorzystania do podnoszenia konku-
rencyjności lokalnych przedsiębiorstw albo poprawy jakości Ŝycia mieszkań-
ców, co będzie moŜliwe, jeśli dany obszar geograficzny czy administracyjny 
będzie charakteryzował się pozytywnym postrzeganiem w oczach miejscowej  
i przyjezdnej ludności. Właściwe wykorzystanie elementów dobrze kojarzących 
się z regionem w praktyce przedsiębiorstw lokalnych moŜe przełoŜyć się na 

                                                                 
1 Opracowanie w ramach projektu badawczego MNiSW pt. „Koncepcja zaprojektowania  

i wdroŜenia produktu regionalnego »wołowina sudecka« na obszarach ONW Sudety”; numer 
rejestracyjny projektu badawczego NN 112 317638. 
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podniesienie poziomu ich sprzedaŜy, wyŜsze dochody, a takŜe na tworzenie 
nowych miejsc pracy. Będzie to sprzyjało urealnianiu się koncepcji zrównowa-
Ŝonego rozwoju, co jest szczególnie waŜne na terenach oddalonych od duŜych 
aglomeracji miejskich. Wizerunek regionu jest szczególnie istotny dla usług 
związanych z obsługą turystów, bo miejsca źle postrzegane nie są atrakcyjne 
turystycznie i odwrotnie. Na ogólny wizerunek regionu, poza walorami krajo-
brazowymi i ludzkimi, wpływa takŜe fakt, czy w danym rejonie występuje spe-
cyficzna oferta produktowa odróŜniająca się od innych miejsc. Ten element 
powoduje zwiększenie atrakcyjności obszaru dzięki dywersyfikacji i unikato-
wości produktowej, czego często poszukują osoby uczestniczące w ruchu tury-
stycznym. W związku z tym pojawia się duŜe pole do manewru dla produktów 
regionalnych i tradycyjnych, których odpowiednio dostępna oferta będzie 
sprzyjać budowaniu lepszego wizerunku i większej atrakcyjności danego re-
gionu. 

Podstawowym celem badań była chęć zwrócenia uwagi na tematykę pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych w kontekście ich znaczenia w budowaniu 
wizerunku regionu. W artykule wykorzystano źródła wtórne, które zgromadzo-
no dzięki studium dostępnej literatury przedmiotu oraz metodzie dokumenta-
cyjnej2 (dane pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Wyniki badań przedstawio-
no w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. 

Region i jego wizerunek w świetle literatury 

Termin „region” pochodzi z łaciny, gdzie „regio” oznacza okolicę, obszar, 
teren. Samo słowo „regio” ma swoje źródło w zwrocie „regere”, co oznacza 
kierować, prowadzić, a takŜe wyznaczać granicę3. Analizując róŜnorodne zna-
czenia pojęcia regionu, moŜna zauwaŜyć, Ŝe ich wspólną cechą jest to, Ŝe ozna-
cza on część obszaru powierzchni Ziemi, który stanowi sam w sobie pewną 
całość4. 

Według J. Damrosza region definiowany jest jako „obszar wyodrębniony na 
zasadzie jednej lub więcej cech swoistych pozwalających na odróŜnienie go od 

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

1997, s. 92–157. 
3 E. Seebold, Entymologisches Wörterbuch der deutsche Sprache. Berlin–New York 1989,  

s. 22. 
4 M. Greta, T. Kostrzewska-Zielińska, J. Otto, Region w integracji w aspekcie wyzwań Strategii 

Lizbońskiej, w: Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, red. M. Lisiecki, H. Ponikowski. 
Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 89–90. 
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przyległych obszarów”5. Według przytoczonego autora mogą to być dwa typy 
kryteriów: granice linearne (administracyjne i polityczno-państwowe) lub gra-
nice nielinearne (kulturowe, etniczne, religijne i inne), dające przybliŜony roz-
miar przestrzenny wyodrębnionego regionu6. 

W dokumentach wydanych przez Radę Europy moŜna znaleźć określenie 
regionu jako „politycznego partnera państw i instytucji europejskich”7. W takim 
ujęciu słowo „region” oznacza największe całości terytorialne, które wewnątrz 
państwa podporządkowane są bezpośrednio rządowi centralnemu. W tym kon-
tekście regiony są zorganizowane instytucjonalnie wewnątrz państwa jako jed-
nostki polityczne, za ich zarządzanie oraz administrowanie odpowiedzialne 
powinny być władze terytorialne pochodzące z wyboru8. Parlament Europejski 
określił region we Wspólnotowej karcie regionalizacji (Community Charter for 
Regionalization) jako „terytorium, które stanowi, z geograficznego punktu wi-
dzenia, wyraźnie wyodrębnioną całość lub podobne zgrupowanie terytoriów, 
gdzie istnieje ciągłość i którego populacja posiada pewne wspólne cechy i chce 
bronić wynikającej stąd własnej toŜsamości i rozwijać ją w celu stymulowania 
postępu kulturalnego, społecznego i gospodarczego”9. Jako cechy wspólne dla 
regionu w dokumencie wymienione są: język, kultura, tradycje historyczne oraz 
interesy gospodarcze10. 

Region w teorii marketingu terytorialnego moŜna takŜe traktować jako pro-
dukt będący określonym miejscem, to znaczy pewnym obszarem o znanych 
parametrach społecznych, demograficznych, prawnych, politycznych, technicz-
nych, komunikacyjnych i gospodarczych. I nie ma tutaj znaczenia jego rozmiar, 
forma własności, spełniane funkcje, dostępność czy poziom urbanizacji11. 

We współczesnym marketingu funkcjonuje koncepcja mówiąca o tym, Ŝe 
nie jest on jedynie walką o klienta, ale przede wszystkim polega na opanowaniu 
jego umysłu. Odbieranie i konfrontacja komunikatów marketingowych czy 

                                                                 
5 J. Damrosz, Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne). Wyd. Instytut Kultury, War-

szawa 1987, s. 22. 
6 M. Greta, T. Kostrzewska-Zielińska, J. Otto, Region w integracji…, s. 91. 
7 J. Labasse, Europe des regions. Flammarion, Paris 1991, s. 33. 
8 M. Greta, T. Kostrzewska-Zielińska, J. Otto, Region w integracji…, s. 92. 
9 M. Radwan, Zasada pomocniczości w polityce regionalnej EWG. „Samorząd Terytorialny” 

1993, nr 9, s.22. 
10 M. Greta, T. Kostrzewska-Zielińska, J. Otto, Region w integracji…, s. 92. 
11 A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania,  

w: Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański. Cen-
trum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 36; M. Zdon- 
-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Wyd. Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 18. 
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wartościowanie sugerowanych korzyści odbywają się w głowach potencjalnych 
nabywców12. Patrząc przez ten pryzmat na zagadnienie wizerunku regionu, 
moŜna stwierdzić, Ŝe jest ono silnie zaleŜne od świadomości i postrzegania 
mentalnego danego obszaru, a to moŜe się z kolei przełoŜyć na uzyskanie lub 
nie przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do innych regionów. Aktualnie 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe taką walkę o umysły klientów toczą często między sobą 
poszczególne regiony, a efekt ich działań jest albo uzaleŜniony od istniejącego 
wizerunku obszaru, albo słuŜy do wypracowania odpowiedniego obrazu miejsca 
w świadomości osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane ofertą regio-
nów. 

Termin wizerunek regionu moŜna stosować wymiennie z pojęciem image 
regionu i moŜe być on odnoszony do jednostek osadniczych lub państw i ich 
związków. Wizerunek ten jest złoŜony z wielu spostrzeŜeń i obserwacji i po-
wstaje w efekcie procesów myślowych człowieka na podstawie wcześniej za-
kodowanych obiektywnych obrazów i informacji. Istotne znaczenie ma tutaj 
podświadomość człowieka, która nadaje im znaczenia, łączy poznane fakty  
z mniej lub bardziej wyraźnym wyobraŜeniem, co w końcu powoduje powstanie 
wyjątkowego połączenia uczuć, sądów, opinii, postaw i faktów13. Krótką,  
a zarazem treściwą definicję wizerunku jednostki osadniczo-administracyjnej 
wskazują Ph. Kotler i współpracownicy, twierdząc, Ŝe tego typu image jest 
„sumą wierzeń, idei i wraŜeń, które ludzie odnoszą do danego miejsca”14. Na 
kształtowanie się wizerunku jednostki osadniczej wpływ posiada jej toŜsamość, 
którą określa się jako kompleksowy, wielowymiarowy obraz powstający  
w efekcie długofalowego, zaplanowanego i racjonalnego działania zmierzające-
go do przekonywania i upowszechniania w otoczeniu charakterystycznych cech, 
zalet czy funkcji. Składający się z wielu elementów wizerunek regionu, który 
jest wytworem wyobraźni, moŜe pełnić następujące funkcje: upraszczającą (po-
legającą na selektywnym postrzeganiu realnych cech, właściwości i zachowań, 
co przy róŜnych warunkach percepcji powoduje powstanie w umyśle odbiorcy 
uproszczonego obrazu regionu), porządkującą (polega na nakładaniu nowych 

                                                                 
12 A. Szromnik, Strategia pozycjonowania miast i regionów – wybrane problemy przygotowa-

nia i realizacji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty mar-
ketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2011, s. 426. 

13 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2010, s. 134. 

14 Ph. Kotler, D. H. Haider, I. Rein, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and 
Tourism to Cities, States, and Nations, The Free Press, New York 1993. 
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danych na informacje z przeszłości, a następnie ich weryfikacji i wzbogaceniu 
lub modyfikacji wcześniejszego wyobraŜenia o regionie), minimalizującą ryzy-
ko (polega na tym, Ŝe regiony lepiej postrzegane od innych łatwiej znajdują 
inwestorów i swobodniej przechodzą okresy trudności w gospodarce aniŜeli te 
obszary, które nie cieszą się dobrą opinią wśród innych podmiotów) i orienta-
cyjną (wizerunek miejsca, nawet jeśli jest niepełny, często wystarcza do podję-
cia wstępnych decyzji, czy wskazania pewnego kierunku działań itd.)15. 

MoŜna wyróŜnić następujące typy image’u jednostki osadniczej16: 
– wizerunek pozytywny i negatywny, 
– wizerunek własny i obcy, 
– wizerunek indywidualny i zbiorowy, 
– wizerunek rzeczywisty i lustrzany, 
– wizerunek poŜądany i docelowy, 
– wizerunek optymalny i realny, 
– wizerunek ostry i rozmyty. 
Warty zauwaŜania jest fakt, Ŝe istnieje dwukierunkowe oddziaływanie na 

wizerunki marketingowe miast, regionów i kraju. W tym sensie wizerunek mia-
sta zaleŜy od wizerunku danego regionu lub całego kraju, a te z kolei mogą 
zaleŜeć od postrzegania regionalnej grupy miast17. 

Interesujące nas ze względu na tematykę opracowania produkty regionalne  
i tradycyjne naleŜy uznać za przykład realnych elementów kształtujących wize-
runek jednostki osadniczej, w odróŜnieniu od elementów nierealnych (np. zwią-
zanych z emocjami i wyraŜaniem własnego stosunku do rozpatrywanego miej-
sca przez konkretne osoby). 

Produkty regionalne i tradycyjne – definicje, istota i specyfika 

Postępująca globalizacja sprawia, Ŝe ludność stara się powrócić do korzeni 
czy źródeł oryginalności, które świadczą o bogatej kulturze społeczeństwa18. 
Przejawem takiego podejścia jest rozwijanie się rynku produktów regionalnych 
i tradycyjnych. 

Kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów jest jednym z priorytetów 
Unii Europejskiej w ramach polityki jakości (Quality Policy), a realizowane jest 
m.in. przez ochronę oryginalnych produktów rolnych i Ŝywności lokalnej, co 

                                                                 
15 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku…, s. 140–142. 
16 Ibidem, s. 142–144. 
17 Ibidem, s. 146. 
18 O produktach tradycyjnych i regionalnych. MoŜliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorow-

ski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 4. 
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gwarantuje głęboki związek między produktem i terytorium19. Realizowana  
w Unii Europejskiej polityka jakości daje konsumentom pewność, Ŝe nabywają 
Ŝywność wysokiej jakości. Ze względu na duŜą dywersyfikację produktów 
wprowadzanych na rynek nabywcy oczekują jasnych i wyczerpujących infor-
macji na temat jakości oraz pochodzenia produktu rolnego czy wyrobu spo-
Ŝywczego. Zwiększa się takŜe liczba konsumentów chcących nabywać produkty 
droŜsze, nie masowe, tylko smakowe, charakteryzujących się wysoką jakością 
oraz zaspokajających indywidualne gusty i upodobania20. 

Produkty regionalne i tradycyjne są szczególnym rodzajem produktów lo-
kalnych. Czym więc są produkty lokalne? Według Marka Gąsiorowskiego „to 
dzieła o specyficznej jakości, ściśle związane z danym terenem, określonym co 
do obszaru jego pochodzenia lub miejsc wytworzenia. Związek ten nie wynika 
z miejsca czy siedziby producenta, bo przecieŜ kaŜdy produkt gdzieś jest wy-
twarzany. Związek produktu z miejscem wytworzenia wynika ze zidentyfiko-
wanego lokalnego pochodzenia, zarówno rodzaju, jak i jakości surowców wy-
korzystanych do wytworzenia. Związek ten podtrzymuje takŜe stosowanie lo-
kalnych, naturalnych i tradycyjnych metod wytwarzania21”. Autor dodaje, Ŝe 
właśnie produkty lokalne powinny być szczególnie cenione przez miejscowe 
społeczności niezaleŜnie od tego, czy kwalifikują się do znaków unijnych, czy 
teŜ nie, poniewaŜ dają one świadectwo istnienia konkretnego miejsca. 

Lech Rak zauwaŜa, Ŝe róŜnica pomiędzy produktami lokalnymi a tradycyj-
nymi polega na róŜnicy w długości okresu, w którym dane wyroby funkcjonują 
na rynku. W tym sensie uznaje się, Ŝe produkty lokalne są wytwarzane krócej 
niŜ 25 lat, natomiast produkty tradycyjne dłuŜej niŜ 25 lat. Jest to zarazem po-
wód, dla którego produkty lokalne nie mogą być objęte ochroną prawną. Warto 
w tym miejscu odnotować, Ŝe kontynuowanie ich wytwarzania przez odpo-
wiednio długi czas prowadzi do uzyskania zgody na rejestrację danego produk-
tu. Jest to szansa dla opracowania i podjęcia wytwarzania lokalnych produktów 
spoŜywczych, które w przyszłości mogą zaistnieć jako produkty tradycyjne22. 

                                                                 
19 A. Dereń, Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w UE, w: Ekonomiczne relacje  

w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. M. Dudek. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, Zielona Góra 2008; http://www.agro-smak.org.pl/index/?id=3c59dc048e8850243be8079a5c 
74d079 (15.03.2011). 

20A. Dereń, Ochrona produktów…. 
21 M. Gąsiorowski, Produkty lokalne, tradycyjne, regionalne, „Biuletyn FAOW” 2007, nr 3,  

s. 5. 
22 L. Rak, Produkty tradycyjne i regionalne – przegląd aktów prawnych regulujących ochronę  

i produkcję cz. II. „Ekonatura” 2008, nr 3, s. 20. 
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Od pewnego czasu w całej Unii Europejskiej moŜna dostrzec nacisk na 
promowanie swojej przynaleŜności regionalnej, a takŜe identyfikowanie się  
z tzw. małymi ojczyznami. Przykładem takowej identyfikacji moŜe być produkt 
regionalny, czyli taki produkt który jest wytwarzany z wykorzystaniem zaso-
bów danego miejsca (obszaru, regionu), ze szczególnym uwzględnieniem jego 
dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego przy załoŜeniu reali-
zowania zasad zrównowaŜonego rozwoju23. Produkty regionalne to płody rolne, 
wyroby i przetwory Ŝywnościowe ściśle związane z danym terenem, których 
cechą charakterystyczną jest naturalny sposób produkcji i wytwarzania24. Nale-
Ŝy jednak zaznaczyć, Ŝe produkty regionalne są wyrobami, których produkcją 
zajmują się tylko wybrane regiony Unii Europejskiej, podczas gdy ich nazwa  
i technologia wytwarzania są chronione prawem25.  

Innym przykładem wyrobów o specyficznym charakterze związanym z da-
nym obszarem są produkty tradycyjne. Produkty tradycyjne są to produkty rolne 
i środki spoŜywcze oraz napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe 
cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, 
czyli takich metod, które są wykorzystywane od co najmniej 25 lat26. Oznacza 
to, Ŝe kaŜdy produkt rolny, środek spoŜywczy czy napój spirytusowy, który 
producent chce zarejestrować na Liście Produktów Tradycyjnych, powinien 
mieć potwierdzoną wiarygodność związaną z tradycją wytwarzania, pochodze-
nia udokumentowaną np. cytatami z opracowań kucharskich czy innych nieko-
niecznie naukowych ksiąŜek, starymi etykietami, fotografiami opakowań, zapi-
sów i opisów obrzędów, obyczajów, obchodów uroczystości czy świąt, podczas 
których były przygotowywane i serwowane produkty27. Wyroby te są wpisywa-
ne na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych Listę 
Produktów Tradycyjnych28. W Polsce Krajową Listę Produktów Tradycyjnych 
utworzono na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie 

                                                                 
23 M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i prakty-

ka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 8. 
24 B. Bilska, Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych, Roczniki Naukowe 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 4, 2008, s. 20; M. Gąsio-
rowski, Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, „Agro-Smak” 2006, nr 2, s. 4. 

25 http://www.wsa.edu.pl/equal/produktregion.html (4.01.2011). 
26 M. Kupracz, Z problematyki Ŝywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4 (30), 

2007, s. 103.  
27 A. Borkowska, Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku Ŝywności tradycyjnej i regionalnej 

w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII,  
z. 3, 2006, s. 20. 

28 M. Kupracz, Z problematyki Ŝywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4 (30), 
2007, s. 103.  
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nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spoŜywczych oraz o produktach 
tradycyjnych29. Lista ta ma na celu zidentyfikowanie wytwarzanych w kraju 
produktów tradycyjnych, a takŜe słuŜy pogłębieniu wiedzy konsumentów na 
temat tradycyjnej Ŝywności i polskiego dziedzictwa kulinarnego oraz zwiększe-
nia zainteresowania tego typu produktami, mającego bezpośredni związek  
z moŜliwością wzrostu dochodów wytwórców tradycyjnej Ŝywności30, a takŜe 
moŜe się przyczyniać do ułatwienia koordynacji działań i przepływu informacji 
między producentami31. 

We Wspólnocie Europejskiej budowane są mechanizmy rozwoju lokalnego 
i regionalnego, które pomagają zarazem promować, a takŜe chronić dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze terenów. W celu wzmocnienia promocji regionów  
i specjałów powstających na tych terenach oraz zapewnienia konsumentom 
wysokiej jakości oferowanych wyrobów wprowadzono na terenie Wspólnoty 
trzy systemy ochrony produktów: 

– Chroniona Nazwa Pochodzenia, 
– Chronione Oznaczenie Geograficzne, 
– Świadectwo Szczególnego Charakteru32. 
Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. PDO, Protected Designation of Ori-

gin) oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub w szczególnych przypad-
kach nazwę kraju, która jest uŜywana do opisu produktu rolnego lub artykułu 
spoŜywczego33. Jakość produktu lub szczególna cecha powinny być przede 
wszystkim lub wyłącznie związane z tym konkretnym miejscem geograficznym 
i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi, a takŜe ludźmi. Proces techno-
logiczny – produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie – powinno odbywać 
się na tym określonym obszarze34. 

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. PGI, Protected Geographical 
Indications) oznacza nazwę regionu, konkretne miejsce lub w wyjątkowych 

                                                                 
29 http://www.produkty-tradycyjne.pl/lista-produktow-tradycyjnych.html (24.05.2011). 
30 B. Piechowicz, Regionalne smakołyki. „Twój Doradca. Rolniczy Rynek” 2009, nr 9, s. 16. 
31 C. Naumowicz, Trzy lata działania ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produk-

tów rolnych i środków spoŜywczych oraz o produktach tradycyjnych. Czy naprawdę pod nadzo-
rem. „Agro Trendy” 2008,  nr 1(82), s. 30. 

32 http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/produkty_trad_regio.pdf 
(28.02.2011). 

33 U. Tetwejer, System ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce oraz w Unii 
Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI,  
z. 5, 2009, s. 321–322; A. Lewandowska, Produkty regionalne i tradycyjne – system ochrony i 
promocji Ŝywności wysokiej jakości, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce” 2007, nr 10 
(70), s. 7. 

34 U. Tetwejer, System ochrony produktów…, s. 321–322. 
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przypadkach nazwę kraju, uŜywaną do opisu produktu rolnego lub artykułu 
Ŝywnościowego, który jednocześnie: 

– pochodzi z tego regionu, konkretnego miejsca lub kraju, 
– posiada specyficzną jakość, cieszy się uznaniem i posiada inne cechy 

przypisywane temu pochodzeniu geograficznemu oraz którego produk-
cja i/lub przetwarzanie odbywa się na tym określonym obszarze geogra-
ficznym35. 

Na określonym obszarze moŜe odbywać się jeden z trzech procesów: pro-
dukcja, przetwarzanie lub teŜ przygotowywanie produktu, co odróŜnia Chro-
nione Oznaczenie Geograficzne od Chronionej Nazwy Pochodzenia36. 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (and. TSG, Traditional Speciality 
Guaranted) jest to tradycyjny produkt rolny lub artykuł spoŜywczy zarejestro-
wany przez Komisję Europejską ze względu na jego specyficzny charakter. 
Produkt taki musi być wytwarzany przy uŜyciu tradycyjnych surowców lub 
charakteryzować się tradycyjnym składem, sposobem produkcji lub przetwa-
rzania. RóŜnicą pomiędzy Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością a Chronio-
ną Nazwą Pochodzenia i Chronionym Oznaczeniem Geograficznym jest to, Ŝe 
produkty będące Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością moŜna wytwarzać na 
terenie całej Polski pod warunkiem spełniania warunków specyfikacji. Kolej-
nym odróŜnieniem od Chronionej Nazwy Pochodzenia i Chronionego Oznacze-
nia Geograficznego jest to, Ŝe produkty będące Gwarantowaną Tradycyjną Spe-
cjalnością nie podlegają tymczasowej ochronie krajowej, o której mowa w art. 
35-38 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń 
produktów rolnych i środków spoŜywczych oraz o produktach tradycyjnych 
(DzU 2005 r., nr 10, poz. 68, z późn. zm.)37. 

O rejestrację Chronionej Nazwy Pochodzenia oraz Chronionego Oznacze-
nia Geograficznego wnioskować mogą producenci produktów rolnych lub arty-
kułów spoŜywczych, których wytwarzanie jest silnie powiązane z określonym 
regionem, czyli twórcy produktów regionalnych38. 

Jeśli chodzi o producentów produktów tradycyjnych, to mogą oni wnio-
skować o przyznanie Świadectwa Szczególnego Charakteru. Dokument ten 
                                                                 

35 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie ochrony ozna-
czeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów Ŝywnościowych. 

36 http://www.produktyregionalne.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=55 
&Itemid=32 (1.03.2011). 

37 http://www.doradztworolnicze.com.pl/systemy-produkcji/produkty-regionalne-i-tradycyj 
ne/354-gwarantowana-tradycyjna-specjalnosc-gts (1.03.2011). 

38 http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/produkty_trad_regio.pdf 
(28.02.2011). 
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poświadcza, Ŝe produkt rolny lub artykuł spoŜywczy ma „specyficzny charak-
ter”, który wynika z tradycji, a sam produkt posiada cechy odróŜniające go od 
innych, wyróŜnia się smakiem czy zapachem pośród podobnych lub naleŜących 
do tej samej kategorii wyrobów39. Dodatkowo produkt taki został wyproduko-
wany z uŜyciem tradycyjnych surowców lub charakteryzuje się tradycyjnym 
składem czy sposobem produkcji lub przetwórstwa, zgodnym z metodą trady-
cyjną. Świadectwo Szczególnego Charakteru dokumentuje, Ŝe specyficzny cha-
rakter produktu został uznany przez Wspólnotę i moŜe wtedy być oznaczony 
symbolem Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności i sprzedawany na terenie 
całej Unii Europejskiej40. 

Dzięki istnieniu prawnej ochrony produktów rolno-spoŜywczych kaŜde 
państwo naleŜące do Unii Europejskiej ma moŜliwość zachowania tradycji  
i odrębności narodowej. Zarejestrowany produkt podlega ochronie zarówno  
pod względem tradycyjnych metod produkcji, jak i nazwy, którą mają prawo 
stosować jedynie producenci z danego regionu, a produkty mogą zachować swą 
wyjątkową jakość, stając się ekskluzywnymi poprzez swą unikatowość. Pozwa-
la to na zwiększenie dochodowości ich produkcji. Zarejestrowane produkty 
tradycyjne i regionalne oznakowane są unijnym znaczkiem, co umoŜliwia kon-
sumentom ich łatwe rozpoznanie41. Symbole te zostały wprowadzone dla za-
gwarantowania jakości i niezmiennego charakteru produktów rolnych i spo-
Ŝywczych pochodzących z określonego regionu oraz wytwarzanych według 
tradycyjnych receptur42. 

Produkty regionalne i tradycyjne w kontekście wizerunku Dolnego Śląska 

Dolny Śląsk jest województwem, które charakteryzuje się wielokulturowo-
ścią. Wynika to zarówno z połoŜenia geograficznego na styku Polski, Czech  
i Niemiec, jak i z uwarunkowań historycznych (przesiedlenia ludności róŜnych 
nacji pochodzącej z zajętych przez ZSRR wschodnich kresów II Rzeczypospoli-
tej po zakończeniu II wojny światowej). Jest to region, który charakteryzuje się 
duŜym bogactwem krajobrazowym, historyczno-zabytkowym oraz dobrymi 
warunkami do produkcji rolniczej na duŜym obszarze województwa. Wszystko 
to sprawia, Ŝe region ten od lat chętnie jest odwiedzany przez turystów, zarów-
                                                                 

39 http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/produkty_trad_regio.pdf; B. Pie-
chowicz, Regionalne smakołyki. „Twój Doradca. Rolniczy Rynek” 2009, nr 9, s. 16; B. Ryglew-
ska, Kulinarna podróŜ po województwie dolnośląskim. „Ekonatura” 2008, nr 4 (53), s.17. 

40 http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/produkty_trad_regio.pdf 
(28.02.2011). 

41 B. Ryglewska, Kulinarna podróŜ…, s. 17. 
42 A. Dereń, Ochrona produktów…. 
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no krajowych, jak i zagranicznych. JednakŜe pod kątem liczby produktów zare-
jestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT), którą prowadzi Mini-
ster Rolnictwa, okazuje się, Ŝe zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Polsce. Wy-
daje się, Ŝe potencjał drzemiący w produktach regionalnych i tradycyjnych, 
który mógłby dodatkowo wzmocnić pozytywne wyobraŜenie o regionie, jest 
niewykorzystany. 

W przypadku Dolnego Śląska na LPT zarejestrowanych jest 31 róŜnych 
produktów, a mniej posiadają tylko województwa warmińsko-mazurskie, za-
chodniopomorskie i lubuskie (rys. 1). Najwięcej produktów zarejestrowanych 
na LPT znajduje się na terenie województw: pomorskiego, śląskiego i małopol-
skiego. Szczegółowe dane dotyczące liczby produktów zarejestrowanych na 
LPT w poszczególnych województwach zaprezentowano na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Liczba produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych z podziałem na woje-
wództwa 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-
zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/ (23.04.2012). 

Analizując dokładniej strukturę produktów z Dolnego Śląska wpisanych na 
LPT, okazuje się, Ŝe największy udział w województwie mają produkty mięsne 
oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (po 22,6%), a następnie miody (12,8%). 
Natomiast spośród branŜ klasyfikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa na 
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Dolnym Śląsku nie było w ogóle wyrobów reprezentujących oleje i tłuszcze, 
oraz kategorię określaną jako „inne produkty”. Szczegóły dotyczące podziału 
ilościowego i strukturalnego produktów wpisanych na LPT z Dolnego Śląska 
przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Liczebność i struktura branŜowa wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych  
z Dolnego Śląska (stan na 23.04.2012) 

Lp. Produkty według branŜ Dolny Śląsk 
Liczba (szt.) Struktura (%) 

1 Produkty mleczne 3 9,7 
2 Produkty mięsne 7 22,6 
3 Produkty rybołówstwa 1 3,2 
4 Warzywa i owoce 3 9,7 
5 Wyroby piekarnicze i cukiernicze 7 22,6 
6 Oleje i tłuszcze 0 0,0 
7 Miody 4 12,8 
8 Gotowe dania i potrawy 3 9,7 
9 Napoje 3 9,7 
10 Inne produkty 0 0,0 
Suma 31 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiRW, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-
zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-dolnoslaskie 
(23.04.2012). 

Poza produktami uznanymi formalnie za tradycyjne, na Dolnym Śląsku 
występuje znacznie większa liczba wyrobów aspirujących do LPT albo 
starających się wypromować jako specyficzny i oryginalny produkt lokalny. 
Dokładne dane dotyczące ilości, kategorii i nazw szczegółowych takich 
produktów zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2 

Produkty regionalne i tradycyjne z Dolnego Śląska będące w fazie przygotowań do aplikacji 
rejestracyjnej do LPT według kategorii branŜowych 

Lp. Kategoria 
produktów 

Nazwy produktów Liczba 

1 Produkty 
mleczne 

Sery krowie „Wańczykówka”, Ser kozi z Kamieńca 
Wrocławskiego, Ser podpuszczkowy 

3 

2 Produkty 
mięsne 

Kaszanka boleścińska, Kiełbasa boleścińska, Mięso 
w kawałkach niemczańskie domowe, Szynka strze-
lińska, Kiełbasa z dziczyzny, Udziec wieprzowy 
wędzony z Zamku Kliczków, Pasztet z dzika z Zam-
ku Kliczków, Pasztet z selera, Peczenica, Salceson 
zawidowicki, Kiełbasa domowa krucha zawidowicka, 
Kiełbasa noŜem krojona z Zawidowic 

12 
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3 Produkty 
rybołów-
stwa 

Karp milicki wędzony, Karp milicki faszerowany, 
Karp milicki smaŜony, Pstrąg kłodzki, Pstrąg kłodzki 
smaŜony, Pstrąg kłodzki wędzony, Pstrąg ślęŜański 

7 

4 Warzywa 
i owoce 

Bób z Doliny Baryczy, Krotoszycki ogórek kiszony, 
Jabłka z okolic Krośnic, Konfitura z czarnej jagody, 
śurawina do mięsa (konfitura niskosłodzona), Konfi-
tura z aronii, Konfitura z zielonych pomidorów, Po-
widła jadwiŜańskie 

8 

5 Wyroby 
piekarni-
cze i cu-
kiernicze 

Raszowski chlebuś z lnem, Chleb podgórzyński, 
Chleb z Młyna Jordanów, Chleb komyśniak z Gąd-
kowic, Chleb swojski z Nadolic, Kołacz czadecki, 
Kołacz ormiański, Bomba apostołów, Pierniki trzciń-
skie, Pierniczki z Przemkowa, Makowe kąski, Babin-
ki Stefanii, Widawskie dukaty – ciasteczka z wiśnią, 
Widawskie zawijańce 

14 

6 Oleje  
i tłuszcze 

Smalczyk czarownic ślęŜańskich, Smalczyk ze 
Smardzowa 

2 

7 Miody Dolnośląski miód rzepakowy, Miód akacjowy ze 
Wzgórz Dalkowskich, Dolnośląski miód nawłocio-
wy, Orzechy w miodzie, Plaster pszczeli w miodzie 

5 

8 Gotowe 
dania  
i potrawy 

Pierogi z Sycowa, Pierogi z Chrząstawy, Śliwiaki, 
Bigos wrocławski, Chorut i GandŜabur, Oleśnicki 
zwój ziemniaczany z kiełbasą 

6 

9 Napoje Miętówka z Dobrej Widawy, Brzozownik – napój  
z soku brzozy i miodu, Naturalny sok jabłkowy, 
Wino śląskie z winnicy Adoria, Nalewka jagodowa  
z Borów Dolnośląskich, Nalewka z aronii, Syrop 
malinowy z Doliny Baryczy 

7 

10 Inne pro-
dukty 

Grzybowa gromadka, Borowiki suszone, Podgrzybki 
suszone, Borowiki marynowane, Podgrzybki mary-
nowane, Maślak marynowany, Kurka marynowana, 
Jaja od kur zielononóŜek kuropatwianych, Zioła  
– świeŜe produkty zielarskie z Dobrej Widawy 

8 

Suma 72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Produkty regionalne i tradycyjne z Dolnego 
Śląska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Wrocław 2010. 

Z danych zawartych w tabeli 2 moŜna zauwaŜyć, Ŝe zróŜnicowanie oferty 
produktów regionalnych na Dolnym Śląsku jest znacznie większe niŜ moŜna by 
było przypuszczać z analizy wyrobów zarejestrowanych tylko na LPT. Wśród 
produktów aspirujących w przyszłości do listy Ministra Rolnictwa największą 
grupę liczącą 14 pozycji zajmowały wyroby piekarnicze i cukiernicze, następnie 
wyroby mięsne (12 pozycji) oraz kategoria „inne produkty” (8 pozycji). Prze-
gląd tych wyrobów wskazuje na to, Ŝe znajdują się wśród nich odnoszące się 
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zarówno do aspektów związanych z regionalnymi lokalizacjami (np. Pierogi  
z Sycowa, Smalczyk ze Smardzowa), specyfiką środowiska naturalnego (np. 
charakterystyczne wyroby z grzybów, miody jakościowe) czy chociaŜby wyjąt-
kowego pochodzenia zwierzęcego (przykład dań z karpia milickiego, jajka od 
kur zielononóŜek kuropatwianych), albo będące przejawem bogactwa kulinar-
no-historycznego (np. Kołacz ormiański). 

Zakończenie 

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe region sam w sobie posiada pewną 
odrębność, która jest po części przenoszona na wytwarzane tam produkty. 
Szczególne znaczenie ma region w przypadku produktów regionalnych i trady-
cyjnych, bo staje się on wyznacznikiem ich odrębności, oryginalności i specyfi-
ki, którą moŜna spotkać tylko w danym miejscu. W tym ujęciu moŜna powie-
dzieć, Ŝe produkty regionalne i tradycyjne są silnie związane z wizerunkiem 
regionu, a jednocześnie same na niego oddziałują i kształtują go. 

Na Dolnym Śląsku istnieje duŜy potencjał do wzrostu znaczenia produktów 
regionalnych i tradycyjnych w kreowaniu wizerunku regionu, jednakŜe obecnie 
jest on niewykorzystany, a liczba produktów zaliczanych formalnie do trady-
cyjnych jest relatywnie niewielka w porównaniu do większości województw. 
Szansą na poprawę tej sytuacji jest promocja działań wspierających rozwój 
rynku tego typu wyrobów, co w przyszłości powinno przełoŜyć się takŜe na 
większą reprezentację uznanych formalnie za tradycyjne lub mających znaczną 
estymę wśród potencjalnych nabywców takich produktów. 

 

THE PLACE OF REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS  
IN CREATING THE IMAGE OF THE REGION 

 

Summary 
 

The study focuses on identifying the location and importance of regional and traditional 
products in the context of shaping the image of the region. As a special case under this theme 
examines the situation in the province (voivodeship) of Lower Silesia. The study indicated that 
there is a mutual relationship and interaction between regional and traditional products and the 
image of the region they come from. Analyzing the situation in Lower Silesia, it can be concluded 
that there is a strong possibility of growing importance of regional and traditional products  
in shaping the image of the region. At the moment this potential is poorly developed, a number of 
products formally belongs to traditional is relatively small compared to other Polish regions. 
Therefore, it is advisable to take actions to activate the local environment and promoting the 
development of the regional products market. As a result, it should also help to enhance the at-
tractiveness of the image of the Lower Silesia region. 
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ZNACZENIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA  
PRZEMYSŁOWEGO DLA ROZWOJU OFERTY  

TURYSTYCZNEJ DOLNEGO ŚLĄSKA 
 

 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest przybliŜenie problematyki wykorzystania potencjału związanego z dzie-
dzictwem przemysłowym stanowiącym element oferty turystycznej Dolnego Śląska. Na wstępie 
zaprezentowano turystykę przemysłową i jej wpływ na rozwój oferty turystycznej regionów. 
Autor przedstawił cechy turystyki kulturowej, a takŜe charakterystykę turystów realizujących ten 
model turystyki. W artykule wskazano szanse i zagroŜenia dla turystyki przemysłowej w Polsce 
oraz obiekty umoŜliwiające realizację tej formy turystyki. Autor prezentuje obiekty dziedzictwa 
przemysłowego stanowiące potencjał gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku oraz perspekty-
wy związane z wdraŜaniem strategii rozwoju oferty turystycznej. 

Wprowadzenie 

Produkt turystyczny jest kluczowym pojęciem w rozwoju turystyki, gdzie 
punktem wyjścia wszelkich działań jest jego odpowiednie wykreowanie. Naj-
częściej powstaje wokół unikatowych walorów lub atrakcji turystycznych,  
a jego rdzeniem mogą być obiekty zabytkowe, wydarzenia, architektura, folklor 
czy tradycje produkcji rolnej. Produkt turystyczny moŜna zdefiniować jako 
„pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na moŜliwościach 
spędzania wolnego czasu w miejscu docelowym”1. 

Przemiany gospodarcze w Polsce zapoczątkowane w latach 90. XX wieku 
spowodowały znaczne ograniczenie roli sektora przemysłowego i powstanie 
licznych terenów umoŜliwiających ich alternatywne wykorzystanie. Obiekty 
dziedzictwa przemysłowego coraz silniej wpisują się w ofertę turystyczną re-

                                                                 
1 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 

1996, s. 124. 
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gionów, często stanowiąc ich podstawę. Polityka władz samorządowych zwią-
zana z wykorzystaniem obiektów i zabytków techniki pozwala na stworzenie 
atrakcyjnej samoistnej oferty lub wzbogacenie istniejącego produktu.  

Potencjał, jakim w zakresie dziedzictwa kulturowego dysponuje Polska, jest 
ogromny, aczkolwiek nadal słabo wykorzystywany jako odrębny produkt tury-
styczny. Obiekty dziedzictwa kulturowego są bowiem bogactwem, które naleŜy 
nie tylko chronić, ale takŜe wykorzystywać do rozwoju turystyki. Dolny Śląsk 
od lat kojarzony jest z przemysłem, jak równieŜ z jego pozostałościami w po-
staci opuszczonych obiektów. WdraŜane w Ŝycie strategie rozwoju pozwalają 
nie tylko na ocalenie unikatowych walorów, ale takŜe na ich turystyczne wyko-
rzystanie. Odpowiednia polityka władz lokalnych oraz przedsiębiorców pozwa-
la na stworzenie atrakcyjnego produktu nie tylko dla wybranych obiektów, ale 
nawet dla całego regionu.  

Turystyka kulturowa  

WaŜnym elementem polityki w zakresie rozwoju turystyki jest turystyka 
kulturowa. Stanowi ona aktywność osób w miejscach pobytu turystycznego 
oraz podczas podróŜy z miejsca stałego zamieszkania, która pozwala na pozna-
nie lub doświadczanie róŜnych sposobów Ŝycia innych ludzi – sposobów od-
zwierciedlających obyczaje społeczne, tradycje religijne, myśl intelektualną, 
dziedzictwo kulturowe i mających na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb, pra-
gnień oraz oczekiwań w zakresie kultury2. Badania nad rozwojem turystyki 
kulturowej wskazują, Ŝe: 

− większość turystów zainteresowanych kulturą ma wyŜsze wykształce-
nie, 

− waŜną grupą osób zainteresowanych kulturą są studenci i emeryci, 
− turyści podróŜujący w celach kulturalnych reprezentują na ogół wysoki 

poziom kultury i obszerną wiedzę o miejscach docelowych, 
− turyści, których zainteresowanie kulturą jest drugorzędne, stanowią 

większość wśród osób uprawiających turystykę kulturową3. 
Stale zwiększa się rola turystyki kulturowej jako stymulatora rozwoju go-

spodarczego regionu, a większość samorządów wprowadza do programów roz-

                                                                 
2 B. Marciszewska, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturalnej  

w Polsce, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2002, nr 3, s. 5. 
3 P. Majcher, Turystyka kulturowa jako waŜny element polityki turystycznej państwa w zakresie 

tworzenia markowych produktów turystycznych, w: Markowe produkty turystyczne, Fundacja na 
rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004, s. 50. 
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woju turystyki działania związane z kreowaniem oferty miejskiej turystyki kul-
turowej, która obejmuje: 

− zwiedzanie miast, tj. obiektów zabytkowych (sakralnych i świeckich), 
historycznych układów urbanistycznych, zespołów rezydencjonalnych, 
interesujących osiedli, obiektów militarnych, 

− zwiedzanie obiektów przemysłowych (turystyka industrialna), 
− zwiedzanie muzeów,  
− zwiedzanie galerii sztuki, 
− udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,  
− turystykę sentymentalną, 
− zwiedzanie miejscowości związanych z kultem religijnym i sanktu-

ariami religijnymi (turystyka pielgrzymkowa), 
− zwiedzanie cmentarzy, 
− poznawanie kuchni polskiej4. 
Kulturowa turystyka miejska jest połączona ze zwiedzaniem miast oraz ich 

okolic, a takŜe obiektów i zabytków techniki. Obejmuje ona zarówno zorgani-
zowane, jak i indywidualne podróŜe turystów krajowych i zagranicznych. Do 
jej specyficznych cech naleŜy zaliczyć: 

− krótki okres pobytu odwiedzających gości, 
− sezonowość (zwykle od maja do września), 
− moŜliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury do celów turystycz-

nych bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów, 
− istnienie w miastach zasobów wykwalifikowanej kadry, 
− duŜe wydatki ponoszone przez turystów i biznesmenów, 
− znaczny udział obcokrajowców, w wielu przypadkach dominujący, 
− bezwzględny wzrost znaczenia turystyki w Ŝyciu miasta i regionu5. 

Istota turystyki przemysłowej 

Turystyka przemysłowa (industrialna) to zwiedzanie dzisiejszych i dawnych 
kopalni, hut, zapór wodnych, przejaŜdŜki historycznymi tramwajami, starymi 
pociągami, statkami itd. Jest ona powiązana często z licznymi przygodami  
i unikalnymi przeŜyciami, takimi jak np. zjazd windą górniczą6. 

                                                                 
4 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 49. 
5 Ibidem, s. 47. 
6 A. Fularz, O turystyce industrialnej i ochronie dziedzictwa postępu technicznego, „Zielone 

Brygady. Pismo Ekologów” 2006  nr 2, s. 22. 
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Ojcami turystyki industrialnej są Brytyjczycy, którzy rozpoczęli rewolucję 
przemysłową i jako pierwsi zaczęli borykać się z problemem jej reliktów. Stał 
się on widoczny zwłaszcza w latach 50. i 60. XX wieku wraz z upadkiem „sta-
rego” przemysłu. Zamiast niszczyć, państwo zainwestowało w rewitalizację 
opuszczonych zakładów i obszarów. Działania związane z turystyką przemy-
słową szybko przeniosły się poza Wielka Brytanię, m.in. do USA i Niemiec7. 

Tabela 1 

Analiza SWOT turystyki industrialnej w Polsce 

Mocne strony Słabe strony i zagroŜenia 
– bogactwo zasobów techniki i prze-

mysłu w Polsce, obejmujących 
wiele obiektów unikatowych, takŜe 
wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO 

– duŜa koncentracja atrakcji tury-
stycznych na terenach tradycyjnie 
przemysłowych 

– atrakcyjność zasobów dla turystyki 
przyjazdowej 

– ponadsezonowość turystyki indu-
strialnej 

– powstające w coraz większej licz-
bie muzea techniki przemysłowej 
w Polsce 

– brak odpowiedniej infrastruktury 
do realizowania funkcji turystycz-
nej w obiektach poprzemysłowych, 
zabytkach techniki i przemysłu 

– zły stan zachowania obiektów po-
przemysłowych i zabytków tech-
niki 

– brak działań promocyjnych w dzie-
dzinie turystyki industrialnej 

– obniŜona dostępność turystyczna 
muzeów techniki i przemysłu po-
przez krótkie godziny ich otwarcia 
i bardzo sztywne ramy ich funk-
cjonowania 

– częste wykorzystywanie obiektów 
poprzemysłowych jako magazy-
nów lub ich eksploatacja mimo 
złego stanu 

– brak środków finansowych na  
adaptację obiektów poprzemysło-
wych 

Szanse ZagroŜenia 
– działanie lokalnych organizacji na 

rzecz zachowania zabytków tech-
niki 

– rosnące zainteresowanie turystyką 
industrialną w Europie (zwiększe-
nie turystyki przyjazdowej do Polski) 

– moŜliwość łączenia turystyki indu-
strialnej z innymi rodzajami tury-
styki, np. agroturystyką, turystyką 
miejską i kulturową, turystyką  
w zespołach pofortecznych itp. 

– brak rozwiązań prawnych pozwala-
jących na ochronę zabytkowych 
obiektów i wyposaŜenia zakładów 
likwidowanych 

– niska świadomość moŜliwości wy-
korzystania turystycznego zabyt-
ków i obiektów techniki i przemysłu 

– konkurencja produktu turystyczne-
go w dziedzinie turystyki indu-
strialnej w krajach sąsiednich 
(Niemcy i Czechy) 

                                                                 
7 http://www.focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/urlop-przemyslowy/. 
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– moda na adaptacje obiektów prze-
mysłowych do nowych celów (ko-
mercyjnych, kulturalnych, eduka-
cyjnych itp.) 

– włączenie problematyki dziedzic-
twa techniki w system edukacji 
szkolnej 

– niska świadomość społeczna war-
tości zabytków techniki i przemy-
słu, przekładająca się na niską 
świadomość ich potencjału tury-
stycznego 

Źródło: opracowanie na podstawie: Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu tury-
stycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce, Wyd. Polska Organizacja Turystyczna, 
Warszawa 2004. 

W Polsce turystyka przemysłowa (industrialna), pomimo Ŝe w ostatnich la-
tach zwrócono na nią uwagę, ciągle jest niewykorzystana jako odrębny produkt 
turystyczny. Brakuje odpowiednich tras oraz szlaków turystycznych, a przecieŜ 
stare hale produkcyjne czy urządzenia mogą stać się magnesem dla turystów  
–pasjonatów. 

Z analizy SWOT turystyki industrialnej w Polsce wynika, Ŝe przewaŜają  
w niej słabe strony i zagroŜenia. Nie wykorzystuje się niestety rosnącego zain-
teresowania oraz bogactwa zasobów obiektów przemysłowych. Niewątpliwą 
zaletą tego modelu turystyki jest jej ponadsezonowość. Umacnianie się modelu 
turystyki aktywnej oraz nastawienie turystów na poznawanie nowych miejsc 
powoduje, Ŝe obiekty przemysłowe mogą stać się waŜnym elementem oferty 
regionu.  

Turystyka industrialna staje się doskonałym pomysłem na wykorzystanie 
dziedzictwa obszarów dla rozwoju oferty turystycznej i wzrostu jej atrakcyjno-
ści. Oparcie się na tym modelu turystyki umoŜliwia wykorzystanie obiektów, 
które przestały pełnić funkcje uŜytkowe w przemyśle, a takŜe moŜe spowodo-
wać pojawienie się większej niŜ dotychczas liczby osób odwiedzających dany 
obszar. 

Wśród obiektów i atrakcji turystycznych z obszaru turystyki industrialnej, 
na bazie których moŜna kreować, rozwijać i promować kompleksowe produkty 
turystyczne, wyróŜnić moŜna następujące grupy:  

− muzea techniki i przemysłu,  
− podziemne trasy,  
− kopalnie i huty,  
− skanseny, muzea przemysłu i techniki ludowej,  
− obiekty hydrotechniczne,  
− obiekty kolejnictwa,  
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− porty morskie i śródlądowe i stocznie8. 
Na dziedzictwo przemysłowe składają się zarówno zabytki budownictwa 

przemysłowego i techniki, jak i dzieła myśli inŜynieryjnej (tzw. nieruchome 
dobra kultury). Istotne dla zagadnienia tej formy turystyki jest takŜe zdefinio-
wanie samego terminu „zabytek techniki”, którym jest obiekt będący świadec-
twem szeroko pojętej kultury technicznej, np. maszyny i urządzenia stanowiące 
wyposaŜenie obiektów przemysłowych (tzw. ruchome dobra kultury)9. 

W przypadku turystyki industrialnej niewątpliwie na plan pierwszy wysu-
wają się walory turystyczne w postaci obiektów przemysłowych zaadaptowa-
nych lub planowanych do udostępnienia turystom. Z danych POT wynika, Ŝe  
w Polsce zewidencjonowano ok. 20 tys. ruchomych i nieruchomych dóbr kultu-
ry, które mogą być turystycznie wykorzystane, w tym ok. 16 tys. obiektów 
dziedzictwa przemysłowego10. 

W Polsce liczba obiektów infrastruktury technicznej jest relatywnie mniej-
sza niŜ w krajach Europy Zachodniej. Obiekty te reprezentują wiele dziedzin 
gospodarki i zwykle zlokalizowane są w miastach lub ich pobliŜu, co niewąt-
pliwie zwiększa ich dostępność. DuŜa część wpisana jest do rejestru zabytków, 
a wśród nich znajdują się obiekty przemysłu górniczego, hutniczego, mięsnego, 
papierniczego, piwowarskiego, poligraficznego, spirytusowego, włókienniczego 
oraz zboŜowo-młynarskiego, a takŜe budownictwa kolejowego, budowy dróg  
i łączności. DuŜa liczba zabytków techniki i przemysłu w Polsce jest związana  
z historią gospodarczą11. 

ZałoŜeniem opracowywanych strategii rozwoju jest uczynienie z byłych 
obiektów przemysłowych atrakcji turystycznych i dostosowanie ich do celów 
edukacyjnych i kulturalnych, np.:  

− zaadaptowanie górnej części przedsiębiorstw (np. szyby kopalniane) na  
punkty widokowe czy restauracje i umoŜliwienie ich oglądania z innej 
perspektywy niŜ jest to dotychczas moŜliwe, 

− udostępnienie części podziemnych do komercyjnego zwiedzania z za-
chowanymi śladami prowadzonych prac, 

− otwarcie galerii sztuki związanej z historią regionu,  
                                                                 

8 Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki  
i przemysłu w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2004. 

9 B. Hysa, A. Kowalska-Styczeń, A. Nitkiewicz-Jaworska, A. Szromek, MoŜliwości uprawia-
nia turystyki poprzemysłowej przez osoby niepełnosprawne na przykładzie szlaku zabytków tech-
niki województwa śląskiego, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. 
Współpraca, red. A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 688. 

10 Dane Polskiej Organizacji Turystycznej. 
11 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 48. 
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− utworzenie muzeum regionu, którego zadaniem byłoby prezentowanie 
historii regionu, początku funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego 
kolejnych etapów rozwoju, 

− oferowanie obsługi turystów i usługi przewodnickiej, 
− otwarcie bazy towarzyszącej (sklepy z pamiątkami, restauracje). 
Obiekty te przyciągają turystów, stając się Ŝywym muzeum techniki, a wy-

posaŜenie ich w oryginalne urządzenia i sprzęt powoduje, Ŝe stają się atrakcją 
dla pasjonatów turystyki industrialnej. Elementem wzbogacającym realizowane 
projekty jest dostosowanie przebiegu szlaków rowerowych lub pieszych do 
obiektów związanych z realizowaną na danym terenie turystyką industrialną.  

JuŜ w 1994 r. rekomendowano wpisanie dziewięciu polskich obiektów i bu-
dowli na przygotowaną przez Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa 
Przemysłowego (TICCIH) listę światowego dziedzictwa przemysłowego. Do 
najcenniejszych zabytków zaliczono najbardziej znany obiekt turystyki indu-
strialnej – kopalnię soli w Wieliczce, a takŜe kopalnię w Krzemionkach Opa-
towskich, Kanał Augustowski, wielki piec w Starachowicach, osiedle KsięŜy 
Młyn w Łodzi, pierwszy na świecie most spawany w Marzycach (k. Łowicza) 
oraz miasta przemysłowe: śyrardów, Wałbrzych i Tarnowskie Góry12. 

Obiekty dziedzictwa przemysłowego Dolnego Śląska 

Umacnianie się modelu turystyki aktywnej oraz nastawienie turystów na 
poznawanie nowych, dotąd niespenetrowanych miejsc powoduje, Ŝe obiekty 
przemysłowe mogą i powinny stać się waŜnym elementem oferty turystycznej 
obszaru. 

Na Dolnym Śląsku istnieje wiele pozostałości rozwijającej się niegdyś go-
spodarki w postaci obiektów techniki. Ewidencja zasobów dziedzictwa przemy-
słowego w Polsce wskazuje, Ŝe najwięcej tego typu obiektów znajduje się wła-
śnie na terenie województwa dolnośląskiego (3800), z czego prawie 250 obiek-
tów wpisanych jest do rejestru zabytków13. Pokazuje to potencjał tego obszaru 
do stworzenia produktu turystycznego określanego mianem turystyki przemy-
słowej.  

Największe skupisko obiektów związanych z górnictwem występuje w po-
wiecie wałbrzyskim, a takŜe w okolicach Kłodzka. Zachowały się huty Ŝelaza, 
głównie w powiecie wałbrzyskim, kłodzkim (w Nowej Rudzie), jeleniogórskim 
(Szklarska Poręba). Dolny Śląsk znany jest jako ośrodek przemysłu metalowe-

                                                                 
12 Ibidem, s. 61. 
13 Dane Polskiej Organizacji Turystycznej. 
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go, energetycznego oraz przemysłu włókienniczego i pokrewnych (wełnianego, 
lniarskiego).  

DuŜą grupę zabytków stanowią młyny i ich zespoły, których w ewidencji 
jest 31, a w rejestrze zabytków 24. Liczną grupę stanowią wiatraki (103 w ewi-
dencji, 19 w rejestrze). Ze 132 zabytkowych mostów 23 figuruje w rejestrze 
zabytków, a w samym Wrocławiu jest ich 1614. Równie duŜa liczba obiektów 
związanych z kolejnictwem ujęta jest w ewidencji nieruchomych dóbr kultury. 
Są to głównie budynki dworcowe, wieŜe ciśnień, wiadukty, tunele, bocznice, 
rampy, poczekalnie, a takŜe budynki administracyjne i mieszkalne. 

Do najbardziej atrakcyjnych obiektów dziedzictwa przemysłowego Dolne-
go Śląska naleŜy zaliczyć: 

− papiernię w Dusznikach, 
− skansen kolejowy w Jaworzynie Śląskiej, 
− ujęcie wody z XV w. dla zamku w Kłodzku,  
− sztolnię szkolną „Lis” Nowej Rudzie,  
− sztolnię rudy uranowej w Kowarach, 
− minimuzeum Stowarzyszenia Elektryków Polskich w elektrowni wod-

nej Szklarska Poręba II,  
− zespół szybów dawnych kopalni „Julia”, „Sobótka” i „Dampf” w Wał-

brzychu, 
− Ŝerniki – piec wypałowy cegielni we Wrocławiu – restauracja, muzeum 

lotnictwa i siedziba Klubu Lotników „Loteczka”, 
− wodociągową wieŜę ciśnień Karla Klimma we Wrocławiu – galeria 

sztuki, gastronomia, punkt widokowy, 
− browar Karla Schotza, obecnie Browary Dolnośląskie Piast SA,  
− Halę Stulecia we Wrocławiu, 
− Most Cesarski, obecnie Grunwaldzki we Wrocławiu15. 

Część obiektów na obszarze Dolnego Śląska zorganizowanych w ra-
mach jednego produktu, przybiera postać szlaków turystycznych, np.:  
− Złoty Stok – Kamieniec Ząbkowicki – Jaworzyna Śląska: szlak łączący 

zwiedzanie kopalni złota z kolejnictwem,  
− Szlak cukrowni: Konary (gm. Wińsko), Wrocław – rafineria cukru, 

Pszenno obok Świdnicy, 

                                                                 
14 Ibidem. 
15 Opracowanie na podstawie: Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycz-

nego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce… 
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− Szlak wydobycia złota, hutnictwa i górnictwa w Parku Krajobrazowym 
Chełmy i okolicach Złotoryi, 

− Szlak fortyfikacji: Srebrna Góra – Kłodzko, 
− Szlak Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu – od Kępy Miesz-

czańskiej po Zakład Wodociągowy „Na Grobli”, 
− Szlak Wrocławskiego Węzła Wodnego – od Szczytnik przez stopnie 

wodne Bartoszowice, RóŜanka, przez Port Miejski do stopnia wodnego 
Rędzin, ku Starej Odrze i do Kanału Miejskiego, 

− Szlak dziedzictwa technicznego Gór Sowich – górnictwo, energetyka, 
przemysł włókienniczy, transport i komunikacja, podziemne kompleksy 
militarne, 

− Szlak linii kolejowej Bystrzyckiej (Świdnica Kraszowice – Jedlina 
Zdrój) – budowle inŜynieryjne linii kolejowej,  

− Bobrzański szlak elektrowni wodnych, (EW Bobrowice I-III, Pilchowi-
ce I-II, Wrzeszczyn, Kraszewice, Włodzice)16. 

Przedstawione atrakcje są przedmiotem zainteresowania turystów odwie-
dzających Dolny Śląsk, a takŜe weekendowych wypraw mieszkańców. Niewąt-
pliwą korzyścią wynikającą z realizacji takich przedsięwzięć będzie wzrost 
atrakcyjności określonych obszarów województwa. Turystyka industrialna po-
zwala na udostępnienie turystom unikalnych zabytków dziedzictwa techniki 
oraz na zachowanie tych obiektów dla przyszłych pokoleń.  

W dobie transformacji politycznych, gospodarczych oraz takŜe zmian w po-
strzeganiu turystyki i tworzeniu nowych produktów turystycznych, naleŜy spró-
bować zmienić niekorzystny wizerunek, wykorzystując istniejący potencjał. 
Niewątpliwym potencjałem turystycznym Dolnego Śląska są obiekty przemy-
słowe, których odpowiednie przystosowanie do zwiedzania moŜe stworzyć 
atrakcyjny produkt turystyczny. 

Zakończenie 

W Polsce znaczenie ochrony zabytków techniki oraz ich wykorzystanie ja-
ko oferty turystycznej jest wciąŜ niedostrzegane, choć wskazuje się, Ŝe zacho-
wanie dziedzictwa przemysłowego ma ogromne znaczenie dla przyszłości re-
gionu. DuŜe znaczenie będzie miała promocja obiektów zabytkowych oraz dzia-
łań zmierzających do ich zachowania i turystycznego wykorzystania. Podjęcie 
takich działań uświadomi społecznościom lokalnym, Ŝe obiekty i urządzenia 

                                                                 
16 Ibidem. 
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techniki stanowią potencjał, który po odpowiedniej analizie i selekcji moŜe 
stanowić podstawę do kreowania nowej oferty turystycznej regionów.   

WaŜnym czynnikiem, związanym z komercyjnym wykorzystaniem zabyt-
ków architektury przemysłowej, jest odpowiednio prowadzona działalność 
stwarzająca szansę samofinansowania obiektów. Niejednokrotnie najlepszym 
pomysłem na wykorzystanie dziedzictwa jest poszukanie nowego gospodarza. 
Dodatkowo pozwoli to rozwiązać jeden z podstawowych problemów, jakim jest 
brak odpowiednio przygotowanej infrastruktury towarzyszącej. Obecnie obiekty 
przemysłowe udostępniane zwiedzającym funkcjonują najczęściej oderwane od 
podstawowej bazy towarzyszącej. Budowanie na siłę atrakcji turystyki krajo-
brazowej to często strata środków i energii z uwagi na to, Ŝe przy doinwestowa-
nej turystyce przemysłowej inne gałęzie turystyki mogą rozwijać się same. 

MoŜliwości rozwoju atrakcji turystycznych w ramach turystyki industrialnej 
wymagają ścisłej współpracy z zarządem wciąŜ funkcjonujących przedsię-
biorstw. Zdecydowana większość obiektów i budowli, które udostępniane są 
potencjalnym turystom, są własnością prywatną, zatem wola współpracy,  
a takŜe prezentowanie korzyści są koniecznymi warunkami realizacji tego typu 
przedsięwzięć.  
 

THE IMPORTANCE OF INDUSTRIAL HERITAGE OBJECTS FOR 
THE DEVELOPMENT OF LOWER SILESIAN TOURISM OFFER 

 
Summary 

 
The objective of the paper is to discuss problems referring to the implementation of potential 

ingrained in industrial heritage as the component of Lower Silesian tourism offer. The introduc-
tion presents industrial tourism and its influence on regional tourism offer development. The 
author discusses cultural tourism qualities and characterizes tourists taking advantage of this 
tourism model. The paper also illustrates opportunities and threats for industrial tourism in Poland 
and objects which facilitate taking advantage of such form of tourism. The author presents indus-
trial heritage objects constituting the potential of Lower Silesian tourism economy as well as 
perspectives related to the implementation of  tourism offer development strategy. 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest charakterystyka znaczenia działań podejmowanych przez organy admi-
nistracji publicznej w obszarze kreowania wizerunku regionu, najlepiej atrakcyjnego i poŜądane-
go przez przedstawicieli biznesu i pozostałych interesariuszy, na rzecz których inicjatywy takie są 
prowadzone. KaŜda jednostka terytorialna, konkurując m.in. o turystów, mieszkańców, inwesto-
rów czy pracowników, musi w sposób przemyślany i świadomy projektować i realizować takie 
działania rynkowe, które pozwolą jej nie tylko wyróŜnić się w otoczeniu, ale przede wszystkim 
będą odpowiadały interesom społecznym w szerokim tego słowa znaczeniu.  

Wprowadzenie 

Współczesne podejście zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących 
się problematyką związaną z zarządzaniem jednostką terytorialną (np. miastem, 
wsią czy regionem) przyczynia się do eksponowania coraz większej liczby 
czynników, które determinują jej rozwój i sprzyjają realizacji dąŜeń w uzyski-
waniu przewagi nad konkurencją w danym geograficznie terytorium. Niezwykle 
istotne są w tej kwestii inicjatywy organów administracji publicznej, a przede 
wszystkim taki dobór i wykorzystanie technik i narzędzi z zakresu zarządzania, 
marketingu i finansów, które będą jak najlepiej umoŜliwiały projektowanie  
i wdraŜanie efektywnych strategii i taktyk działania w ujęciu przestrzennym.  

Turbulentny charakter zmian i przeobraŜeń rynkowych przyczynia się do 
tego, Ŝe decydenci w niemal kaŜdej jednostce terytorialnej stali się aktywnymi 
uczestnikami tych przeobraŜeń, potrafiąc w coraz większym stopniu dokonywać 
racjonalnych ocen szans i zagroŜeń płynących ze środowiska zewnętrznego. 
Umiejętność elastycznego dostosowywania struktury i charakteru inicjatyw 
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rynkowych, spójnych z oczekiwaniami mikro- i makrootoczenia, stanowi za-
sadnicze wyzwanie dla decydentów w danym mieście, gminie czy regionie. 
Splot podejmowanych decyzji, zarówno przez decydentów reprezentujących 
organy administracji publicznej, jak teŜ wszelkich interesariuszy na danym tery-
torium, warunkuje wiele zmiennych, w tym m.in. czynnik o niematerialnym 
charakterze – wizerunek jednostki osadniczej1. Korzystny jej obraz stanowi 
bowiem filtr sterujący ludzkim postrzeganiem. Stąd teŜ niezmiernie waŜnym 
działaniem władz lokalnych, jak zauwaŜa T. Markowski, jest dobór odpowied-
nich technik i instrumentów zarządzania daną jednostką terytorialną oraz anali-
za jej pozycji, uwzględniająca ocenę parametrów gospodarczych i społecznych 
przez najbliŜsze otoczenie2.  

Podkreślić naleŜy, Ŝe w proces budowania pozytywnego i atrakcyjnego wi-
zerunku regionu, miasta czy mniejszych jednostek osadniczych winny być włą-
czone róŜne społeczności; poza organami administracji publicznej w działania  
z tego zakresu winni się angaŜować zarówno ludzie nauki, biznesu, przedstawi-
ciele mediów, kultury i sztuki czy wreszcie sami mieszkańcy. Od ich bowiem 
współpracy, wzajemnego zaufania i zrozumienia partykularnych interesów za-
leŜy sukces całego regionu, a przez to kraju, który jest przez te podmioty repre-
zentowany, a stawką jest pozycja danej jednostki przestrzennej na mapie glo-
balnego biznesu. Autorka artykułu stawia tezę, Ŝe  kreowanie wizerunku regio-
nu jako atrakcyjnego pod wieloma względami obszaru wymaga interdyscypli-
narnego i kompleksowego podejścia ze strony tych wszystkich podmiotów oto-
czenia (wewnętrznego i zewnętrznego), którym na tym zaleŜy i którzy pragną  
z daną jednostką wiązać swoją przyszłość.  

Rodzaj i charakter działań organów administracji publicznej i samorządowej 
a wizerunek regionu 

Instytucje administracji publicznej, według interpretacji F.W. Scharpfa, są 
w coraz większym stopniu niezdolne do działania jednostronnego; w kontekście 
realizacji zasad „nowego rządzenia” (new governance) stają się bowiem zaleŜne 
od innych podmiotów, w konsekwencji poddawane często presji otoczenia do 
rezygnacji z podejścia hierarchicznego i zmuszane do przejścia na koordynację  
i wspieranie sieci z aktualnymi i potencjalnymi interesariuszami w danej jedno-
                                                                 

1 Wizerunek jednostki osadniczej naleŜy rozumieć jako sumę wierzeń, pojęć, opinii, odczuć  
i wraŜeń, jakie mają o nim odbiorcy. Odzwierciedla on uproszczenie duŜej liczby skojarzeń  
i informacji związanych z miejscem.  

Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places – Attracting Investment, Industry and Tour-
ism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 141. 

2 Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN, Warszawa 2006, s. 17. 
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stce terytorialnej3. Zarówno tzw. symetryczna, jak i asymetryczna komunikacja 
dwustronna pracowników organów rządowych i samorządowych z adresatami 
(np. opinią publiczną) wysyłanych komunikatów wymaga stosowania róŜnych 
metod i środków, zaangaŜowania wielu osób i niekiedy instytucji w procesy 
przekazywania informacji. Model asymetrycznej (nierównej) komunikacji dwu-
stronnej, zapoczątkowany na początku XX wieku przez Edwarda L. Bernaysa, 
przebiega na linii: nadawca – odbiorca z informacją zwrotną; celem komunika-
cji jest zapanowanie nad opinią publiczną, przekonywanie jej do słuszności  
i zasadności podejmowanych działań. W drugiej połowie minionego stulecia  
opracowano model symetrycznej komunikacji dwustronnej, zgodnie z którym 
zadaniem komunikacji jest szukanie obustronnego zrozumienia poprzez dialog 
w celu osiągnięcia zgodności z opinią publiczną4.  

Działania z zakresu PR są powszechnie prowadzone w urzędach admini-
stracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej – na szczeblu woje-
wództwa, powiatu czy mniejszych jednostek terytorialnych. Z obserwacji rynku 
lokalnego i regionalnego wynika, Ŝe najczęściej odbywa to się poprzez kontakty 
z mediami oraz za pośrednictwem Internetu. Ponadto w większości zasobniej-
szych w środki finansowe urzędach jednostek terytorialnych waŜne miejsce  
w ramach tych działań zajmuje wydawanie materiałów promocyjno- 
-informacyjnych w postaci np. biuletynów lokalnych, gazet, folderów, informa-
torów, map geograficznych, ksiąŜek i kalendarzy. W tabeli 1 przedstawiono 
rodzaje materiałów informacyjnych wydawanych przez organy administracji 
publicznej w wybranych jednostkach terytorialnych regionu łódzkiego, które 
były najbardziej popularne w opinii uczestników badania marketingowego  
w wybranych miastach w regionie łódzkim. 

Organizowanie róŜnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych czy tury-
stycznych, targów i wystaw plenerowych czy zebrań przedstawicieli organów 
władz samorządowych ze społecznością lokalną takŜe sprzyja, w ocenie spo-
łeczności, nawiązywaniu wzajemnych relacji, doskonaleniu umiejętności ko-
munikacji pracowników z interesantami oraz kreowaniu pozytywnego wizerun-
ku rynkowego reprezentowanych instytucji i regionu. Zdecydowaną większość 
inicjatyw prowizerunkowych w regionie łódzkim ocenia się pozytywnie, z za-
stosowaniem typowych rozwiązań charakterystycznych dla modelu dwustronnej 
komunikacji stron. Najbardziej krytyczne opinie przedsiębiorców obejmują 
                                                                 

3 P. Modzelewski, System skutecznego zarządzania jakością a skuteczność i efektywność admi-
nistracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 21. 

4 B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Emka, Warszawa 
2002, s. 48–54. 
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kwestie związane z harmonizowaniem polityki urzędów administracji publicz-
nej z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności. Stąd teŜ zasadne było-
by tworzenie i rozwijanie takich sposobów i zasad komunikacji z otoczeniem, 
który sprzyjałyby kształtowaniu pozytywnej współpracy. 

Tabela 1 

Rodzaj materiałów informacyjnych o danym mieście, które respondenci postrzegali jako najbar-
dziej popularne 

Nazwa miasta 
Rodzaj najbardziej popularnych w opinii respondentów ma-
teriałów informacyjnych (wg kolejności wskazań) w danej 

jednostce terytorialnej 

Łodź Billboardy i banery reklamowe, Internet, mapy, prasa lokal-
na, foldery i broszury informacyjne, albumy o mieście, mapy 
i katalogi 

Piotrków Tryb. Plan miasta, albumy o mieście, foldery i broszury informa-
cyjne, prezentacje multimedialne, katalogi 

Łask Foldery i broszury informacyjne, plan miasta, albumy o mie-
ście 

Skierniewice Plan miasta, gazeta lokalna, strona internetowa, foldery  
i broszury informacyjne, albumy o mieście 

Opoczno Plan miasta, strona internetowa, foldery i broszury informa-
cyjne, albumy o mieście, prezentacje multimedialne 

Konstantynów 
Łódzki 

Gazeta lokalna „Wiadomości 43bis”, plan miasta, programy 
telewizji lokalnej, gazeta lokalna, „Ekspres 43bis”, foldery  
i broszury informacyjne 

Źródło: opracowanie na podstawie wywiadów telefonicznych przeprowadzonych przez autorkę artykułu 
wśród losowo wybranych przedsiębiorców z sektora MŚP w poszczególnych miastach regionu łódzkiego (N= 
420), Łódź 2010–2011. 

Profesjonalne podejście pracowników organów administracji publicznej  
i pozostałych interesariuszy do kreowania jak najbardziej pozytywnego i atrak-
cyjnego, z punktu widzenia otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, wizerunku 
danego regionu wymaga właściwego zaprojektowania i implementacji wielu 
kluczowych rodzajów działań – etapów, a wśród nich m.in. takich jak: 

a) precyzyjna diagnoza istniejącego obrazu jednostki terytorialnej z wyko-
rzystaniem np. analizy SWOT (ogólnej i punktowej), metody CATI, 
FGI w celu identyfikacji najbardziej znaczących wyróŜników (zdolno-
ści), 

b) planowanie i organizowanie (wdraŜanie) działań z zakresu PR, opartych 
na prostych zasadach, tj. uczciwości, zaufania, wzajemnej współpracy 
stron zaangaŜowanych w realizację procesu, zrozumienia słuszności 
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podejmowanych decyzji w tym zakresie oraz wyznaczenie zakresów 
odpowiedzialności, 

c) wspólne dąŜenie do przełamywania zakorzenionych w świadomości 
otoczenia stereotypów, wzmacniających negatywne interpretacje istnie-
jącego stanu rzeczy, 

d) inicjowanie odwaŜnych i oryginalnych kampanii wizerunkowych, z za-
angaŜowaniem róŜnych nośników i sposobów dotarcia do adresatów 
podejmowanych w tym zakresie inicjatyw i działań, co integruje spo-
łeczność lokalną i regionalną oraz włącza ją w kreowanie i przebieg 
kampanii promujących dany obszar przestrzenny, 

e) systematyczne i obiektywne monitorowanie zmian zachodzących w za-
kresie realizowanych celów i strategii wizerunkowych, umoŜliwiające 
modyfikację polityk w skali mikro (lokalnej, regionalnej) i makro (kra-
jowej, zagranicznej czy międzynarodowej), 

f) ocena efektów prowadzonych działań z punktu widzenia racjonalności 
wykorzystania dostępnych sił i środków (rzeczowych, osobowych, fi-
nansowych i innych przewidzianych i wykorzystywanych w celu reali-
zacji konkretnej inicjatywy) oraz predykcja strategicznych kierunków 
działania. 

Na rysunku 1 przedstawiono model zarządzania organów administracji pu-
blicznej w aspekcie ich oddziaływania na kreowanie pozytywnego wizerunku 
jednostki osadniczej, którą reprezentują. Kluczową rolę odgrywa współpraca 
organów administracji z interesariuszami, pozwalająca na inicjowanie poŜąda-
nych decyzji i działań, zgodnych z interesem publicznym. Nieustanne kontakty 
z otoczeniem i systematyczne monitorowanie zmian w czasie powinno sprzyjać 
osiąganiu jak najlepszych rezultatów.  

Reasumując, naleŜy podkreślić, Ŝe inicjatywy PR są dość mocno zakorze-
nione w polskiej administracji,  o czym moŜe świadczyć rodzaj i charakter po-
dejmowanych przedsięwzięć w niemal kaŜdej jednostce osadniczej. W mniej-
szych geograficznie obszarach, np. we wsiach, sołectwach czy gminach, prak-
tyka wskazuje jednak często na doraźny ich charakter, co wynika najczęściej  
z ograniczonych zasobów budŜetowych. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe nie zawsze 
konieczne jest wydatkowanie znacznych środków finansowych, aby  budować 
doskonałe relacje ze społeczeństwem danego regionu; w większości przypad-
ków wiele zaleŜy od sposobów zaangaŜowania pracowników organów admini-
stracji publicznej w procesy bezpośredniej obsługi klientów–petentów i racjo-
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nalnej oceny zgłaszanych przez nich potrzeb i oczekiwań, a głównie od umie-
jętności prowadzenia rozmów z nimi. 

 
Rys. 1. Model zarządzania działaniami organów administracji publicznej  w aspekcie wpływu na 
kreowanie pozytywnego wizerunku jednostki osadniczej (ujęcie systemowe) 

Źródło: opracowanie własne. 

KaŜdy obywatel postrzega administrację w sposób kompleksowy i tak samo 
dokonuje wartościowania świadczonych usług; stąd teŜ kaŜde „słabe ogniwo” 
zidentyfikowane w jej strukturach przekłada się na całościową ocenę pozosta-
łych jej organów. Stopień zaangaŜowania pracowników organów administracji 
publicznej w podejmowanie inicjatyw zgodnych ze społecznym interesem ma 
bowiem wpływ na kształtowanie wizerunku danej jednostki terytorialnej, jak 
równieŜ rezultaty wdraŜanych koncepcji i działań z zakresu marketingu teryto-
rialnego. Przedsięwzięcia organów administracji publicznej, niezaleŜnie o za-
sięgu jej oddziaływania,  powinny koncentrować się wokół tworzenia z danej 
jednostki terytorialnej ośrodka przyjaznego interesariuszom, przede wszystkim 
jej  mieszkańcom i przedsiębiorcom. 

Administracja publiczna 

Interesariusze  

– Analiza istniejącej sytuacji rynkowej w zakresie percepcji 
dotychczasowych działań wizerunkowych  

– Planowanie i organizowanie działań rynkowych z zakresu 
PR 

– Kontrola efektywności zrealizowanych działań PR 

Wzajemna współpraca i integrowanie działań w zakresie 
kreowania wizerunku danej jednostki terytorialnej  

Systematyczny monitoring efektów 
podejmowanych inicjatyw, wprowadza-
nie niezbędnych działań korygujących, 

inicjowanie nowych 



Rola administracji publicznej w kreowaniu wizerunku regionu… 249 

Implikacje współpracy organów administracji publicznej ze środowiskiem 
biznesowym w kontekście istniejących moŜliwości i zagroŜeń rynkowych 

KaŜdy region geograficzny Polski potrzebuje ambasadorów promujących 
go w otoczeniu – zarówno w kraju, Europie i na świecie. Najskuteczniejszymi 
ambasadorami regionu będą zadowoleni, usatysfakcjonowani inwestorzy, tury-
ści i mieszkańcy. Z punktu widzenia otoczenia wewnętrznego regionu koniecz-
nością jest zatem jednoczenie sił poszczególnych jednostek terytorialnych we 
wspólnych działaniach o najbardziej atrakcyjne inwestycje i pozyskiwanie kra-
jowych lub zagranicznych źródeł finansowania, głównie unijnych, na realizację 
planów i zadań inwestycyjnych; zwiększanie poziomu konkurencyjności i in-
nowacyjności gospodarki miast i wsi w poszczególnych regionach opierać się 
musi na ścisłej współpracy przedstawicieli biznesu z organami administracji 
publicznej – klarownie określonych zasadach i wzajemnym zaufaniu.  

Do zarządzania regionem moŜna podejść jak do zarządzania firmą, aby być 
konkurencyjnym wobec innych. Powinno się dbać o te wszystkie jego atrybuty  
i cechy, jakie ma nowoczesna, innowacyjna i dobrze zarządzana organizacja. 
Rolą organów administracji publicznej jest zatem, poprzez podejmowane przed-
sięwzięcia i inicjatywy, wspierać i wzmacniać w swoich interesariuszach prze-
konanie, Ŝe dokonali właściwego wyboru – czy to miejsca lokowania swojego 
biznesu, czy miejsca zamieszkania – jak równieŜ z drugiej strony: umieć pozy-
skiwać nowych. Stąd teŜ potrzebne jest posiadanie przez przedstawicieli orga-
nów administracji publicznej i samych przedsiębiorców szerokiego spektrum 
predyspozycji, zdolności i umiejętności (tab. 2), aby móc aktywnie uczestniczyć 
w kształtowaniu pozytywnego wizerunku siebie samych, a przez to i reprezen-
towanego na mapie regionu.  

Tabela 2 

Kategorie zdolności i umiejętności przedstawicieli organów administracji publicznej i biznesu, 
dzięki którym mogą wpływać na kreowanie rynkowego wizerunku reprezentowanej jednostki 

terytorialnej, pozwalające im na bycie „intelektualnym” 

strategiczne i taktyczne 
horyzontalny punkt widzenia w myśleniu i działaniu, zdolność do identyfikowania,  
a nawet antycypowania trendów rynkowych, umiejętność zbierania, przetwarzania  
i asymilowania danych i informacji z otoczenia, współpraca i wymiana doświadczeń 
np. z partnerskimi jednostkami osadniczymi w kraju i poza jego granicami, dyspo-
nowanie niezbędnymi zasobami w celu zapewnienia realizacji wytyczonych celów  
i zamierzeń, zgodnych z misją i wizją danego podmiotu rynkowego, nieustanne dą-
Ŝenie do realizowania ambitnych planów i zadań, pozwalających wykreować wizeru-
nek zdolnego i przedsiębiorczego terytorium przestrzennego, dysponowanie kre-
atywnym zespołem pracowników – innowatorów  
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operacyjne 
chęć podejmowania ryzyka i umiejętność racjonalnego nim zarządzania, wewnętrzna 
współpraca między róŜnymi komórkami operacyjnymi regionu zaangaŜowanymi  
w realizację pozytywnych działań „prowizerunkowych” jednostki terytorialnej, 
współpraca z konsultantami, badaczami rynkowymi i innymi specjalistami, zarówno 
wewnątrz danego organu administracyjnego, jak równieŜ na zewnątrz, kultura orga-
nizacyjna pracy instytucji publicznej, przestrzeganie prawa i norm z zakresu zarzą-
dzania jakością, właściwy dobór kadr, podnoszenie kwalifikacji (zdolność ustawicz-
nego kształcenia) zarówno przez kierownictwo, jak i przez samych pracowników, 
systematyczność i obiektywność w zakresie audytowania zmian zachodzących  
w otoczeniu, elastyczne reagowanie, wdraŜanie działań korygujących, kreowanie  
i podejmowanie się realizacji nowych kierunków przedsięwzięć i/lub aktywna party-
cypacja w nich 

Źródło: opracowanie własne. 

W odniesieniu do innowacyjnych organizacji – przedsiębiorstw, które re-
prezentują takie strategiczne i organizatorskie cechy – zwykło się je określać 
intelektualnymi przedsiębiorstwami (przedsiębiorcami)5, zaś region moŜna by 
nazwać odpowiednio intelektualnym regionem. 

Wizerunek danej jednostki terytorialnej, np. regionu, moŜe być oceniany 
przez środowisko biznesowe i pozostałych interesariuszy jako6: 

– pozytywny – nie wymaga istotnych zmian poza jego wzmocnieniem 
oraz skutecznym zakomunikowaniem grupom docelowym, 

– słaby – wynikać moŜe np. z niskiej rozpoznawalności jednostki w oto-
czeniu z uwagi na nieskuteczność przekazów komunikacyjnych admini-
stracji publicznej ze społecznością czy małej liczby atrakcji turystycz-
nych,  

– negatywny – wiąŜe się z utartymi stereotypami i przeświadczeniami  
z przeszłości, często nawet zdezaktualizowanymi, 

– sprzeczny – zawiera w sobie zarówno pozytywne, jak i negatywne opi-
nie odbiorców, 

– mieszany – róŜne grupy odbiorców prezentują sprzeczne opinie i sądy  
o regionie, 

– atrakcyjny – moŜe być przyczyną zbyt szybkiej degradacji środowiska, 
występowania problemów komunikacyjnych ze względu na silne zatło-
czenie turystów i mieszkańców, przedsiębiorców i innych zaintereso-
wanych tam przebywaniem grup. 

                                                                 
5 A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji , Difin, Warszawa 2006, 

s. 42. 
6 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 

2007, s. 103. 
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Jednym z waŜniejszych zagroŜeń występujących w otoczeniu województwa 
łódzkiego jest jego negatywny wizerunek wynikający z wielu stereotypów. 
Kreowanie poŜądanego przez władze samorządowe wizerunku utrudnione jest 
znaczną róŜnorodnością regionu oraz częściową niespójnością i brakiem wy-
róŜniających zdolności całej poprzemysłowej Łodzi. Opóźnienia w promocji 
regionu łódzkiego mają swe źródło i korzenie w głębokich procesach transfor-
macji rynkowej i jej skutkach społecznych.  

Kreowanie produktów regionalnych jako szansa na wzmocnienie wizerunku 
wybranego regionu i kraju 

Działania z zakresu kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku 
wszystkich podmiotów rynkowych, niezaleŜnie od tego, jak silny region one 
reprezentują, wymagają od decydentów tych jednostek zaangaŜowania róŜno-
rodnych środków i sposobów, metod i technik, zasobów i zdolności. Ich istota  
i charakter wynikają najczęściej z ukształtowanego w przeszłości profilu i toŜ-
samości danej jednostki osadniczej, tradycji i norm społeczno-kulturowych, 
wyróŜniających zdolności i kompetencji twórczych jednostek i obywateli. Im 
bardziej efektywne w skutkach jest ich współistnienie oraz im lepsze umiejęt-
ności posiadają decydenci i pracownicy organów administracji publicznej  
w zakresie ich implementacji, tym większe istnieją szanse na kreowanie orygi-
nalnych i wartościowych pomysłów i koncepcji, urzeczywistnieniem realizacji 
których mogą być przełomowe i znaczące produkty regionalne. Wizerunek ich 
miejsca pochodzenia (kontynentu, państwa, czy regionu) wpływa zwykle na 
kształtowanie wizerunku projektowanej i opracowywanej oferty rynkowej – 
dóbr i usług. Wielu producentów podkreśla zresztą w realizowanej koncepcji 
działania nazwę kraju czy regionu – miejsca pochodzenia swoich produktów, 
zgodnie z ideą country of origin, np. „szwajcarską precyzję”, „paryski szyk  
i elegancję”, „niemiecki porządek”, „kiełbaski turyńskie”, „Ŝurek śląski”, „to-
ruńskie pierniki”, czy „mazurskie mleko”. Tak więc w strategiach brandingo-
wych łączy się ze sobą wizerunek miejsc z marką danych produktów. Związki 
są na tyle silne, Ŝe w zasadzie funkcjonują jako samodzielne marki, a ich adre-
satom wydaje się, Ŝe z pewnością od zawsze istniały w niezmienionej lub nie-
wiele zmienionej postaci – zawsze były, są i będą dobre. Ma to odniesienie 
zarówno do produktów regionalnych, jak teŜ lokalnych. Przykłady moŜna by 
mnoŜyć z kaŜdego obszaru geograficznego, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
ZauwaŜyć moŜna, Ŝe często są to produkty dziedzictwa kulturowego czy histo-
rycznego.  
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Dobrze wykreowane  marki (w odniesieniu do np. regionu, produktów, pro-
ducentów, sprzedawców) przynoszą ich docelowym adresatom trzy znaczące 
korzyści7: oszczędzają czas, przekazują właściwe przesłanie oraz zapewniają 
toŜsamość. 

U podstaw kształtowania wizerunku marki produktu leŜą zarówno jego spe-
cyficzne cechy i właściwości, struktura, argumenty komunikacyjne marki – 
racjonalne i emocjonalne, jak równieŜ właściwe dla danego wytwórcy czy 
sprzedawcy elementy z zakresu budowania swojego wizerunku dla otoczenia. 
Proces kształtowania wizerunku marki lokalnej i regionalnej wymaga wysiłku 
ze strony róŜnych podmiotów rynkowych, wśród których zasadniczą rolę od-
grywają producenci, dystrybutorzy produktu, jak teŜ organy administracji pu-
blicznej regulujące zasady sprawnego rządzenia w jednostce terytorialnej.  

Poza materialnie istniejącymi produktami, właściwymi i charakterystycz-
nymi dla danego regionu, naleŜy podkreślić, Ŝe region jako miejsce stać się 
moŜe równieŜ produktem terytorialnym – markowym produktem marketingo-
wym. Koncepcja marketingu miejsc zakłada kreowanie wizerunku jednostki 
osadniczej, np. miasta, zgodnego z jego toŜsamością – jedynie wtedy będzie on 
wiarygodny w odbiorze otoczenia. NajwaŜniejszą rolę w tym zakresie odgrywa 
odpowiednio skonstruowany terytorialny marketing mix. Stąd teŜ od sposobów  
komunikowania się np. władz miasta z otoczeniem zaleŜy m.in. rodzaj tworzo-
nego (w świadomości adresatów komunikatów) obrazu danego obszaru, a tym 
samym jego zdolność do konkurowania z innymi obszarami. Regiony, a w za-
sadzie ich decydenci,  muszą uczyć się myślenia i postępowania opartego na 
kategoriach biznesowych – brać czynny udział w rywalizacji o swoich interesa-
riuszy. Metodologia kreowania marki regionalnej i lokalnej w odniesieniu do 
konkretnej jednostki osadniczej wymaga  dokładnego określenia potrzeb i ocze-
kiwań docelowych grup adresatów zainteresowanych ofertą miasta, regionu czy 
subregionu lub konkretnego wytwórcy, sprzedawcy z danego obszaru.  

Zakres działań moŜliwych do zastosowania w poszczególnych przypadkach 
jest w tym względzie bardzo szeroki, niemniej szczególne znaczenie odgrywa 
sposób wizualnej prezentacji i identyfikacji regionu8. Obraz miasta składa się 
bowiem z wielu elementów, do których zalicza się m.in. jego architekturę, po-
mniki, elementy infrastruktury, itp. Powinny one tworzyć, pisze dalej  
A. Szromnik, niepowtarzalny i jednocześnie jednolity wizerunek miasta. Ponad-
                                                                 

7 D.F. Alesandro, Kreowanie marki. Jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu, 
Wyd. RM, Warszawa 2001, s. 16. 

8 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. Wolters Kluwer, War-
szawa 2008, s. 136–140. 
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to herb, charakterystyczne jego barwy, symbole regionalne, napisy, szyldy,  
a nawet nazwa jednostki – miasta, wsi czy regionu, muszą być skomponowane 
w harmonijną całość, co sprzyja wyróŜnieniu się i łatwiejszej rozpoznawalności 
w otoczeniu danej jednostki osadniczej. Zmiany, jakie na bieŜąco podejmują  
w tym względzie przedstawiciele władz publicznych, nie powinny radykalnie 
burzyć wykreowanych wyobraŜeń (wewnętrznych i zewnętrznych) o reprezen-
towanym przez nich terytorium, chyba Ŝe wizerunek ten nie był korzystny, np. 
śmieszne nazwy miasteczek, wsi, nazwy obiektów lub ulic.  

Reasumując, naleŜy podkreślić, Ŝe władze organów administracji publicz-
nej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym powinny być świadome 
znaczenia istoty i charakteru podejmowanych w tym zakresie działań – ko-
nieczności posiadania dobrej własnej marki miejsca, pozwalającej im wyraźnie 
artykułować na arenie zewnętrznej swą toŜsamość i korzystny rynkowy wizeru-
nek, a przez to osiągać przewagę na polu społeczno-gospodarczym, turystycz-
nym, kulturowym, edukacyjnym i innym, rozpatrywanym w kontekście repre-
zentowanych wartości i wyróŜniających zdolności (według zasad koncepcji 
marketingu regionalnego czy lokalnego9). Proces tworzenia i implementacji 
działań w zakresie kreowania atrakcyjnego wizerunku miejsc czy produktów 
wymaga często szybkiego weryfikowania decyzji i wynikających z nich kon-
kretnych przedsięwzięć, co wpisało się juŜ na trwałe w strukturę współczesnego 
rynku.  

Przesłanki kreowania sprawnej komunikacji organów administracji publicznej 
z interesariuszami w ujęciu horyzontalnym  

Podstawowe znaczenie w budowie efektywnej komunikacji i współpracy 
społeczności danego terytorium z organami administracji rządowej czy samo-
rządowej ma określenie grup docelowych, tzw. publiczności10. Komunikacja  
i partycypacja społeczności lokalnych i regionalnych stają się istotnym elemen-
tem profilowania współpracy z przedstawicielami organów publicznych w kie-
runku aktywnego i innowacyjnego zarządzania sprawami publicznymi – działa-
niami na rzecz rozwoju danej jednostki przestrzennej czy danych interesariuszy. 
Bazą tworzenia dialogu zewnętrznego w zakresie zaspokajania potrzeb publicz-
nych są: 

– wzajemne zaufanie stron,  

                                                                 
9 W. Olins, Wally Olins o marce, Wyd. Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004, s. 147. 
10 K. Bakalarski, Public relations a kształtowanie wizerunku menedŜera, Scientific Publishing 

Group, Gdańsk 2004, s. 58. 



Mirella Barańska-Fischer 254

– klarowne przekazy informacyjne, dostarczane just in time w odpowied-
niej formie, treści i zakresie, 

– profesjonalnie przygotowani, kompetentni pracownicy urzędów admi-
nistracyjnych, wykorzystujący praktycznie róŜne metody i techniki 
sprawnej komunikacji, rzetelne wykonywanie powierzonych im zadań  
i obowiązków, 

– wyrozumiałość i cierpliwość stron prowadzących dialog, ich otwartość, 
szczerość i serdeczność, 

– wzajemna empatia interesariuszy, 
– kultura prowadzenia dialogu. 
Przed przystąpieniem do projektowania i wdraŜania systemu komunikacji 

organów administracji publicznej z otoczeniem zewnętrznym naleŜy mieć na 
względzie oczekiwany efekt końcowy dialogu: zadowoleni interesariusze, któ-
rych potrzeby i oczekiwania zaspokojono w stopniu moŜliwie najpełniejszym. 
Interaktywne porozumiewanie się stron – jednostek administracji rządowej czy 
samorządowej z publicznością zewnętrzną – wymaga doskonałej znajomości 
istoty zgłaszanych spraw i istniejących problemów ze strony osób mających 
zająć się ich rozwiązaniem i opracowaniem właściwych programów. Od stopnia 
zaangaŜowania się społeczności lokalnej czy regionalnej w przebieg procesów 
współzarządzania w reprezentowanym terenie zaleŜy sposób postrzegania da-
nego ośrodka terytorialnego w regionie czy kraju.  

Zainicjowanie aktywnego partnerstwa na rzecz rozwoju społeczności lokal-
nej czy regionalnej wymaga spełnienia następujących warunków11: 

a) podmiotowego i równoprawnego traktowania się partnerów, 
b) kreatywności i aktywności partnerów, 
c) wspólnej wizji dotyczącej kierunków i form rozwoju społeczności lo-

kalnej oraz konsensusu dla tej wizji i sposobów jej osiągnięcia. 
W celu nieustannego zwiększania  efektów współdziałania organów admi-

nistracji publicznej z interesariuszami konieczne jest wypracowanie i doskona-
lenie na bieŜąco zintegrowanego podejścia, uwzględniającego obustronne ko-
rzyści stron w ramach podejmowanej współpracy. Od umiejętności, zdolności  
i przedsiębiorczości partnerów współpracujących ze sobą zaleŜy to, czy kre-
owanie rozwoju lokalnego lub regionalnego uzyska odpowiedni kierunek, dy-
namikę i charakter. W dobie globalnego rynku konieczne są intensywne działa-
nia w celu poprawy efektywności podejmowanych inicjatyw terytorialnych  

                                                                 
11 Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, Kraków 1999, s. 41. 
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i zwiększania standardów świadczonych usług administracyjnych oraz budowa-
nie swoistego rodzaju wartości dodanej dla społeczności.  

Z punktu widzenia zasadności projektowania prognozy potencjalnych 
zmian i przeobraŜeń w kaŜdej jednostce terytorialnej celowe jest m.in.: 

a) wypracowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze partycy-
pacji społecznej poszczególnych środowisk – administracji, biznesu  
i pozostałej społeczności w zarządzanie publiczne, 

b) budowanie mechanizmów pozwalających organom administracji pu-
blicznej na podejmowanie działań w celu zwiększania stopnia partycy-
pacji obywatelskiej w procesach formułowania i implementowania poli-
tyk publicznych, 

c) stała i aktywna współpraca ze społecznością i interesariuszami (w wy-
miarze środowiskowym i społeczno-ekonomicznym) w celu kształto-
wania podstaw do zapewnienia regionowi dynamicznego rozwoju,  
z uwzględnieniem potrzeb i aspiracji obecnych i przyszłych pokoleń, 

d) podejmowanie przedsięwzięć, których cel skupia się na wzmocnieniu 
oraz promocji instrumentów i procedur o demokratycznych charakterze 
w zakresie moŜliwości prowadzenia społecznego monitoringu inicjatyw 
władz i instytucji publicznych – tzw. obywatelski monitoring na szcze-
blu lokalnym, regionalnym i krajowym, 

e) podejmowanie działań w ramach tzw. edukacji obywatelskiej (progra-
my edukacyjno-informacyjne w zakresie pobudzania aktywności i par-
tycypacji w sprawach publicznych społeczności danego obszaru teryto-
rialnego) w celu wzmocnienia zaufania do organów i instytucji publicz-
nych, przełamania bariery niepewności i rozwijania postaw obywatel-
skich.  

Zakończenie 

Reasumując, podkreślić naleŜy, Ŝe zaangaŜowanie terenowych organów 
administracyjnych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, coraz bardziej 
świadomego swoich praw i obowiązków, winno cechować wysokie poczucie 
odpowiedzialności za realizację misji i wizji dla dobra wspólnego, zacieśnianie 
i wzmacnianie współpracy, zarówno  z interesariuszami danego regionu, jak  
i w wymiarze międzyregionalnym. Dialog obywatelski i partnerstwo publiczne 
to podstawowe aksjologiczne zasady realizacji naczelnych wartości w zakresie 
kreowania rynkowego wizerunku danej jednostki terytorialnej dla otoczenia,  
w szczególności dla przedstawicieli środowisk biznesowych i mieszkańców.  
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THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN CREATION REGIO N 
IMAGE – IMPLICATIONS FOR BUSINESS AND STAKEHOLDERS 

 
Summary 

 
The aim of this paper is to characterize the importance of actions taken by public authorities 

in creating the image of the region. Its development requires the interaction of government admin-
istration with current and potential stakeholders to develop effective methods, techniques and 
tools to communicate with them. Each subdivision, competes for tourists, residents, investors,  
or employees and must thoughtfully design and implement market measures that will stand out  
in the environment and will be responsible primarily social interests. 

Translated by Grzegorz Szymański 
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BADANIE WIZERUNKU MIAST Z WYKORZYSTANIEM 
METOD OPARTYCH NA SWOBODZIE SKOJARZE Ń 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono moŜliwości pomiaru wizerunku miast wynikające z wykorzysta-
nia technik opartych na swobodzie skojarzeń. Autorka podkreśla ich znaczenie w określaniu 
mentalnego obrazu miasta. Przedstawiono sposoby badania ogólnych wraŜeń dotyczących miast, 
zarówno w funkcjonalnym, jak i psychologicznym wymiarze wizerunku, a takŜe metody słuŜące 
określaniu unikatowych elementów wizerunku terytorialnego. Scharakteryzowano równieŜ wyni-
ki badań własnych dotyczących wybranych polskich miast. 

Wprowadzenie 

Metody oparte na swobodzie skojarzeń mogą być wykorzystywane w bada-
niach róŜnych wymiarów wizerunku terytorialnego. Szczególne znaczenie me-
tody te mają przy pomiarze ogólnych wraŜeń i wychwytywaniu unikatowych 
cech wizerunku, gdyŜ są one trudne do zestandaryzowania. Celem artykułu jest 
przedstawienie moŜliwości wykorzystania tychŜe metod w badaniach wizerun-
ku miasta. Została w nim podkreślona złoŜoność wizerunku miasta i jej wpływ 
na podejście do procesów pomiaru. Ostatnią i zasadniczą część opracowania 
poświęcono metodom określania mentalnego obrazu będącego odzwierciedle-
niem ogólnych wraŜeń dotyczących miast i pozwalającym na wychwycenie ich 
unikatowych cech. RozwaŜania teoretyczne zostaną zilustrowane wynikami 
badań własnych dotyczących wybranych polskich miast. 

ZłoŜoność wizerunku miasta i jej wpływ na procesy pomiaru  

Wizerunek miasta stanowi sumę przekonań, postaw i wraŜeń kształtowa-
nych w umysłach ludzi w związku z tym miejscem1, a jego wielowymiarowość 
                                                                 

1 Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Marketing Places, The Free Press, New York 1993, s. 141. 
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wpływa na złoŜoność procesów pomiaru. Prowadzenie badań wizerunkowych 
miasta wymaga przyjęcia załoŜeń wyznaczających standardy pomiaru, przybli-
Ŝonych poniŜej. 

Wizerunek miasta moŜe być róŜny w poszczególnych grupach opinii. Ba-
dania wizerunku mogą więc dotyczyć obrazu miasta w oczach róŜnych odbior-
ców (grup turystów, inwestorów i prowadzących działania biznesowe, konsu-
mentów, pracowników, studentów, mieszkańców/rezydentów itd.). W zaleŜno-
ści od charakteru grupy moŜna mieć do czynienia z róŜnymi wizerunkami miej-
sca i kryteriami ocen.  

Wizerunek tworzy się zarówno u tych, którzy mieli bezpośrednio styczność 
z miastem (mieszkali tam, rezydowali, odwiedzali, przejeŜdŜali przez nie), jak  
i tych, którzy nie mieli takiej sposobności. Dla określenia pełnego obrazu mia-
sta badania mogą być przeprowadzone w obydwu grupach odbiorców, a ich 
wyniki poddane porównaniom. MoŜna równieŜ dokonywać pomiaru wizerunku 
w tej samej grupie przed i po bezpośrednich doświadczeniach z miastem.  

Istotnym czynnikiem warunkującym i stymulującym ocenę zewnętrzną mo-
Ŝe być postrzeganie miasta przez jego mieszkańców. Z tego powodu istotne jest 
określenie, w jaki sposób ludzie postrzegają swoje miejsce zamieszkania i po-
równanie wizerunku własnego z wizerunkiem zewnętrznym.  

Na pomiar wizerunku miasta mają wpływ cechy i doświadczenia grup doce-
lowych, ich oczekiwania i motywacje oraz hierarchia waŜności kryteriów. Ich 
identyfikacja moŜe być dokonana na  podstawie badań poprzedzających wła-
ściwe badania wizerunkowe. 

Z miastem moŜe kojarzyć się wiele obrazów, które mogą być ze sobą po-
wiązane w porządku hierarchicznym. Zatem trzeba szukać obrazów, które są 
najczęściej kojarzone z miastem, a gdy zostaną zidentyfikowane, wykorzystać 
moŜliwości łączące się z ustawieniem ich w odkreślonej hierarchii.  

Wpływ na badania wizerunkowe ma kontekst pomiaru, obejmuje on m.in. 
odniesienie do działań i wydarzeń, które mogły wpłynąć na zmiany w postrze-
ganiu miasta.  

Wizerunek miasta moŜna rozpatrywać w powiązaniu z wizerunkiem kraju  
i regionu. Celem badań moŜe być określenie ich wzajemnego wpływu oraz 
identyfikacja wspólnych cech i atrybutów wizerunkowych. 
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Badania wizerunku miasta mogą być dokonywane w oparciu o charaktery-
styki funkcjonalne (opisujące namacalne aspekty wizerunku) i cechy o charak-
terze psychologicznym (dotyczące aspektów niematerialnych)2. 

Dokonywane pomiary mogą dotyczyć wraŜeń ogólnych i charakterystycz-
nych atrybutów. Proces badawczy moŜe prowadzić do wychwycenia unikato-
wych atrybutów wizerunku lub cech powtarzalnych, które mogą charakteryzo-
wać równieŜ inne miasta w kraju czy na świecie3. KaŜdy z tych wymiarów ma 
znaczenie dla budowania marki miasta, ale z punktu widzenia kreowania wize-
runku szczególnego znaczenia nabiera wychwycenie unikatowych cech miasta, 
mogących stanowić podstawę jego wyróŜnienia. 

Pomiar wizerunku miasta – standaryzowane skale czy swoboda skojarzeń 

W pomiarze wizerunku terytorialnego najczęściej praktykuje się badania  
z wykorzystaniem standaryzowanych skal. W tym celu zwykle stosowana jest 
skala ocen, skala Likerta i skala dyferencjału semantycznego. Badania z wyko-
rzystaniem standaryzowanych skal mogą być zastosowane zarówno do pomiaru 
funkcjonalnych, jak i psychologicznych atrybutów wizerunku miejsca. Trud-
ność sprawia dobór odpowiednich kryteriów pomiaru. Badacze stają takŜe 
przed problemem ograniczenia ich liczby, by nie doprowadzić do nadmiernego 
rozbudowania instrumentów pomiarowych.  

Budowanie listy charakterystyk wizerunku terytorialnego moŜe być doko-
nywane w oparciu o metody bazujące na swobodzie skojarzeń. Wygenerowane 
w badaniach jakościowych atrybuty mogą być później poddawane pomiarowi  
z wykorzystaniem skal.  

Ustrukturowane instrumenty i skale ułatwiają pomiar, dając moŜliwości ob-
róbki statystycznej, ale powodują, Ŝe badania są skoncentrowane na atrybutach. 
Wymuszają więc na respondencie myślenie o wizerunku miejsca w kategoriach 
kryteriów ocenianych przez zastosowanie skal. Wizerunek jest wtedy określany 
jedynie za pomocą zestawu cech, które mogą charakteryzować wiele miejsc na 
świecie. Mimo Ŝe część atrybutów moŜe zostać poddana pomiarowi z wykorzy-
staniem skal, to standaryzowane podejście nie doprowadzi do uzyskania infor-

                                                                 
2 Cechy funkcjonalne (fizyczne, mierzalne) to m.in. połoŜenie, krajobraz, koszty/poziom cen, 

rozrywki/Ŝycie nocne, atrakcje turystyczne, infrastruktura/transport, architektura/budowle, miej-
sca historyczne/muzea, centra handlowe, baza noclegowa itp. Do atrybutów psychologicznych 
(emocjonalnych, abstrakcyjnych) moŜna zaliczyć:  przyjazność/gościnność mieszkańców, bezpie-
czeństwo, spokój/relaks, atmosferę miasta, sławę/reputację miasta itd. Za: G.I. Crouch,  
J.R.B. Ritchie, The Competitive Destination, CABI Publishing, Cambridge 2003, s. 195. 

3 Ch.M. Echtner, J.R.B. Ritchie, The  meaning and measurement of destination image, „The 
Journal of Tourism Studies” 2003, Vol. 14, No 1, s. 40–44.  
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macji na temat unikatowych wraŜeń, co jest moŜliwe dzięki zastosowaniu badań 
opartych na swobodzie skojarzeń4.  

Pomiar dokonywany w oparciu o listę atrybutów pomija pomiar tzw. ogól-
nych wraŜeń. Tymczasem wraŜenia te są istotne w postrzeganiu wizerunku 
miejsca, a więc powinny być uwzględniane w procesie pomiaru.  

Stosowanie jakościowej formy pomiaru związane jest oczywiście z szere-
giem ograniczeń związanych między innymi z wielkością i brakiem reprezenta-
tywności badanych prób, co nie pozwala na uogólnianie wniosków. Problemy 
mogą wiązać się takŜe z obróbką danych jakościowych, ich kategoryzacją oraz 
interpretacją.  

Mimo tych ograniczeń badania oparte na swobodzie skojarzeń stanowią 
cenne źródło w badaniach wizerunkowych i są przydatne w określaniu mental-
nego obrazu będącego odzwierciedleniem ogólnych i unikalnych wraŜeń, za-
równo w funkcjonalnym, jak i psychologicznym wymiarze wizerunku teryto-
rialnego. Badania te mogą być przydatne przy poszukiwaniu wyróŜników miej-
sca, jak i oceny prowadzonych działań komunikacyjnych pod kątem skuteczno-
ści kształtowania i utrwalania określonych skojarzeń związanych z miastem  
w wybranych grupach odbiorców. 

Określanie mentalnego obrazu miast w świetle badań własnych 

W 2011 roku autorka artykułu przeprowadziła badania wśród studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w których poproszono respon-
dentów o podanie skojarzeń dotyczących wybranych polskich miast. Badania 
dotyczyły wizerunku Torunia, Poznania i Gdańska. Wzięło w nich udział 167 
respondentów5. Nielosowy charakter doboru próby sprawił, Ŝe badań nie naleŜy 
traktować jako reprezentatywnych dla wskazanej populacji. Mają one wyłącznie 
charakter eksploracyjny i mogą stanowić wstęp do dyskusji nad moŜliwościami 
wykorzystania badań opartych na swobodzie skojarzeń w określaniu wizerunku 
miasta.  

W celu określenia ogólnego obrazu danego miasta w badanej próbie badani 
mieli za zadanie opisać obrazy czy skojarzenia, jakie przychodzą im do głowy, 
gdy myślą o mieście. Najczęściej wymieniane skojarzenia zawarto w tabeli 1. 

 

                                                                 
4 M.D. Reilly, Free elicitation of descriptive adjectives for tourism image assessment, „Journal 

of Travel Research” 1990, No 28 (4), s. 21–26. 
5 Badanie bezpośrednie o charakterze eksploracyjnym zostało przeprowadzone na trzech gru-

pach studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniach wzięło udział 167 
respondentów. Na pytania dotyczące Torunia odpowiadało 57 osób, Poznania 51, a Gdańska 59.  
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Tabela 1 

Skojarzenia z wybranymi miastami składające się na ich ogólny obraz  

Jakie obrazy czy skojarzenia przychodzą Ci do głowy, gdy myślisz o Toruniu? 

Skojarzenia 
Liczba respondentów 

(n=57) 
Odsetek responden-

tów 
Pierniki toruńskie 51 89,5 
Kopernik 50 87,7 
Radio Maryja 14 24,6 
Ojciec Rydzyk 10 17,5 
Uniwersytet 9 15,8 
Obserwatorium 6 10,5 

Jakie obrazy czy skojarzenia przychodzą Ci do głowy, gdy myślisz o Poznaniu? 

Skojarzenia 
Liczba respondentów 

(n=51) 
Odsetek responden-

tów 
Koziołki 28 54,9 
Lech Poznań  14 27,5 
Stary Browar 12 23,5 
Rynek  10 19,6 
Malta 9 17,6 
Piwo Lech  8 15,7 
Targi 7 13,7 

Jakie obrazy czy skojarzenia przychodzą Ci do głowy, gdy myślisz o Gdańsku? 

Skojarzenia 
Liczba respondentów 

(n=59) 
Odsetek responden-

tów 
Morze 38 64,4 

Neptun (Neptun, fontanna Neptuna, 
pomnik Neptuna) 

31 52,5 

Stocznia 21 35,6 
Port 10 16,9 
Trójmiasto 10 16,9 
Starówka/Stare Miasto 10 16,9 
Jarmark Dominikański  9 15,3 
PlaŜa/piasek 9 15,3 
Statki 7 11,9 

Źródło: badania własne. 

Do najczęściej podawanych skojarzeń związanych z Toruniem naleŜały 
pierniki toruńskie i Kopernik. Dość często badani wymieniali Radio Maryja, 
ojca Rydzyka, Uniwersytet i Obserwatorium. Wśród pozostałych skojarzeń 
pojawiło się Stare Miasto, Rynek, zabytki, Krzywa WieŜa, obrazy związane  
z Wisłą, słońce, globus, zapach ciasta i starsi ludzie. W obrazach dotyczących 
Poznania najwięcej badanych wymieniło „koziołki”. Do częstych skojarzeń 
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naleŜały: Lech Poznań, Stary Browar, Rynek, Malta, piwo Lech i targi.  
W przywoływanych elementach obrazu Poznania znalazły się takŜe uczelnie 
(Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Adama Mickiewicza), oszczędność 
(oszczędni ludzie, oszczędność, skąpstwo),  pyry poznańskie, zakupy, galerie 
handlowe, rogale marcińskie, hip-hop oraz wiele innych pojedynczych skoja-
rzeń. Wśród trzech badanych miast Gdańsk wywoływał najwięcej skojarzeń. 
Większość respondentów wymieniło morze, Neptuna i stocznię. Do często 
przywoływanych  skojarzeń naleŜały port, Starówka, Trójmiasto, Jarmark Do-
minikański, piasek/plaŜa i statki. Badani wymieniali takŜe bursztyny, śurawia, 
kamienice, Solidarność, Lecha Wałęsę oraz wiele innych atrybutów miasta. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wizerunek Gdańska jest kształtowany przez duŜą liczbę 
obrazów, co stanowi z jednej strony atut, ale z drugiej jest powaŜnym wyzwa-
niem dla prowadzenia spójnych działań wizerunkowych. 

Badanie ogólnego obrazu miast w badanej grupie studentów poszerzono  
o pytania, które miały scharakteryzować sposób postrzegania tego miasta jako 
celu podróŜy. Opis wizerunku Torunia widzianego z punktu widzenia moŜliwo-
ści wyjazdów turystycznych łączono głównie z Kopernikiem („Kopernik”, 
„miasto Kopernika”, „pomnik Kopernika”, „miejsce zamieszkania Kopernika”) 
i  piernikami toruńskimi („pierniki”, „pierniki toruńskie”, „sklepy z piernika-
mi”, „kupno pierników”). W badanej grupie studentów Poznań jako cel podróŜy 
kojarzył się najczęściej z Rynkiem, podróŜą pociągiem oraz odwiedzinami zna-
jomych lub rodziny. Gdańsk przywoływał skojarzenia związane z morzem, 
plaŜą, wakacjami i wypoczynkiem. Część skojarzeń była związana ze zwiedza-
niem, zabytkami, miejscami historycznymi i Starówką.  

Tabela 2 

Skojarzenia z wybranymi miastami jako celami podróŜy  

Komponenty obrazu Torunia jako celu podróŜy 

Skojarzenia 
Liczba responden-

tów (n=57) 
Odsetek respon-

dentów 
Kopernik (Kopernik, miasto Kopernika, 
pomnik Kopernika, miejsce zamieszka-
nia Kopernika) 

20 35,1 

Pierniki toruńskie (pierniki, pierniki 
toruńskie, sklepy z piernikami, kupno 
pierników) 

20 35,1 

Rynek 16 28,1 
Obserwatorium 10 17,5 
Ojciec Rydzyk/Szkoła Rydzyka 9 15,8 
Radio Maryja  8 14,0 



Badanie wizerunku miast… 263 

Komponenty wizerunku Poznania jako celu podróŜy 

Skojarzenia 
Liczba responden-

tów (n=51) 
Odsetek respon-

dentów 
Rynek 13 25,5 
PodróŜ pociągiem/pociąg/dworzec 9 17,6 
Znajomi/rodzina 8 15,7 
Koziołki poznańskie 6 11,8 

Komponenty wizerunku Gdańska jako celu podróŜy 

Skojarzenia 
Liczba responden-

tów (n=59) 
Odsetek respon-

dentów 
Morze 29 49,1 
PlaŜa 19 32,2 
Wakacje/wypoczynek/letni odpoczynek 16 27,1 
Zwiedzanie/zabytki/miejsca historyczne 12 20,3 
Starówka 6 10,2 

Źródło: badania własne. 

Respondentów zapytano takŜe o postrzeganie miast jako miejsca zamiesz-
kania. U jednej trzeciej respondentów Toruń nie wywoływał Ŝadnych skojarzeń 
w tym zakresie. Część badanych (14%) kojarzyła go z ciszą i spokojem („spo-
kój”, „cisza”, „brak zgiełku”, „spokojne miasto”). Taka sama część badanych  
w opisie Torunia jako miejsca zamieszkania uŜyła słów związanych z monoto-
nią i nudą. Wśród skojarzeń dotyczących poziomu rozwoju miasta badani czę-
ściej wskazywali na  ograniczenia moŜliwości rozwoju i brak nowoczesności. 
W obrazie Poznania jako miejsca zamieszkania moŜna wyróŜnić następujące 
grupy skojarzeń: potencjał/rozwój („duŜe moŜliwości”, „dobre perspektywy 
pracy”, „z potencjałem”, „nowoczesne”), wielkomiejski charakter („wielko-
miejski zgiełk”, „duŜy ruch”, „tłok”, „hałas”, „szybkie tempo Ŝycia”), „nie dla 
mnie” („nie widzę tam siebie”, „nie chciałbym tam mieszkać”), ludzie („inna 
mentalność”, „inni ludzie”, „skąpi”, „niemili sąsiedzi”), zadbane miasto („czy-
ste”, schludne”). Gdańsk, podobnie jak w przypadku celu podróŜy, równieŜ 
jako miejsce zamieszkania wielu pytanym kojarzył się z morzem („nadmorskie 
miasto”, „bliskość morza”, „widok na morze”, „morski klimat”, „z dostępem do 
morza”). Innym rodzajem skojarzeń były te związane z duŜą liczbą turystów  
i tłokiem („duŜo turystów”, „plaga turystów”, „tłoczno szczególnie w sezonie 
letnim”).  

Psychologiczny wymiar wizerunku moŜna badać w oparciu o pytania doty-
czące atmosfery i nastroju miejsca. Osoby, które nigdy nie odwiedziły badane-
go miasta, odpowiadają na pytanie o oczekiwania w tym zakresie (jakiej atmos-
fery spodziewałyby się podczas pobytu w mieście).  
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Toruń w duŜej części wypowiedzi (prawie połowa) określany był jako mia-
sto o pozytywnej atmosferze („przyjazny, ciepły nastrój”, „przyjazna atmosfe-
ra”, „Ŝyczliwy nastrój”, „otwarci, sympatyczni ludzie”). Jedna czwarta pytanych 
o Toruń wiązała jego atmosferę ze spokojem i ciszą. Często takŜe badani wiąza-
li to miasto z „duchem historii” („czuć ducha poprzednich wieków”, „duch hi-
storii”, historyczna atmosfera”, „spotkanie z historią”). W określeniu nastroju 
Torunia respondenci kilkakrotnie uŜyli słowa „magiczny”.   

W przypadku Poznania pochlebne opinie na temat przyjaznej atmosfery  
i otwartości mieszkańców równowaŜone były przez podobną liczbę wypowiedzi 
o nieprzychylnym wydźwięku. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe pozytywne opinie wyraŜa-
ne były przez osoby, które odwiedziły Poznań więcej niŜ raz w Ŝyciu. Podobnie 
osoby, które częściej odwiedzały Poznań, wypowiadały się pozytywnie na te-
mat panującej tam atmosfery („miła”, „sympatyczna”, „pozytywna”). Drugim 
rodzajem skojarzeń były te dotyczące poczucia dumy i wyŜszości poznaniaków. 
Badani często przywoływali obrazy związane z wielkomiejskim charakterem 
Ŝycia w mieście, pośpiechem, pogonią za sukcesem, szybkim tempem Ŝycia, 
atmosferą zapracowania. Pojawiały się skojarzenia związane z energią miasta, 
takie jak „tętniące Ŝyciem”, „atmosfera zabawy”, „atmosfera radości”, „pełna 
rozrywki”. 

W przypadku Gdańska przewaŜały skojarzenia z pozytywną, miłą i przyja-
zną atmosferą (odpowiadały tak zarówno osoby, które były, jak i te, które nigdy 
nie były w tym mieście), a takŜe z takimi cechami mieszkańców jak otwartość, 
uprzejmość, przyjazne nastawienie, serdeczność. Część skojarzeń była związana 
z energią miasta („tętni Ŝyciem”, „gwar”, „ruch”, „zabawa”) i mniej pozytyw-
nymi jej aspektami, takimi jak „tłok” i „hałas”.  

Jak juŜ wspomniano, metody oparte na swobodzie skojarzeń pozwalają 
uchwycić charakterystyczne i unikatowe cechy wizerunku. W celu pogłębienia 
obrazu uzyskanego przy uŜyciu innych pytań moŜna zapytać badanych o cechy, 
obiekty i atrakcje związane z miejscem, które są według nich wyjątkowe i nie-
powtarzalne. Takimi elementami według badanych są dla Torunia obiekty 
związane z Kopernikiem (pomnik, dom, muzeum) oraz sam fakt powiązania 
miasta z Kopernikiem („miasto Kopernika”, „miejsce, gdzie Ŝył i pracował Ko-
pernik”). DuŜa część badanej grupy jako wyjątkowe dla miasta określa „pierniki 
toruńskie”, obserwatorium oraz Starówkę. Wśród niepowtarzalnych elementów 
Poznania badani najczęściej wymieniali „koziołki”, Stary Browar oraz Maltę. 
Wyjątkowa dla Gdańska jest według badanych fontanna Neptuna, Starówka, 
śuraw, Jarmark Dominikański. Były to najczęściej wymieniane unikatowe ele-
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menty, obok nich pojawiły się w kilkakrotnie: katedra, stocznia, „Dar Pomorza” 
i Złota Brama. 

W badaniach wizerunkowych moŜna wykorzystać takŜe techniki projekcyj-
ne. Jedną z moŜliwości jest zastosowane techniki osoby trzeciej w celu określe-
nia motywacji, które kierują ludźmi odwiedzającymi miejsce, co ma teŜ znacze-
nie wizerunkowe. Informacje te mogą być pomocne w poszukaniu odpowied-
nich moŜliwości wyróŜnienia miejsca i promowania poprzez oferowane ko-
rzyści.  

W badanej grupie studentów do najczęściej wskazywanych powodów od-
wiedzania Torunia naleŜało zainteresowanie osobą Kopernika i historią. Wśród 
wskazywanych motywacji, jakie mają inni ludzie odwiedzający Toruń pojawiły 
się takŜe: chęć poznania nowych miejsc, zwiedzenia nowych miejsc, ciekawość 
świata oraz zainteresowanie zabytkami. W przypadku Poznania najczęściej za 
powód odwiedzenia miasta badani uznawali odwiedzanie znajomych i rodziny 
oraz sprawy biznesowe („robią interesy”, „potrzeby biznesowe”, „prowadzą 
interesy”, „spotkania biznesowe”). Na podstawie tej drugiej motywacji moŜna 
uznać, Ŝe w świadomości badanej grupy studentów Poznań funkcjonuje jako 
pręŜny ośrodek biznesowy. Często pojawiającą się motywacją przyjazdu do 
Poznania było studiowanie. W odpowiedziach na temat powodów odwiedzenia 
tego miasta pojawiały się takŜe zakupy i centra handlowe. W przypadku Gdań-
ska, według badanych, ludzie odwiedzają go z powodu połoŜenia nad morzem 
lub będąc nad morzem. Innym często wskazywanym powodem odwiedzenia 
Gdańska był fakt, Ŝe jest to „piękne miasto” („jedno z piękniejszych miast  
w Polsce”, „jest pięknym miastem”). Część odpowiedzi wskazywała na pozy-
tywne opinie o mieście („dobra opinia innych” „duŜo się o nim słyszy”). Badani 
wśród motywacji wymieniali takŜe „klimat miasta” („wyjątkowy klimat”, „uni-
kalny klimat”, „atmosfera miasta”). 

Przedstawione wyniki badań stanowią ilustrację moŜliwości wynikających  
z wykorzystania metod opartych na swobodzie skojarzeń w badaniach wizerun-
ku miast. Przeprowadzenie takich badań nie uprawnia do uogólniania ich wyni-
ków, mogą one stanowić jedynie wstęp do pracy nad analizą wizerunku miasta. 
NaleŜy zachować ostroŜność na etapie ich interpretacji, gdyŜ uzyskanie całej 
gamy skojarzeń zwykle powoduje wiele problemów na poziomie analitycznym. 
Jednym z nich jest problem z ich późniejszą kategoryzacją. Wykonanie typolo-
gii skojarzeń stanowi jedynie wstęp do analizy. W późniejszych etapach trzeba 
będzie odpowiedzieć na pytania, które z nich są waŜne z punktu widzenia prac 
nad budowaniem strategii wizerunkowej miasta. W tym celu trzeba zastanowić 
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się nad odróŜnieniem istotnych elementów wizerunku od elementów tła oraz 
określeniem tych elementów wizerunku miasta, które wpływają na działania 
odbiorców, od tych, które tego wpływu nie mają.  

Zakończenie 

Metody oparte na swobodzie skojarzeń mogą być wykorzystywane w bada-
niach róŜnych wymiarów wizerunku terytorialnego. Przeprowadzanie badań 
wizerunkowych z wykorzystaniem ww. metod moŜe przynieść wiele korzyści 
wynikających z braku ograniczania pomiaru do konkretnych cech i moŜliwości 
wychwycenia ogólnych wraŜeń oraz unikalnych cech wizerunku miast. Metody 
te często pozwalają takŜe na uzyskanie informacji, które słuŜą późniejszemu 
przełamywaniu stereotypów oraz barier blokujących chęć wyjazdu do danego 
miasta. W celu identyfikacji tych wymiarów wizerunku celowe jest zadawanie 
pytań otwartych, które nie ograniczają skojarzeń badanych do atrybutów, suge-
rujących i ukierunkowujących odpowiedzi. Ten sposób przeprowadzenia badań 
wymaga jednak szczególnej ostroŜności, zwłaszcza w fazie interpretacji ich 
wyników.  
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WYRÓśNIKI TOśSAMOŚCI MIAST PODLASKICH  
W OPINII ICH LOKALNYCH LIDERÓW 1 

 

 

 

Streszczenie  

Miasta w Polsce coraz częściej podejmują działania wizerunkowe w celu wykreowania roz-
poznawalnej marki terytorialnej, by w ten sposób poprawić własną konkurencyjność i zdobyć 
pozycję w percepcji rozmaitych grup odbiorców lokalnych ofert. W strategicznym procesie za-
rządzania własnym wizerunkiem waŜną rolę odgrywa zestaw cech, przewag konkurencyjnych czy 
teŜ wyróŜników toŜsamości danej miejscowości, wokół których buduje się poŜądany obraz mia-
sta. Wybór tych cech nie jest zadaniem łatwym i w związku z tym samorządy powinny się w tej 
kwestii posiłkować opinią lokalnych liderów. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wy-
ników badań liderów siedmiu miast w województwie podlaskim. Ich zadaniem było określenie 
listy najwaŜniejszych atrybutów ich własnej miejscowości, które powinny być szczególnie ekspo-
nowane w jej działaniach promocyjnych. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym opraco-
waniu były zogniskowane wywiady grupowe. 

Wprowadzenie 

Przyszłość dzisiejszych miast zaleŜy nie tylko od ich potencjału rozwojo-
wego, ale w duŜej mierze jest wynikiem wykorzystania nowoczesnych sposo-
bów zarządzania ofertą lokalną, bazujących na „przedsiębiorczej” postawie ich 
gospodarzy.  Coraz częściej przejawem tej menedŜerskiej postawy zarządzają-
cych miastami jest podejmowanie działań związanych z kształtowaniem poŜą-
danego wizerunku danego terytorium wśród róŜnych grup jego uŜytkowników. 
Strategiczne zarządzanie wizerunkiem miasta wymaga od menedŜerów miast 
umiejętnego doboru kluczowych elementów toŜsamości miasta do podejmowa-
nych przez nie działań marketingowych. Wybór najwaŜniejszych atrybutów 
                                                                 

1 Artykuł jest rezultatem badań realizowanych w ramach grantu nr N N115 155939 finansowa-
nego przez MNiSW, tytuł grantu: Identyfikacja wyróŜników toŜsamości miejskiej i analiza stopnia 
ich wykorzystania w zarządzaniu wizerunkiem miast w Polsce, lata realizacji: 2010–2013, kie-
rownik grantu – Ewa Glińska.  
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miasta jest zadaniem trudnym i zawsze obarczonym pewnym ryzykiem. Nie da 
się przygotować recepty, która jednoznacznie wskazywałaby, ile atrybutów 
miasta naleŜy wykorzystywać i w jaki sposób je promować. Warto takŜe w tej 
kwestii posiłkować się zdaniem liderów opinii publicznej, czyli osób reprezen-
tujących waŜne lokalne instytucje, firmy, organizacje czy media.  

W powyŜszym kontekście celem niniejszego artykułu jest identyfikacja wy-
róŜników toŜsamości wybranych miast województwa podlaskiego w oparciu  
o sugestie wybranej grupy mieszkańców (liderów opinii społecznej) kaŜdego  
z analizowanych ośrodków miejskich. Metodą badawczą wykorzystaną do 
przygotowania opracowania były zogniskowane wywiady grupowe przeprowa-
dzone z grupą 9–16 osób przez autorkę artykułu w urzędach siedmiu miast wo-
jewództwa podlaskiego liczących od kilkunastu do 25 tysięcy mieszkańców2. 
Praktycznym rezultatem niniejszego opracowania jest nakreślenie rekomendacji 
dla samorządów miast podlaskich objętych analizą, wskazujących na moŜliwo-
ści wykorzystania przez poszczególne ośrodki ich wewnętrznego potencjału 
(„kapitału toŜsamościowego”) do osiągania długofalowych celów rozwoju po-
przez kreowanie rozpoznawalnej marki terytorialnej.   

Rozwój koncepcji marketingu miejsca 

Aplikacja instrumentów marketingu i adaptacja filozofii marketingowej do 
nakreślania strategicznych i operacyjnych celów rozwoju miast stały się faktem 
w obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zarówno w obszarze wiedzy 
marketingowej, jak równieŜ w praktyce funkcjonowania samorządów. Gwałto-
wany wzrost popularności marketingu miejsca na przestrzeni ostatniej dekady, 
który doprowadził do niemal powszechnej akceptacji tej koncepcji wśród za-
rządzających miastami, moŜe stwarzać wraŜenie, Ŝe jest to zjawisko nowe. Jed-
nak – jak twierdzą M. Kavaratzis i G. Ashworth – miejsca, w tym takŜe miasta, 
zawsze miały potrzebę odróŜniania się od siebie nawzajem w celu udowodnia-
nia własnej indywidualności i wyróŜniających je cech, by w konsekwencji osią-
gać załoŜone przez siebie wizje rozwoju. Świadome próby kształtowania specy-
ficznie „zaprojektowanej” toŜsamości miejsca i upowszechnianie jej wśród 

                                                                 
2 E. Glińska, Identyfikacja wyróŜników toŜsamości miast podlaskich – koncepcja badań,  

w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu teryto-
rialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663. Eko-
nomiczne Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011,  
s. 35–47. Liczba miast posiadających liczbę mieszkańców mieszczącą się w tym przedziale  
w województwie podlaskim wynosi 9, jednak Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie wyraził zgody na 
udział w badaniu, a wywiad grupowy w Zambrowie odbył się juŜ po terminie przygotowania 
niniejszego opracowania. 
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zidentyfikowanych grup odbiorców lokalnej oferty jest tak stare, jak stare jest 
funkcjonowanie samorządów lokalnych3. 

Rola marketingu w zarządzaniu miastem zyskuje ciągle na znaczeniu  
w ostatnich latach. Szczególnie istotne stają się działania miast ukierunkowane 
na trzy główne grupy docelowe: mieszkańców, turystów oraz biznes (inwesto-
rów). Od początku lat 90. ubiegłego wieku miasta, zwłaszcza europejskie, wy-
korzystują politykę promocji do budowania poŜądanych wizerunków, jak teŜ 
wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej. W literaturze przedmiotu spotkać 
się moŜna z informacją, Ŝe istnieją trzy narodowe szkoły marketingu miejsca:  
a) amerykańsko-brytyjska, która jest najbardziej rozpowszechniona (naleŜą do 
niej prace m.in. takich autorów jak Ph. Kotler czy S. Anholt), b) niemiecka, 
która jest głównie zorientowana praktycznie, jak teŜ c) holenderska, która jest 
najbardziej rozwinięta w sensie teoretycznym (naleŜą do niej m.in. prace  
G.J. Ashwortha i M. Kavaratzisa)4. 

Z kolei w praktyce marketingu terytorialnego wyróŜnia się pewne fazy, któ-
re róŜnią się od siebie zarówno w ogólnym podejściu do definiowania marke-
tingu, jak teŜ w poziomie jego zaawansowania. Fazy te – według M. Kavaratzi-
sa i G. Ashwortha – moŜna podzielić na trzy etapy. Przejście z jednego etapu do 
kolejnego stanowiło efekt wzrostu zrozumienia i większego doświadczenie  
w aplikacji marketingu. Ponadto kaŜdy z tych etapów nie był wypierany przez 
kolejny, ale funkcjonowały one obok siebie w tym samym czasie. Pierwszy etap 
to etap promocji miejsca, zwany teŜ etapem reklamy, propagowania miejsca. 
Kolejny etap to marketing miejsca rozumiany jako instrument planowania. 
Trzeci – obecny – to etap brandingu miejsca, którego głównym celem jest 
kształtowanie i zarządzanie emocjonalnymi i psychologicznymi skojarzeniami  
z danym miejscem, z daną jednostką terytorialną poprzez wykorzystanie in-
strumentów kreowania marki5. 

 
 

                                                                 
3 M. Kavaratzis, G. Ashworth, Place branding: where do we stand?, in: Towards Effective Pla-

ce Brand Management. Branding European Cities and Regions, ed. G. Ashworth,  
M. Kavaratzis, Edward Elgar, 2010, s. 1.  

4 A. Deffner, T. Metaxas, Place marketing, local identity and branding cultural images  
in Southern Europe: Neo Ionia, Greece and Pafos, Cyprus, in: Towards Effective Place Brand 
Management. Branding European Cities and Regions, Ed. G. Ashworth, M. Kavaratzis, Edward 
Elgar, 2010, s. 49.  

5 M. Kavaratzis, G. Ashworth, Place branding: where do we stand?, in: Towards Effective…,  
s. 2–3.  
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Relacje pomiędzy wizerunkiem a toŜsamością miejsca w kontekście budowania 
marki lokalnej  

Zgodnie z definicją Ph. Kotlera, wizerunek miejsca to suma przekonań, idei 
i wraŜeń, jakie ludzie posiadają o danym miejscu; to swoisty „wytwór psy-
chiczny” próbujący wyodrębnić istotne informacje, dotyczące określonej miej-
scowości spośród wielu informacji o danym obszarze6. 

Kształtowanie atrakcyjnego i konkurencyjnego wizerunku miejsca jest 
wskazywane jako główna konieczność rozwoju miast w dzisiejszej rzeczywi-
stości. Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta stanowi  bowiem jeden  
z najwaŜniejszych elementów  ekonomicznej „regeneracji” danego ośrodka.  
W literaturze przedmiotu podkreśla się, Ŝe miasta poszukują sposobów wykre-
owania najbardziej atrakcyjnego i konkurencyjnego wizerunku, by poprawić 
swoją pozycję na rynku terytoriów w zglobalizowanej gospodarce7. 

Władze miast (zwłaszcza duŜych) zaczynają tworzyć strategie brandingowe 
(strategie kreowania marek terytorialnych), obejmujące takŜe kształtowanie 
poŜądanego wizerunku określonego miejsca. Proces ten wymaga w pierwszym 
etapie ewaluacji, a w konsekwencji repozycjonowania czy teŜ sformułowania na 
nowo toŜsamości danego miejsca8. 

ToŜsamość miasta odnosi się do jego historycznej przeszłości, jak teŜ do je-
go cech charakterystycznych, które  wyróŜniają dany ośrodek na tle pozosta-
łych. Zgodnie z ujęciem M. Barkego i K. Harropa, toŜsamość miasta – w prze-
ciwieństwie do wizerunku, który jest zindywidualizowany, subiektywny – ma 
charakter obiektywny. Dotyczy ona tego, jaki jest obecny stan danego miasta, 
jak to miasto obecnie wygląda9. C. L. Twigger-Ross i D. Uzzel w swoich pra-
cach podkreślają, Ŝe miejsca, podobnie jak ludzie, mają swoje specyficzne ce-
chy i wyróŜniki10.  

Proces związany z kształtowaniem poŜądanego wizerunku miejsca powi-
nien rozpoczynać się od określenia najistotniejszych wyróŜników toŜsamości 
                                                                 

6 Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D.H. Haider, Marketing Places Europe. How to attract in-
vestments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, 
Financial Times, London, 1999, s. 160–161. 

7 A. Deffner, T. Metaxas, Place marketing…,  s. 52.  
8 R. Govers, F. Go, Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Im-

agined and Experienced. Polgrave Macmillan, Basingstoke 2009, s. 49. 
9 A. Deffner, T. Metaxas, Place marketing…, s. 52, za: M. Barke, K. Harrop, Selling the indus-

trial town: identity, image and illusion, in: Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing 
to Sell Towns and Regions, eds J.R. Gold, S. V. Ward, John Wiley Chichester, UK, 1994, s. 93–
114.  

10 A. Deffner, T. Metaxas, Place marketing…, s. 52, za: C. L. Twigger-Ross, D. Uzzel, Place 
and identity processes, „Journal of  Environmental Psychology” 1996, 16 (3), s. 205–220.  
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danego miejsca, jego swoistych przewag konkurencyjnych. Te ostatnie powinny 
z kolei bazować na unikalnym charakterze kultury lokalnej lub fizycznych wła-
ściwościach danego miejsca, które są trudne do naśladowania ze strony konku-
rentów (m.in. na cechach środowiska naturalnego – klimat, flora, fauna, krajo-
braz), jak teŜ cechach dziedzictwa kulturowego (historia lokalna, religia czy teŜ 
inne kulturowe środki wyrazu, jak np. sztuka, architektura, wzornictwo)11. Mia-
sto dostarcza o wiele więcej potencjalnych moŜliwości wyboru wyróŜników 
toŜsamości niŜ standardowy produkt w marketingu klasycznym. MoŜna powie-
dzieć, Ŝe kaŜde miejsce posiada swój specyficzny kapitał toŜsamości. MoŜe on 
obejmować m.in. takie elementy jak: dzieje miasta, zwyczaje, tradycje, style 
Ŝycia zamieszkujących na danym obszarze, a takŜe symbole kulturowe12. 

Na bazie tego kapitału toŜsamościowego poszczególne miejsca czy miasta 
podejmują próby wypracowania własnej marki, która zgodnie z koncepcją  
M. Kavaratzisa stanowi jego poŜądany wizerunek komunikowany za pomocą 
róŜnych narzędzi i środków, w tym m.in. przez znane budowle, obiekty i inne 
cechy środowiska miejskiego (jak np. krajobrazy, architektura, zabudowa, par-
ki), infrastrukturę, strukturę organizacyjną i administracyjną, jak teŜ zachowa-
nia osób odpowiedzialnych za planowanie miasta, lokalnych liderów oraz wi-
zjonerów13. 

Wybór unikatowych cech toŜsamości miasta (wyróŜników) będzie wpływał 
na cały proces kształtowania jego załoŜonego wizerunku, a zwłaszcza na dobór 
instrumentów, które powinny ogniskować się wokół celowo dobranych atrybu-
tów miasta14. 

Zgodnie z ujęciem A. Deffner i T. Metaxasa relację pomiędzy wizerunkiem 
i toŜsamością miejsca/miasta moŜna podsumować następująco: toŜsamość mia-
sta obejmuje ogół cech wyróŜniających dany obszar, które historycznie – mniej 
lub bardziej – ukształtowały jego obecny charakter. NajwaŜniejszą kwestią jest 
określenie, czy ten charakter jest silny, czy teŜ słaby. Kształtowanie wizerunku 
miejsca jest narzędziem, którego celem jest  dąŜenie do zapewnienia dwóch 
kwestii: silnej toŜsamości miasta i jej zdolności do pozostania silną i wyróŜnia-
jącą się przez cały czas oraz przekształcenie słabej toŜsamości w silną i konku-
                                                                 

11 R. Govers, F. Go, Place Branding…, s. 49. 
12 E. Glińska, T. Popławski, Marketing local identity through cultural events and festivals with 

reference communities in Podlasie Province in Poland, w: Researching destination management, 
policy and planning: linking culture, heritage and tourism, CD-ROM Conference Proceeding,  
Leeds Metropolitan University, University of Latvia, Riga, September 24–25.2007.  

13 M. Kavaratzis, From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for 
developing city brands, „Place Branding” 2004, Vol. 1, No.1, s. 58–73.  

14 E. Glińska, Identyfikacja wyróŜników toŜsamości miast podlaskich…, s. 35–47.  
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rencyjną poprzez skuteczny proces kreowania poŜądanego wizerunku danego 
miejsca15. 

Metodologia badań własnych  

Materiał empiryczny wykorzystany w niniejszym artykule stanowi tylko 
fragment efektów realizacji grantu badawczego i dotyczy wyników badań jego  
I etapu, obejmującego diagnozę wyróŜników toŜsamości siedmiu miast zlokali-
zowanych w województwie podlaskim: Grajewa, Hajnówki, Kolna, Łap, Sie-
miatycz, Sokółki i Wysokiego Mazowieckiego.  

Województwo podlaskie połoŜone jest w północno-wschodniej części Pol-
ski, graniczy z Litwą i Białorusią. Jest to region głównie rolniczy, z dynamicz-
nie rozwijającym się sektorem spoŜywczym, a w szczególności przetwórstwem 
mleka, mięsa, drobiu oraz zbóŜ, a takŜe z sektorami: lekkim, drzewnym, bu-
dowlanym i maszynowym16. Podstawowe dane charakteryzujące Podlaskie 
zestawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Ogólna charakterystyka województwa podlaskiego 

Powierzchnia: 20 180 km2  
Liczba mieszkańców: ok. 1,2 miliona (co stanowi ok. 3% ludności Polski) 
Liczba gmin: 118, w tym: 13 to gminy miejskie, 23 gminy miejsko-wiejskie i 82 gminy 
wiejskie. Liczba miast: 36. 
Liczba powiatów: 17 – w tym 3 powiaty grodzkie (Białystok, ŁomŜa, Suwałki) i 14 po-
wiatów ziemskich.  
Stolica województwa: Białystok – największe miasto w północno-wschodniej Polsce. 
Wśród miast wojewódzkich jest drugie pod względem gęstości zaludnienia, 11. pod 
względem liczby ludności i 13. pod względem powierzchni. Białystok pełni funkcję ad-
ministracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum województwa podla-
skiego.  
Walory kulturowe: uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, Ŝe Podlaskie jest 
miejscem współistnienia róŜnych narodów, kultur i wyznań. Od wieków Ŝyją tu obok 
siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, śydzi. 
Walory przyrodnicze: województwo posiada unikatowe zarówno w skali Polski, Europy, 
jak i świata walory przyrodnicze. Na jego obszarze znajdują się cztery parki narodowe: 
Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski, oraz trzy parki krajobrazowe: PK 
Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski PK i ŁomŜyński PK Doliny Narwi. Obszary i obiekty 
przyrodniczo cenne objęte ochroną prawną zajmują 645 103,9 ha, co stanowi 32% ogól-
nej powierzchni województwa. Pod tym względem Podlaskie zajmuje siódme miejsce  
w rankingu województw (razem z kujawsko-pomorskim). 

Źródło: opracowanie na podstawie: www.wrotapodlasia.pl/ (2.07.2012).  

                                                                 
15 A. Deffner, T. Metaxas, Place marketing…, s. 52.  
16 http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region/informacje_ogolne/ (20.03.2012).  
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Wybór miast z województwa podlaskiego wynikał z przyjęcia załoŜenia, Ŝe 
region ten moŜna potraktować jako swoiste laboratorium słuŜące do rozpozna-
nia sytuacji miast w Polsce w zakresie zarządzania własnym wizerunkiem  
w oparciu o zidentyfikowane wyróŜniki własnej toŜsamości. Na jego terenie 
znajdują się bowiem: miasto typowo turystyczne, miasto ukierunkowane na 
pozyskiwanie inwestorów oraz ośrodki pełniące funkcję „małych metropolii 
rolniczej okolicy”.  

Ze względu na wieloaspektowość i róŜnorodność „materii”, jaką stanowią 
„produkty terytorialne” kaŜdego z miast w województwie podlaskim wybra-
nych do analizy, podjęto decyzję o wyborze jakościowej metody gromadzenia 
danych. Niejednorodność funkcji miast objętych badaniem (miasta turystyczne, 
centra rolniczej okolicy, miasta – lokalne centra usług dla ludności, miasta hi-
storyczne, miasta przygraniczne itd.), przesądziła o wykorzystaniu takiej tech-
nik gromadzenia danych pierwotnych jak zogniskowany wywiad grupowy 
(FGI). Wywiady grupowe były przeprowadzone w okresie od lipca 2011 do 
marca 2012 przez autorkę artykułu.  

Do udziału w badaniu zaproszono społeczno-gospodarczych liderów lokal-
nych w liczbie 9–16, których lista została przygotowania wspólnie z pracowni-
kami urzędów analizowanych miast, odpowiedzialnych za promocję. Były to 
osoby reprezentujące róŜne sfery Ŝycia miasta, jak: kultura, edukacja, biznes, 
stowarzyszenia lokalne, historia, media, Ŝycie parafialne itd. Szczegółową cha-
rakterystykę uczestników poszczególnych wywiadów zamieszczono w tabeli 2.  

Tabela 2 

Charakterystyka uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) 

Nazwa miasta Liczba i struktura uczestników FGI/liderów lokalnych 
Grajewo  10: biznes – 2, oświata – 3, kultura – 2, 

pozostali (organizacje pozarządowe, radni, pracownicy działu promocji) – 3 
Hajnówka  16: biznes – 2, oświata – 2, kultura – 3, 

pozostali (organizacje pozarządowe, radni, artyści lokalni) – 9 
Kolno  10: biznes – 1, oświata – 1, kultura – 3, 

pozostali (organizacje pozarządowe, radni, artyści lokalni) – 5 
Łapy  10: biznes – 2, oświata – 3, kultura – 2, 

pozostali (organizacje pozarządowe, radni, artyści lokalni) – 3 
Siemiatycze 9: biznes – 1, oświata – 2, kultura – 1, 

pozostali (organizacje pozarządowe, radni, artyści lokalni) – 5 
Sokółka  9: biznes – 1, oświata – 1, kultura – 2, 

pozostali (organizacje pozarządowe, radni, artyści lokalni) – 3 
Wysokie  
Mazowieckie  

12: biznes – 1, oświata – 3, kultura – 2, 
pozostali (organizacje pozarządowe, radni,  artyści lokalni) – 6 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uczestnicy wywiadu grupowego byli moderowani w celu zidentyfikowania 
najatrakcyjniejszych z marketingowego punktu widzenia ich zdaniem wyróŜni-
ków toŜsamości miast.  

Wywiady były nagrywane, a następnie przygotowane zostały transkrypcje, 
które poddano analizie typowej dla materiału empirycznego pozyskanego  
|w wyniku jakościowych sposobów zdobywania danych. W trakcie wywiadu 
wykorzystano takŜe techniki projekcyjne, które pozwoliły na wykorzystanie 
efektu synergii typowego dla dyskusji z grupą respondentów.  

Krótka prezentacja analizowanych miast województwa podlaskiego17 

Analizowane miasta połoŜone są w róŜnych częściach województwa podla-
skiego, charakteryzują się zróŜnicowanym potencjałem rozwojowym, posiadają 
rozmaite profile gospodarcze. Wszystkie z nich pełnią istotne funkcje admini-
stracyjne w stosunku do mieszkańców okolicznych mniejszych miejscowości.  

Grajewo jest połoŜone przy dolinie rzeki Ełk w północno-zachodniej części 
województwa podlaskiego, na pograniczu Mazur, Podlasia i Kurpiowszczyzny, 
na skrzyŜowaniu waŜnych szlaków komunikacyjnych, dróg krajowych 61 i 65. 
Miasto zajmuje powierzchnię 19 km2 i jest zamieszkiwane przez ok. 22 tys. 
mieszkańców. W mieście zlokalizowanych jest kilka waŜnych zakładów pro-
dukcyjnych, w tym: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” (producent marki „Ła-
ciate” i „Milko”), będąca liderem produkcji mleczarskiej w kraju, Pfleiderer 
Grajewo SA produkujący płyty wiórowe, a takŜe firma Zakrem produkująca 
wózki widłowe i podnośniki hydrauliczne. Miasto stanowi doskonały punkt 
wypadowy na tereny największego w Polsce Biebrzańskiego Parku Narodowe-
go, posiadającego największy w Europie środkowej naturalny kompleks torfo-
wisk niskich i bogatą szatę roślinną.  

Hajnówka leŜy na skraju Puszczy Białowieskiej, niedaleko granicy z Biało-
rusią. Miasto ulokowane jest na 21,29 km2 i zamieszkiwane przez ok. 22 tys. 
mieszkańców. Jest to miasto posiadające unikalne środowisko naturalne, cha-
rakteryzujące się róŜnorodnością narodowościową i wyznaniową, bogactwem 
kulturowym i religijnym oraz ciekawą ofertą turystyczną i rekreacyjną. Historia 
powstania i rozwoju miasta związana była zawsze z Puszczą – jednym z naj-
cenniejszych kompleksów leśnych Europy. Tereny tej ziemi zamieszkują Pola-
cy, Białorusini i Ukraińcy. Współistnienie róŜnych narodowości, kultur i wy-

                                                                 
17 Na podstawie stron www analizowanych miast i E. Glińska, U. Kobylińska, Identyfikacja 

wyróŜników toŜsamości wybranych miast województwa podlaskiego, „Optimum. Studia Ekono-
miczne” 2011, nr 6 (w druku).  
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znań przejawia się w zróŜnicowanej architekturze obiektów sakralnych, trady-
cjach religijnych i narodowych, uŜywanych dialektach. Dominującą pozycję  
w działalności gospodarczej miasta odgrywa przemysł drzewny.  DuŜą nadzieję 
na rozwój gospodarczy miasta pokłada się w nowo budowanym zakładzie pro-
dukcyjnym branŜy produkcji maszyn rolniczych, naleŜącym do firmy Pronar  
z Narwi.  

Kolno połoŜone jest w północno-zachodniej części woj. podlaskiego, nad 
rzeką Łabną, na Wysoczyźnie Kolneńskiej. Miasto ma obszar 25,08 km2 i jest 
zamieszkiwane przez blisko 11 tysięcy mieszkańców. Teren ten charakteryzuje 
się zróŜnicowanymi strefami krajobrazowymi, wynikającymi z bogatego 
ukształtowania powierzchni i walorów przyrodniczych. Od zachodu powiat 
kolneński przylega do Puszczy Kurpiowskiej, zaś od północy do Puszczy Pi-
skiej. O atrakcyjności turystycznej tego obszaru decyduje przede wszystkim 
czyste, nieskaŜone środowisko, bogactwo lasów, czyste wody i bogate tradycje 
kulturowe, z ciągle Ŝywą gwarą kurpiowską oraz kultywowaniem sztuki ludo-
wej. Jest to miasto z bogatą przeszłością historyczną – pierwsze wzmianki  
o nim pojawiły się juŜ w I połowie XIII w. Niewątpliwie najbardziej znaną po-
stacią historyczną tego obszaru jest Jan z Kolna, Ŝeglarz Ŝyjący w XV w., który 
miał dotrzeć do Ameryki przed Kolumbem. Obecnie ośrodek ma charakter ra-
czej inwestycyjny. Władze miasta duŜą wagę przywiązują do rozwoju infra-
struktury, m.in. budowy ośrodków rekreacyjno-sportowych, oczyszczalni ście-
ków, wysypisk, sieci wodociągowych. Kolno ma duŜe sukcesy na polu wyko-
rzystania środków unijnych. Na terenie miasta nie ma zbyt rozwiniętego prze-
mysłu. Największym zakładem produkcyjnym jest zakład Spółdzielni Mleczar-
skiej „Mlekpol” z Grajewa. 

Łapy połoŜone są w południowo-zachodniej części powiatu białostockiego, 
w samym sercu Narwiańskiego Parku Narodowego. Obszar miejscowości za-
mieszkuje 16,3 tys. mieszańców. Łapy, obok funkcji ośrodka administracyjne-
go, pełnią teŜ funkcję ośrodka oświatowego, medycznego, edukacyjnego takŜe 
dla sąsiednich gmin. Przez obszar gminy przepływa malownicza rzeka Narew, 
która tworzy ciekawe rozlewiska i nazywana jest „Polską Amazonką”. Łapy 
posiadają długą i barwną historię. Powstały w wyniku XV-wiecznego osadnic-
twa szlachty mazowieckiej. Rozwój miasta jest ściśle związany z koleją i Za-
kładem Naprawczym Taboru Kolejowego (ZNTK). Obecny kształt Łap w du-
Ŝym stopniu uwarunkowany jest rozwojem kolejnictwa na tym obszarze. Upa-
dek duŜych zakładów przemysłowych w mieście (wspomniany ZNTK, a takŜe 
Cukrownia Łapy) spowodowały duŜe bezrobocie. Szansy na poprawę sytuacji 
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upatruje się w utworzonej w lutym 2011 r. na terenie Łap Podstrefie Tarnobrze-
skiej Strefy Ekonomicznej.  

Siemiatycze połoŜone są w południowej części województwa podlaskiego, 
150 km od Warszawy, 100 km od Białegostoku. Obszar miasta obejmuje 36,25 
km2, zamieszkuje je blisko 16 tys. mieszkańców. Przez miasto przebiega droga 
krajowa nr 19 (wchodząca w skład dróg ekspresowych) łącząca Rzeszów, Lu-
blin, Białystok i Suwałki. Do największych zakładów produkcyjnych naleŜą 
mleczarnia Polser naleŜąca do koncernu Lactalis oraz fabryki soków i mroŜonek 
Oerlemans i OK. stworzone na bazie dawnego ZPOW Hortex. Historia Siemia-
tycz jest silnie powiązana z księŜną Anną Pauliną z Sapiehów Jabłonowską, 
której panowanie przyczyniło się do rozkwitu miasta w drugiej połowie XVIII 
wieku jako waŜnego ośrodka Ŝycia gospodarczego i kulturalnego. W tym okre-
sie powstały w Siemiatyczach m.in. pałac, ratusz, drukarnia, sąd, szpital, insty-
tut połoŜniczy i manufaktury, a swoją działalność rozpoczęły pierwsze kasy 
zapomogowo-poŜyczkowe włościan. Miasto znane jest z silnych tradycji mi-
granckich swoich mieszkańców, zwłaszcza do Belgii. Społeczność jest bardzo 
przedsiębiorcza, stąd teŜ w Siemiatyczach jest jeden z najniŜszych wskaźników 
bezrobocia w porównaniu do innych miast w województwie podlaskim.   

Sokółka połoŜona jest na wschodzie województwa podlaskiego, w północ-
nej części Niziny Podlaskiej, na obszarze Wzgórz Sokólskich. Przez miasto 
przebiega droga krajowa nr 19, a takŜe trasa kolejowa linii Warszawa – Grodno. 
W Sokółce mieszka około 18,5 tys. mieszkańców.  Miasto jest stolicą polskiego 
Orientu, gdyŜ w jego okolicach zamieszkują Tatarzy. W Sokółce rozpoczyna 
się Szlak Tatarski, a kaŜdego roku organizowana jest impreza Letnia Akademia 
Wiedzy o Tatarach Polskich. Miasto jest głównie ośrodkiem usługowym regio-
nu rolniczego, ale takŜe produkcji stolarki okiennej, importu węgla kamiennego 
i gazu, mroŜenia owoców i warzyw czy przetwórstwa mleka (firmy Metal Fach, 
Farmer, Sokółka Okna i Drzwi, SM Somlek, Eskimos). W Sokółce miał miejsce 
w 2008 roku domniemany cud eucharystyczny w kościele pw. św. Antoniego, 
szeroko opisywany w mediach ogólnopolskich.  

Wysokie Mazowieckie leŜy na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej.  
W okresie wczesnego średniowiecza, na przełomie  XI i XII wieku, pojawili się 
tutaj pierwsi osadnicy z piastowskiego Mazowsza. Powierzchnia miasta wynosi 
15,2 km2, a liczba ludności ok. 10 tys. Ośrodek charakteryzuje się czystym śro-
dowiskiem oraz walorami przyrodniczo-krajobrazowymi (w okolicy rozciąga 
się obszar Narwiańskiego Parku Narodowego). Jest to obszar z bogatymi trady-
cjami mleczarskimi. Lokomotywą tutejszej gospodarki jest Spółdzielnia Mle-
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czarska „Mlekovita”, zatrudniająca ok. 1200 osób (jedna z najpręŜniej działają-
cych firm mleczarskich w Polsce).  

Analiza wyników badań   

Dyskusje grupowe przeprowadzane w poszczególnych miastach objętych 
analizą pozwoliły na zebranie niezwykle interesującego materiału badawczego, 
stanowiącego efekt wspólnych pomysłów i sugestii, twórczej wymiany opinii  
i synergii wypowiedzi uczestników fokusów.  

W trakcie wywiadów liderzy poszczególnych miast mieli za zadanie wspól-
ne wygenerowanie listy cech decydujących o tym, Ŝe miasto, które reprezentują, 
jest specyficzne i wyróŜniające się pod względem trzech aspektów: 

– jako miasto, w którym dobrze się Ŝyje jego mieszkańcom,  
– jako miasto, które jest atrakcyjne dla przyjezdnych,  
– jako miasto, które jest dobrym miejscem do inwestowania.  
W wyniku analizy materiału badawczego dokonano zestawienia wyróŜni-

ków toŜsamości wskazywanych przez uczestników wszystkich wywiadów gru-
powych. Wyodrębniono te cechy, które powtarzały się praktycznie we wszyst-
kich dyskusjach. Okazało się, Ŝe wśród najczęściej wskazywanych właściwości 
miast podlaskich istotnych z punktu widzenia mieszkańców, a jednocześnie 
pozytywnie przez nich ewaluowanych, znalazły się kwestie wynikające z nie-
wielkiego rozmiaru miejscowości i związanych z tym konsekwencji wyraŜają-
cych się m.in.: w wysokim poziomie bezpieczeństwa, braku nadmiernych pro-
blemów komunikacyjnych czy teŜ w niŜszych kosztach Ŝycia niŜ w większych 
miastach. Atutem wskazywanym jako wyróŜnik Ŝycia we wszystkich analizo-
wanych miastach była „cisza i spokój”. Zdecydowana większość poszczegól-
nych grup liderów reprezentujących analizowane miasta wskazywała takŜe na 
bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną (sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, drogowe), dość dobrze rozwiniętą bazę sportową (boiska, pływalnie, 
hale sportowe, Orliki), jak teŜ szeroką ofertę kulturalną i oświatową. Zestawie-
nie najczęściej powtarzających się cech miast wskazywanych we wszystkich 
siedmiu wywiadach grupowych znajduje się w tabeli 3.  

Po odrzuceniu cech uwzględnionych w tabeli 3 z listy atutów poszczegól-
nych miast sporządzanych w wyniku dyskusji uczestników kaŜdego z siedmiu 
wywiadów grupowych pozostaje zaledwie kilka czynników, które są typowe 
tylko dla wybranego ośrodka miejskiego. W przypadku Grajewa takimi cecha-
mi są: szacunek mieszkańców dla tradycji i historii, a takŜe potencjał intelektu-
alny tkwiący w młodych ludziach. Hajnówka z kolei wyróŜnia się wielokultu-
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rowością mieszkańców, a takŜe bogatym księgozbiorem regionalnym w zaso-
bach biblioteki (m.in. rękopisy regionalne, wydawnictwa regionalne, kolekcja 
starych fotografii, mała galeria), rozwiniętym szkolnictwem zawodowym, funk-
cjonowaniem na terenie miasta szpitala o dobrej renomie w całym wojewódz-
twie. 

Tabela 3 

Atuty miast istotne z punktu widzenia ich mieszkańców (zestawienie zbiorcze) 

„Moje miasto jest dobrym miejscem do Ŝycia, bo…” – cechy miast najczęściej po-
wtarzające się we wszystkich wywiadach 

ma swój klimat, cisza i spokój, zdrowe powietrze i woda,  jest niewielkie, wszędzie 
jest blisko, jest bezpieczne,  dogodne połoŜenie, rozwinięta infrastruktura komunalna, 
róŜnorodność ofert kulturalnych, dobrze rozwinięta baza oświatowa, wysoki poziom 
oświaty, dobrze rozwinięta baza sportowa, dostęp do usług zdrowotnych, Ŝyczliwość  
i otwartość mieszkańców, imprezy integrujące róŜne środowiska mieszkańców, pręŜ-
nie działające duŜe firmy, niŜsze koszty Ŝycia niŜ w większych miastach, bliskość 
natury, niŜsze niŜ w większych ośrodkach ceny działek i mieszkań  

Źródło: opracowanie własne. 

Elementem charakterystycznym dla Kolna jest legenda związana z Janem  
z Kolna, odkrywcą Ameryki, którego postać jest w rzeczywistości bardziej zna-
na w Polsce, niŜ w samym Kolnie. Kolejną cechą wyróŜniającą Kolno jest wy-
soki wskaźnik pozyskiwania funduszy unijnych na działalność inwestycyjną 
miasta. Łapy z kolei posiadają silne tradycje kolejarskie, strategiczne połączenie 
na trasie kolejowej z Warszawy do Białegostoku i bliską lokalizację w relacji 
do stolicy województwa. Atutem miasta jest takŜe dobry dostęp do szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego. Siemiatycze są miastem bardzo zielonym, charakteryzują-
cym się wysokim wskaźnikiem zalesienia. Są zlokalizowane w niedalekiej od-
ległości od ośrodka kultu religijnego prawosławia – Świętej Góry Grabarki. 
Sokółkę wyróŜnia dostęp do zdrowej Ŝywności i lokalnych produktów, przebieg 
przez miasto i jego okolic Szlaku Tatarskiego („polski Orient”), wielowyzna-
niowość mieszkańców, a takŜe duŜa liczba stowarzyszeń promujących inicjaty-
wy lokalne. Głównym hasłem charakteryzującym Wysokie Mazowieckie wyła-
niającym się z dyskusji z jego liderami jest współpraca występująca na róŜnych 
poziomach: między instytucjami miejskimi, organizacjami pozarządowymi,  
a takŜe pomiędzy instytucjami, organizacjami oraz samorządem miejskim  
i powiatowym i lokalnym biznesem (z firmami Mlekovita, Biznes Polska). Nie-
zwykle waŜną kwestią podkreślaną przez rozmówców w trakcie wywiadu jest  
przychylność władz miasta i wspieranie inicjatyw społecznych.  
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Tabela 4 

Atuty miast istotne z punktu widzenia ich mieszkańców – zestawienie cech unikatowych dla 
poszczególnych ośrodków miejskich 

„Moje miasto jest dobrym miejscem do Ŝycia, bo…” – cechy poszczególnych miast 
wyłaniające się z dyskusji grupowej jako unikatowe dla danego ośrodka 

Grajewo  szacunek mieszkańców do tradycji i historii, potencjał tkwiący 
w młodych mieszkańcach  

Hajnówka   wielokulturowość mieszkańców, bogaty księgozbiór regional-
ny w zasobach biblioteki, rozwinięte szkolnictwo zawodowe, 
szpital o dobrej renomie w regionie  

Kolno legenda o Janie z Kolna, wysoki wskaźnik pozyskiwania fun-
duszy unijnych na działalność inwestycyjną  

Łapy tradycje kolejarskie, połoŜenie na trasie kolejowej Warszawa 
–Białystok, dobry dostęp do szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 
bliskość Białegostoku  

Siemiatycze  wysoki wskaźnik zalesienia obszaru miasta, bliskość ośrodka 
kultu religijnego – góry Grabarki  

Sokółka  przebieg przez miasto Szlaku Tatarskiego, wielowyznanio-
wość mieszkańców, duŜa liczba stowarzyszeń promujących 
inicjatywy lokalne  

Wysokie  
Mazowieckie  

współpraca samorządu z biznesem lokalnym i organizacjami 
pozarządowymi 

Źródło: opracowanie własne. 

W trakcie wywiadów respondenci dyskutowali takŜe nad listą cech po-
szczególnych miast, które ich zdaniem decydują o atrakcyjności turystycznej 
analizowanych ośrodków miejskich. Podobnie jak w przypadku listy atutów 
miast istotnych z punktu widzenia mieszkańców, tutaj takŜe dokonano 
zbiorczego zestawienia atrybutów, które powtarzały się podczas wszystkich 
dyskusji grupowych. Wśród nich znalazły się takie czynniki, które są właściwe 
dla całego regionu podlaskiego z punktu widzenia moŜliwości, jakie stwarza to 
województwo dla rozwoju turystyki, jak m.in. połoŜenie tranzytowe, bliskość 
granicy wschodniej, bogactwo przyrodnicze i warunki krajobrazowe, a takŜe 
stwarzane przez naturę warunki do rozwoju turystyki czy wielokulturowość  
i wielowyznaniowość mieszkańców (tab. 5).  

Po odrzuceniu cech uwzględnionych w tabeli 5 z listy atutów poszczegól-
nych miast sporządzonych przez uczestników siedmiu wywiadów grupowych 
pozostaje zaledwie kilka czynników, które są właściwe tylko dla danego  
z ośrodków miejskich w aspekcie atrakcyjności turystycznej. Grajewo stanowi 
bazę wypadową do ciekawych miejsc turystycznych w okolicy (miasto Ełk, 
Biebrzański Park Narodowy). Hajnówka charakteryzuje się niezwykłą róŜno-
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rodnością przyrodniczą, a takŜe waŜnymi wydarzeniami kulturalnymi, m.in. 
Festiwalem Muzyki Cerkiewnej znanym w całej Polsce. Atrakcją turystyczną 
tej miejscowości i jej okolic jest takŜe funkcjonowanie kolejki wąskotorowej. 

Tabela 5 

Atuty miast istotne z punktu widzenia turystów (zestawienie zbiorcze) 

„Moje miasto jest dobrym miejscem do wypoczynku i rekreacji, bo …” – cechy 
miast najczęściej powtarzające się we wszystkich wywiadach 

połoŜenie tranzytowe, bliskość wschodniej granicy, oferta sportowo-rekreacyjna na 
terenie miasta, niedroga baza noclegowa, dostępność usług gastronomicznych, bli-
skość lasu – wiele ścieŜek rowerowych i pieszych, warunki do rozwoju turystyki 
aktywnej (rowerowej, spacerowej, kajakowej), unikatowość obiektów sakralnych  
i kulturowych (zabytki), unikalny folklor, baza agroturystyczna wokół miasta, nie-
skaŜona przyroda, gościnność mieszkańców, potrawy regionalne, obecność unikato-
wych gatunków ptaków, walory krajobrazowe, cykliczne imprezy kulturalne znane 
takŜe poza regionem, wielokulturowość i wielowyznaniowość mieszkańców  

Źródło: opracowanie własne. 

Kolno natomiast stanowi bramę wypadową na Mazury, ale charakteryzuje 
się obecnością na swoim terenie ciekawej kurpiowskiej kultury ludowej. Łapy 
to przede wszystkim uroki rzeki Narew i jej rozlewisk, występowanie unikato-
wych gatunków ptaków, interesujące wrzosowiska, cykliczne imprezy podkre-
ślające moŜliwości wykorzystania istniejących na tych terenach walorów do 
rozwoju turystyki aktywnej, jak np. Narwiański Triatlon. Atrakcją turystyczną 
Siemiatycz są akweny, które moŜna wykorzystać dla celów rekreacji. Istotne 
znaczenie mają takŜe cykliczne imprezy kulturalne, jak np. Blues Festiwal, 
Przegląd Orkiestr Dętych, Targi Pogranicza czy Turniej Tańców Narodowych 
w Formie Towarzyskiej o Podlaską Szyszkę. Sokółka, znana z takich obrazów 
filmowych jak „U Pana Boga za piecem”, to obszar urokliwych kresów 
wschodnich, których malowniczość podkreśla lokalizacja miasta na Wzgórzach 
Sokólskich, a smaku dodaje przebieg przez te tereny Szlaku Tatarskiego.  
W całej Polsce znany jest takŜe „cud sokólski”. WyróŜnikiem Sokółki jest 
funkcjonowanie w jej okolicach wielu gospodarstw agroturystycznych świad-
czących wysokiej jakości usługi, doceniane przez zwiedzających z róŜnych 
części Polski, w duŜe mierze z powodu niepowtarzalnych potraw lokalnych. 
Wysokie Mazowieckie jest niewielkim miastem i niezbyt atrakcyjnym z punktu 
widzenia turystów, jednak stanowi bazę wypadową do pobliskich interesują-
cych turystycznie miejsc, jak np. Ciechanowiec (z Muzeum Wsi im. ks. K. Klu-
ka i skansenem) czy Narwiański Park Narodowy.  
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Tabela 6 

Atuty miast istotne z punktu widzenia turystów – zestawienie cech unikatowych  
dla poszczególnych ośrodków miejskich 

„Moje miasto jest dobrym miejscem do wypoczynku i rekreacji, bo…” – cechy po-
szczególnych miast wyłaniające się z dyskusji grupowej jako unikatowe dla danego 

ośrodka 
Grajewo  baza wypadowa do miejsc atrakcyjnych turystycznie (Ełk, Bie-

brzański Park Narodowy) 
Hajnówka   róŜnorodność przyrodnicza, rozpoznawalne wydarzenia kultu-

ralne np. Festiwal Muzyki Cerkiewnej  
Kolno brama wypadowa na Mazury, obecność na terenie miasta kur-

piowskiej kultury ludowej  
Łapy rzeka Narew i jej rozlewiska, moŜliwość uprawiania turystyki 

aktywnej  
Siemiatycze  akweny wodne o przeznaczeniu rekreacyjnym, cykliczne im-

prezy kulturalne  
Sokółka  krajobraz miasta i okolic ukazany w filmie „U Pana Boga za 

piecem”, Szlak Tatarski, cud sokólski, rozwinięta agroturystyka  
Wysokie  
Mazowieckie  

baza wypadowa do Narwiańskiego Parku Narodowego i Cie-
chanowca (Muzeum Wsi ze skansenem)  

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci dyskutowali takŜe nad listą cech poszczególnych miast, które 
ich zdaniem decydują o atrakcyjności inwestycyjnej analizowanych ośrodków 
miejskich. Podobnie jak w przypadku listy atutów miast istotnych z punktu 
widzenia mieszkańców i turystów, tutaj takŜe dokonano zbiorczego zestawienia 
atrybutów, które powtarzały się podczas wszystkich dyskusji grupowych. 
Wśród nich znalazły się przede wszystkim kwestie związane z dobrze rozwinię-
tą infrastrukturą komunalną, terenami miejskimi przygotowanymi pod inwesty-
cje, kapitałem ludzkim i przywilejami tworzonymi przez samorząd w stosunku 
do inwestorów (tab. 7).  

Tabela 7 

Atuty miast istotne z punktu widzenia inwestorów (zestawienie zbiorcze) 

„Moje miasto jest dobrym miejscem do inwestowania, bo…” – cechy miast najczę-
ściej powtarzające się we wszystkich wywiadach 

rozwinięta infrastruktura komunalna, pręŜnie działające duŜe firmy, tereny przygo-
towane pod inwestycje (lub moŜliwość ich przygotowania), kapitał ludzki, realizacja 
obsługi inwestycyjnej w urzędzie, ulgi dla inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca 
pracy (ulgi w podatkach), potencjał inwestycyjny w sektorze turystyki, dobrze roz-
winięta sieć szkolnictwa zawodowego, strategiczne połoŜenie, proinwestycyjna poli-
tyka władz samorządowych  

Źródło: opracowanie własne. 
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Po odrzuceniu cech uwzględnionych w tabeli 7 z listy atutów poszczegól-
nych miast sporządzonych przez uczestników siedmiu wywiadów grupowych 
pozostaje zaledwie kilka czynników, które są właściwe tylko dla danego  
z ośrodków miejskich w aspekcie atrakcyjności inwestycyjnej. Walorem Gra-
jewa jest funkcjonowanie specjalnej dzielnicy przemysłowej w przestrzeni mia-
sta, a takŜe obecność waŜnych w skali kraju firm produkcyjnych (Mlekopol, 
Pfleiderer Grajewo). Walorem Hajnówki z punktu widzenia atutów istotnych 
dla inwestora jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Kolno 
promuje się jako miasto otwarte dla inwestorów, charakteryzujące się bardzo 
dobrze rozwiniętą siecią szkolnictwa zawodowego. Walorem Kolna są teŜ 
przedsiębiorczy mieszkańcy (wysoki wskaźnik samozatrudnienia), jak równieŜ 
stosunkowo bliska lokalizacja lotniska w Szymanach, woj. warmińsko- 
-mazurskie (ok. 70 km). Łapy stanowią waŜny kolejowy węzeł komunikacyjny 
– miasto ma bardzo dobre połączenie kolejowe z Warszawą i Białymstokiem. 
Niekwestionowaną przewagą konkurencyjną tego miasta jest takŜe bliskość 
aglomeracji białostockiej, co stwarza tutejszym inwestorom dobry dostęp do 
specjalistów z róŜnych dziedzin kończących studia w stolicy województwa. 
WyróŜnikiem Siemiatycz w aspekcie cech poŜądanych przez inwestorów jest 
dogodna lokalizacja przy drodze tranzytowej nr 19, rozwinięta sieć gazownicza 
w mieście, a takŜe pracowita i zaradna społeczność lokalna znana takŜe poza 
regionem z tradycji migranckich. Atutem Sokółki jest bliskość granicy wschod-
niej kraju, co m.in. przyczyniło się do lokalizacji czterech duŜych firm logi-
stycznych, a takŜe przebieg przez miasto tzw. szerokich torów kolejowych.  
W mieście i okolicy mają siedziby firmy branŜy maszynowej, głównie produk-
cji maszyn rolniczych (Metal Fach, Farmer), a takŜe mleczarskiej. Wysokie 
Mazowieckie to lokalne centrum okolicy rolniczej, posiadającej ogromne moŜ-
liwości produkcji mleka. Atutem miasta są duŜe firmy stanowiące dla miejsco-
wej społeczności dobre wzory rodzinnych biznesów.  

Tabela 8 

Atuty miast istotne z punktu widzenia inwestorów – zestawienie cech unikatowych  
dla poszczególnych ośrodków miejskich 

„Moje miasto jest dobrym miejscem do inwestowania, bo…” – cechy poszczegól-
nych miast wyłaniające się z dyskusji grupowej jako unikatowe dla danego ośrodka 

Grajewo  dzielnica przemysłowa w mieście, waŜne w skali kraju firmy 
produkcyjne: Mlekpol, Pfleiderer Grajewo  

Hajnówka   uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego  
Kolno dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe, przedsiębiorczy 

mieszkańcy, bliska odległość lotniska w Szymanach  
Łapy dobre połączenie kolejowe z Białymstokiem i Warszawą 
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Siemiatycze  lokalizacja przy drodze tranzytowej nr 19, rozwinięta sieć ga-
zownicza w mieście, pracowita społeczność znana z tradycji 
migranckich 

Sokółka  bliskość granicy wschodniej kraju, firmy produkujące maszyny 
rolnicze  

Wysokie  
Mazowieckie  

Mlekovita i mniejsze firmy stanowiące dobre wzory rodzinnej 
przedsiębiorczości  

Źródło: opracowanie własne. 

Zakończenie 

Listy atrybutów poszczególnych miast sporządzane jako efekt dyskusji z li-
derami lokalnymi w podziale na trzy kategorie, czyli: wyróŜniki miasta poŜąda-
ne przez mieszkańców, wyróŜniki poŜądane przez turystów czy wreszcie wy-
róŜniki poŜądane przez inwestorów, stanowią bardzo interesujący materiał, 
aczkolwiek jego ograniczeniem jest swoisty konglomerat róŜnych aspektów 
funkcjonowania ośrodków miejskich. Sprawy ogólne są często wymieszane  
z bardziej szczegółowymi, kwestie społeczne z ekonomicznymi itd. NiezaleŜnie 
jednak od wspomnianego ograniczenia zebrany materiał moŜe stanowić istotny 
punkt wyjścia dla samorządów analizowanych miast w zakresie opracowywania 
promocji walorów lokalnych w odniesieniu do wybranych grup odbiorców 
miejscowej oferty.  

Miasta w województwie podlaskim mają ogromne kapitały toŜsamości (za-
soby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, tradycje, historia, wielokulturowość, 
wieloreligijność, wieloetniczność), ale samorządy wielu z nich nie do końca 
zdają sobie z tego sprawę i nie zawsze potrafią odnaleźć w zasobach miast naj-
bardziej unikalne cechy stanowiące o potencjalnej przewadze konkurencyjnej 
wobec innych ośrodków. Stąd teŜ waŜną rolę mogą odegrać społeczne konsul-
tacje, uwzględniające zdanie osób waŜnych w mieście, znających jego proble-
my, a jednocześnie zainteresowanych kreowaniem jego wyrazistego i rozpo-
znawalnego wizerunku zewnętrznego.  

Województwo podlaskie jest jednym z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo 
województw w Polsce, w związku z czym poprawę swojej konkurencyjności 
moŜe opierać na wykreowaniu bardziej wyrazistego wizerunku marketingowe-
go, opierającego się na wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych po-
szczególnych miast zlokalizowanych na jego terenie. Aby to się mogło wyda-
rzyć, muszą one jednak dokonać diagnozy swoich lokalnych walorów i opraco-
wać strategię promocji wizerunku docelowego18. Efekty badań zrealizowanych 

                                                                 
18 E. Glińska, Identyfikacja wyróŜników toŜsamości…, s. 35–47.  
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z liderami opinii w poszczególnych miastach staną się pomocne dla samorzą-
dów miast podlaskich w zdiagnozowaniu cech toŜsamości miejskiej, które mo-
głyby stanowić punkt wyjścia do wyróŜnienia się na tle innych ośrodków. Po-
zwolą na wypracowanie samorządom analizowanych miast efektywnego sposo-
bu wykorzystania promocji własnych wybranych walorów do poprawy konku-
rencyjności marketingowej na rynku jednostek terytorialnych.  
 
CITY’ IDENTITY MARKERS OF SELECTED TOWNS IN PODLASK IE 

VOIVODESHIP IN THE OPINION OF THEIR LEADERS 
 

Summary 
 

Cities in Poland are increasingly taking action to create recognizable territorial brands in or-
der to improve their competitiveness and gain a position in the perception of various groups of 
customers of local offer. In the strategic process of self-image management set of features, com-
petitive advantages, or particular features of the identity of the village/town/city plays an im-
portant role, around which the desired image of the city is created.  The selection of these features 
is not an easy task, and therefore local authorities should be recourse in this matter the opinion of 
the local leaders. The aim of this paper is to present the results of the research of leaders from 
seven cities from Podlaskie voivodeship, whose task was to formulate the list of the most im-
portant attributes of their own village, which should be particularly prominent in its promotional 
activities. The research method used in this study were focus group interviews.  
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Streszczenie  

W artykule, na tle ogólnych rozwaŜań dotyczących procesu doskonalenia organizacji gminy, 
przedstawiono gminę jako organizację inteligentną z elementami nowoczesnego zarządzania. 
Zdefiniowano pojęcia nowoczesności, przedsiębiorczości oraz jakości zarządzania gminą. Wyod-
rębniono elementy składowe nowoczesnego systemu zarządzania gminą, a takŜe zaproponowano 
zestaw kryteriów do ich oceny. Opracowano narzędzie oceny zarządzania gminą moŜliwe do 
wykorzystania w badaniach porównawczych gmin. 

Wprowadzenie 

Geneza tego opracowania wywodzi się głównie z analizy problematyki do-
tyczącej zarządzania jakością w administracji samorządowej i obserwacji prze-
mian, jakie dokonują się w zarządzaniu gminą. Źródła literaturowe na temat 
zarządzania gminą nie są bogate, a to dowodzi, Ŝe problem jest złoŜony. Podob-
nie sama organizacja gminy jest dość złoŜona, chociaŜby ze względu na wielość 
obiektów i terytorium przynaleŜne tej organizacji. Część z tych obiektów to 
obiekty zarządzające – władze lokalne, część to obiekty zarządzane – związane 
z wykonywaniem róŜnych zadań gminnych. Między nimi zachodzą róŜne pro-
cesy, zuŜywane są róŜne zasoby i dokonują się nieustane zmiany w kierunku 
lepszego zaspokojenia potrzeb wspólnoty. 

Nowoczesne zarządzanie to ciągle proces organizacji uczących się i poszu-
kujących określonych metod doskonalenia swojego funkcjonowania. Kształto-
wanie wizerunku nowocześnie zarządzanej gminy to problematyka badawcza 
podejmowana w celu wypełnienia pewnej luki i dostarczenia wiedzy, jak badać 
procesy zarządzania i jak kształtować wizerunek gminy w aspekcie jakości, 
nowoczesności, przedsiębiorczości. 
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Gmina jako organizacja inteligentna 

Organizacja to układ wzajemnie powiązanych elementów, uporządkowany  
i dający się wyodrębnić z otoczenia. Konstrukcję kaŜdej organizacji tworzą jej 
cele, struktura, ludzie i procedury działania. Gmina równieŜ jest takim ukła-
dem1. Jej struktura organizacyjna składa się z wielu podmiotów tworzących 
system gminy. Zarządzanie tym systemem wymaga wnikliwej analizy, rozpo-
znania funkcji, podstawowych procesów sprawowanych funkcji i powiązań 
między nimi. KaŜda gmina jest takŜe częścią większej struktury organizacyjnej, 
a więc takŜe podlega oddziaływaniu otoczenia zewnętrznego. PrzeobraŜenia, 
jakie dokonują się w sektorze publicznym i w zarządzaniu gminami, upodabnia-
ją je do organizacji inteligentnych „organizacji samouczących się”, na wzór 
organizacji sektora prywatnego. Organizacja inteligentna m.in.2: 

− jest zbudowana na bazie kompetencji, które są wspomagane przez cie-
kawość, przekonanie, zaufanie, wspólne działanie, 

− zajmuje się poszukiwaniem przyczyny wywołującej interesujący lub 
niepokojący skutek, 

− uwzględnia systemową budowę, powiązania procesów („myśli syste-
mowo”), 

− analizuje wielostronnie, wielokierunkowo relacje (w szczególności 
sprzęŜenia zwrotne), 

− buduje modele rzeczywistości: planowania, strategii marketingowych, 
zarządzania, 

− ustawicznie edukuje się.  
Z całą pewnością zasady organizacji inteligentnej właściwe dla biznesu 

prywatnego są obecne takŜe w organizacjach sektora publicznego – w gminach. 
Jest to widoczne w tworzeniu modelu menedŜerskiego zarządzania i kompeten-
cji kadr. W tworzeniu organizacji inteligentnej dominuje ciągłe uczenie się, 
otwartość na adaptację róŜnych metod i koncepcji oraz stawianie ambitnych 
celów i poszukiwanie najtrafniejszych (ekonomicznie i społecznie) sposobów 
ich osiągania.   

Wydaje się, Ŝe charakter struktur samorządowych w sposób szczególny wa-
runkuje powodzenie procesu zmian charakterystycznych dla organizacji inteli-
gentnych. Świadczą o tym następujące uwarunkowania: 

− swobodny dostęp do informacji, 
                                                                 

1 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 13. 
2 M. Bugdol, Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Uniwersytet Opolski, Opole 

2001, s. 99. 
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− podejmowanie decyzji na podstawie konsultacji społecznych, 
− opracowywanie strategii gminnych z uwzględnieniem potrzeb i ocze-

kiwań mieszkańców, 
− systemowe ujmowanie organizacji, 
− pomiar i oceny rezultatów zamiast tradycyjnej orientacji na nakłady  

i ekspansję przestrzenną, 
− promowanie etyki i eliminowanie korupcji poprzez programy eduka-

cyjne i systemy prewencji,  
− kształcenie i samokształcenie kadr słuŜby publicznej, 
− zastosowanie przedsięwzięć obniŜających koszty i zwiększających 

świadomość potrzeby wykorzystania bardziej skutecznych technik 
opartych na bardziej wiarygodnej informacji w prowadzeniu spraw pu-
blicznych, 

− wprowadzenie kryteriów jakości  w całym sektorze usług publicznych, 
które zawierają jasno określone bodźce, uprawnienia i nadają silniejszy 
mandat do świadczenia usług,  

− orientacja na kreowanie pozytywnego wizerunku (eksponowanie dóbr 
lokalnych i regionalnych, kultury) i atrakcyjności lokalizacyjnej (zaso-
bów i walorów terenu). 

Szczególnie istotny wpływ na zarządzanie tymi organizacjami i ich rozwój 
dokonał się wraz z postępem technologicznym – informatyzacją zarządzania. 
Tworzenie procedur i przesyłanie róŜnych danych, gromadzenie baz informacji 
odpowiednich do potrzeb zarządzania znacznie usprawniło wiele procesów. 
Informatyzacja zarządzania wprowadziła wiele ułatwień w obsłudze publicznej, 
w kontakcie z obywatelami na zasadzie swobody wymiany informacji. 

Nowoczesność, przedsiębiorczość i jakość w zarządzaniu gminą 

Nowoczesność jest kategorią odnoszącą się do społecznie atrakcyjnych wy-
ników twórczej działalności. Najczęściej kategoria ta przynaleŜy do określania 
róŜnych wytworów materialnych, ale takŜe w róŜnych działalności charaktery-
zujących się znacznym postępem (np. diagnozowanie medyczne, wideokonfe-
rencje). Postęp ściśle związany jest z takimi określeniami jak: postępowość, 
progresywność, zmiana na lepsze, ulepszanie, zwiększanie, doskonalenie, roz-
wijanie się w czasie3.  

                                                                 
3 M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie, w: Nowoczesne zarządzanie 

publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 
2007, s. 79. 
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KaŜda organizacja, w tym takŜe jednostka samorządu terytorialnego, dąŜy 
do przetrwania, czego niezbędnym warunkiem jest postęp, wzrost i rozwój. 
Nowoczesność w odniesieniu do sposobu zarządzania gminą musi być działa-
niem mającym na celu postęp społeczności lokalnej, zmierzający do: 

− rozwoju wiedzy, produkcji, usług, oświaty, wzrostu zdrowotności, 
utrwalenia zdobyczy cywilizacyjnych, 

− wyrównania szans i warunków Ŝyciowych mieszkańców, 
− coraz wszechstronniejszego zaspokajania potrzeb, 
− coraz wyŜszej jakości Ŝycia społeczności lokalnej i jednostki. 
Wśród elementów składających się na nowoczesność ogromną rolę odgry-

wa styl charakteryzujący nowoczesność w sposób spektakularny. Dlatego waŜ-
ny jest dobór odpowiednio kompetentnych władz i kadr – kreatorów procesu 
zarządzania gminą.  

Kryteriami oceny nowoczesności mogą być kryteria oceny rozwoju spo-
łeczności lokalnej – kryteria doznaniowe, odczuwalne, informacyjne, trwania, 
ale takŜe kryteria efektów ekonomicznych, innowacji organizacyjnych i zmian 
(usprawnień, ograniczania zasobów, metod stosowanych).   

Z nowoczesnością w zarządzaniu gminą łączy się takŜe przedsiębiorczość 
władz lokalnych. Bodźcem do rozwoju przedsiębiorczości władz było wsparcie 
mentalne i edukacyjne kadr, dotyczące budowania społeczeństwa obywatel-
skiego i funkcjonowania urzędu szczebla lokalnego oraz wsparcie finansowe na 
wdraŜanie róŜnych rozwiązań w zakresie zarządzania gminą. Przejawem przed-
siębiorczości władz stała się tendencja zwiększania środków budŜetowych oraz 
inicjatywy związane z przekształceniami własnościowymi, zagospodarowaniem 
terenów i pozyskiwaniem nowych inwestorów. To takŜe wypracowywanie róŜ-
nych usprawnień w obsłudze klientów i  w pobudzaniu aktywności mieszkań-
ców.  

Kreowanie postaw przedsiębiorczych w samorządzie lokalnym jest proce-
sem duŜo trudniejszym niŜ kreowanie takich postaw w biznesie. Brak jest od-
powiednich motywatorów, ponadto istnieją takŜe ograniczenia w postaci niewy-
starczających zasobów finansowych. Mimo tych niedogodności władze samo-
rządowe legitymują się znaczącą przedsiębiorczością i w duŜym tempie generu-
ją nowe pomysły, przekształcając otoczenie. Tworzą nowe strefy ekonomiczne 
dla nowego biznesu, rozwijają parki technologiczne dla projektów innowacyj-
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nych, aktywizują biznesowo mieszkańców, prezentują potencjał gospodarczy  
i lokalizacyjny w kraju i za granicą4.  

Coraz częściej pojęcie jakości wiąŜe się ze strategią działania władz samo-
rządowych. Twierdzi się, Ŝe strategia jakości winna zawierać wszystkie aspekty 
zarządzania organizacją związane z realizacją polityki jakości. Ta strategia to 
cele, zadania, programy, plany działania zmierzające do realizacji wymagań  
i zaspokojenia potrzeb wspólnoty.  

Jakość zarządzania w gminie to stopień, w jakim zbiór inherentnych wła-
ściwości skoordynowanego działania dotyczącego kierowania urzędem i podle-
głym terytorium oraz jego nadzorowania spełnia potrzeby i oczekiwania klien-
tów, mieszkańców i innych interesariuszy. Definicja jakości zarządzania ma 
dwie nierozłączne strony: 

− opisową – utoŜsamiającą jakość zarządzania z właściwościami działań 
dotyczących kierowania urzędem i obiektami podległymi na terytorium 
gminy i ich nadzorowania, 

− wartościującą – postrzegana jakość zarządzania, jako stopień spełnienia 
wymagań klientów, mieszkańców, pracowników, władz5. 

Jakość w zarządzaniu gminą sprowadza się więc do odczuwalnej poprawy 
działań dotyczących kierowania urzędem i gminą i ich nadzorowania na 
wszystkich szczeblach, w róŜnych procesach, ukierunkowanych na zwiększenie 
zdolności zarządzania do spełnienia wymagań jakości zarządzania.  

Wzrost jakości w zarządzaniu gminą to wymierny wzrost kompetencji za-
rządzających legitymujący się osiągnięciem optymalnej jakości i ilości usług, 
poziomem satysfakcji pracowników, klientów, mieszkańców i innych interesa-
riuszy oraz uzyskaniem optymalnej wartości dodanej w postaci środków na 
inwestycje i rozwój.   

Zarządzanie gminą – podsystemy struktury zarządzania 

W zarządzaniu publicznym najbardziej istotnym obiektem/organizacją jest 
samorząd terytorialny, gmina – wiąŜący mieszkańców, władze, klientów, inwe-
storów, urzędników, zadania i funkcje, dobra i usługi, mienie i obsługiwane 
terytorium – rys. 1. W takim konglomeracie zachodzi wiele przemian, które  
w znaczący sposób wpływają na sprawność jego zarządzania jako całości.  

                                                                 
4 B. Pytko, Postawy przedsiębiorcze władz samorządu lokalnego na przykładzie Gdańska  

i Gdyni, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie, Warszawa–Kraków 2008, s. 169.  

5 T. Wawak, Jakość zarządzania w administracji samorządowej, w: Koncepcje zarządzania ja-
kością. Doświadczenia i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 210. 



Barbara Pytko 290

 
 
 
 
 

 
 
       

 
Rys. 1. Schemat struktury zarządzania gminą 

Źródło: opracowanie własne. 

Sprawność funkcjonowania samorządu terytorialnego jest funkcją optyma-
lizacji jego części, tzw. podsystemów składowych struktury zarządzania – rys. 
2. Zarządzanie odbywa się na poziomie całej struktury – na poziomie ogólnym 
całej organizacji gminy, ale takŜe na poziomie podsystemów. Zarządzanie 
ogólne obejmuje zarządzanie urzędem gminy (nakierowane na wewnątrz) oraz 
zarządzanie gminą jako całością (nakierowane na zewnątrz).  

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Rys. 2. Podsystemy struktury zarządzania gminą 

Źródło: opracowanie własne. 

W podsystemach zachodzą róŜne procesy, których efekty decydują o jako-
ści zarządzania i sprawności funkcjonowania gminy. Podsystem terytorialny 
obejmuje obszar gminy i usługi publiczne realizowane na terytorium gminy. 
Występuje tu niezliczona ilość procesów organizacyjnych, zarządczych, decy-
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zyjnych. Natomiast podsystem osobowy uwzględnia wydarzenia dotyczące 
Ŝycia mieszkańców – sfery demokracji i doznań wolnościowych, potrzeb 
mieszkańców, współudziału i aktywności lokalnej, egzekwowania poŜądanych 
zachowań. Zarządzanie ukierunkowane jest na procesy realizacji potrzeb 
mieszkańców, pobudzania aktywności lokalnej oraz kierowanie procesami za-
chowań etycznych. Kolejnym podsystemem struktury gminy jest podsystem 
kadrowy składający się z procesów zarządczych dotyczących doboru i rozwoju 
kompetencji kadry urzędniczej, kształtowania kultury i etyczności zachowań 
urzędniczych.  

Najbardziej istotnymi podsystemami w funkcjonowaniu gminy, z punktu 
widzenia obsługi administracyjnej mieszkańców, klientów i róŜnych inwesto-
rów jest podsystem  organizacji urzędu i funkcjonowanie urzędu. Zarządzanie  
w tych podsystemach ogranicza się do identyfikacji i zarządzania procesami 
wewnętrznymi urzędu, do zarządzania jakością, zasobami materialnymi, komu-
nikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz do zarządzania informacją ciągłego do-
skonalenia, czyli gromadzeniem, rejestracją danych i przetwarzaniem dla celów 
oceny efektów – postępu lub regresu. WaŜną rolę w strukturze gminy pełni 
takŜe podsystem zarządzania finansami wspólnoty samorządowej. Jest to pod-
system instrumentów wykonawczych, który wyznacza procesy zarządzania 
finansami gminy. W skład tych procesów wchodzi zarządzanie strategią finan-
sową gminy, zarządzanie budŜetem, programami inwestycyjnymi. Inny obszar 
pozafinansowy podsystemu instrumentów wykonawczych związany jest ze 
stanowieniem prawa lokalnego, obejmuje on zarządzanie projektowaniem, 
wdraŜaniem i egzekwowaniem prawa lokalnego. Pozostałe dwa podsystemy 
tworzące strukturę gminy to podsystem rozwoju lokalnego i współpracy ze-
wnętrznej. W podsystemie rozwoju lokalnego dominuje zarządzanie strategią 
rozwoju gminy, kreowanie korzystności lokalizacyjnej oraz zarządzanie promo-
cją zewnętrzną i dziedzictwem kulturowym. Podsystem współpracy zewnętrz-
nej to głównie wspieranie aktywności otoczenia urzędu, rozwijanie sektora po-
zarządowego.  

Tak ustrukturalizowane podsystemy gminy powiązane są takŜe między sobą 
i oddziałują na siebie, procesy jednych podsystemów  generują efekty, które są  
przekazywane do innych podsystemów. Występuje tu cały konglomerat róŜnych 
czynności, planowania, organizowania pracy, decydowania w zespołach pra-
cowniczych o sposobach wykonania róŜnych zadań. To takŜe pobudzanie pra-
cowników i mieszkańców, kontrolowanie, obmyślanie sposobów realizacji na 
przyszłość i nadawanie innowacyjności generowanej z uwarunkowań społecz-
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no-kulturowych. Realizacja tych funkcji wymaga nowoczesnego podejścia, 
nowoczesnych zasobów, przedsiębiorczości, jakości, ale takŜe lokalnej kultury 
w kształtowaniu wizerunku gminy.   

Elementy nowoczesności w zarządzaniu gminą 

Analiza podsystemów – składowych gminy, pozwala na wyodrębnienie 
elementów nowoczesności w zarządzaniu gminą. Elementy te są łatwo dostrze-
galne w tych gminach, które przewodzą w konkurencyjności i rozwoju jako 
liderzy jakości. Praktyki nowoczesności w zarządzaniu gminą zostały zapocząt-
kowane wraz z wdraŜaniem zmian opartych na systemowym zarządzaniu jako-
ścią i doskonaleniem, powiązanym z nowatorskim podejściem i nowoczesno-
ścią działań.  

Podstawowe elementy nowoczesności w zarządzaniu gminą moŜna scharak-
teryzować, odnosząc je do następujących aspektów: 

− zarządzania procesowego, 
− rozpoznania marketingowego, 
− zarządzania kosztami i ryzykiem finansowym, 
− standaryzacji usług, 
− integracji systemów,  
− stosowania inŜynierii jakości,  
− informowania klientów, 
− komputeryzacji wykonawstwa, 
− przekazu informacji, 
− komunikacji zewnętrznej, 
− humanizacji pracy, 
− pobudzania aktywności mieszkańców, 
− rozwoju kadry, 
− sterowania opieką inwestorską, 
− promocji atrakcyjności gminy. 
Zarządzanie procesowe to nowoczesne podejście do realizowanych działań 

ze współudziałem urzędników jako zarządzających. Cedowanie uprawnień, 
wizualizowanie procesów wydawania róŜnych decyzji administracyjnych  
i gromadzenie informacji jakościowej wyznacza ramy nowoczesności. Bardziej 
nowoczesne zarządzanie uwidacznia się w odniesieniu do wyznaczania ze-
wnętrznych procesów i zarządzania procesami poza urzędem w obszarze całej 
gminy. Przykłady takich procesów zestawiono poniŜej. 
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1. Cel procesu: Podmiotowość mieszkańców –  uznanie 
                postrzeganie mieszkańca jako wartości nadrzędnej  
Zaspokojenie potrzeb       Budowanie szacunku władz       Bezpieczeństwo 
      wspólnoty                           dla mieszkańców           finansowe obywateli     

Dostarczanie mieszkań     Ochrona      Organizacja miejsc    Wspieranie  
                              zdrowia        i dostępność pracy  inicjatyw społecznych 

2. Cel procesu: Bezpieczeństwo publiczne  
      gwarancja bezpieczeństwa publicznego 
Zaspokojenie potrzeb      Świadomość zagroŜeń     Podnoszenie kwalifikacji 
       wspólnoty              i prawidłowość reakcji władz        pracowników     

Standaryzacja usług       Pobudzanie        Wspieranie inicjatyw      Utrzymywanie        
                        aktywności              społecznych      operatywności systemu 
                                lokalnej                                                     zarządzania 

3. Cel procesu: Budowanie dobrobytu  
                 oddziaływanie na wzrost dobrobytu 
Uwzględnianie perspektywicznej      Podnoszenie jakości       Walka   
   strategii zasobów finansowych       Ŝycia mieszkańców       z bezrobociem 

Dostępność wykształcenia    Pobudzanie     Wspieranie inicjatyw     Bezpieczeństwo    
                                             aktywności        społecznych         finansowe obywateli 

 
4. Cel procesu: Etyczność mieszkańców (kształtowanie postaw etycznych) 

                 eliminacja korupcji ze środowiska mieszkańców, otoczenia 
Uświadamianie strat    Kontrola niezaleŜna   Zachowanie równości   Monitorowanie 

    jakości          podjętych decyzji    w egzekwowaniu prawa   polityki przetargów 

 Monitorowanie procesu          Wspieranie kanałów           Jawność informacji 
przekształceń przestrzennych   informacji o nieprawidłowościach      publicznej 

Inny aspekt nowoczesności w zarządzaniu gminą wiąŜe się z rozpoznaniem 
marketingowym. To nabywanie nowych umiejętności przez zarządzających 
gminą, które dotychczas przynaleŜały do organizacji produkcyjnych i konku-
rencyjności przedsiębiorstw. Rozpoznanie marketingowe to celowa i komplek-
sowa działalność władz i administracji samorządowej, zmierzająca do rozpo-
znawania, kształtowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców. To takŜe kształ-
towanie pozytywnego wizerunku gminy i podnoszenia jej atrakcyjności. Nowo-
czesność przejawia się w zarządzaniu całym tym procesem począwszy od zdia-
gnozowania głównych problemów mieszkańców, planów ich wyeliminowania 
do skutecznej realizacji eliminacji ich skutków oraz oceny efektów – ich trwa-
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łości. To równieŜ zarządzanie promocją, walorami i zasobami w projektach 
skierowanych do potencjalnych mieszkańców, inwestorów i turystów.  

Przejaw nowoczesności widoczny jest takŜe w kształtowaniu finansów 
gminy, a głównie związany jest z zarządzaniem kosztami i ryzykiem finanso-
wym. Pierwiastek nowoczesności tkwi w wykorzystywaniu metod do analiz 
kosztów jakości i kosztów nowoczesności w działalności administracyjnej. To 
takŜe zarządzanie stratami jakości postępowań odwoławczych, sądowych, od-
szkodowawczych. Nowoczesne zarządzanie to eliminowanie ryzyka. Większość 
działań podejmowanych przez gminę zawiera w sobie element ryzyka, ale tylko 
nowocześnie zarządzana gmina posiada program zarządzania ryzykiem. Pro-
gram jest narzędziem wykorzystywanym przez zarządzających w celu minima-
lizacji moŜliwości powstania sytuacji, które niosą ze sobą ryzyko i doprowadza-
ją do jego uaktywnienia się6. Rozpoznawanie źródeł ryzyka prowadzonej dzia-
łalności – przewidywanie katastrof, powodzi, poŜarów, sprzeniewierzania mie-
nia (defraudacji majątku) czy przewidywanie zmienności warunków ekono-
micznych to nowoczesne zarządzanie z przewidywaniem – z moŜliwością reali-
zacji zadań bieŜących i przyszłych.   

Powszechnymi działaniami nasyconymi elementami nowoczesnego zarzą-
dzania jest takŜe standaryzacja usług, czyli proces nowoczesnego zarządzania 
świadczeniem usług publicznych dla mieszkańców gminy. Standaryzacja to 
celowe planowanie usług po identyfikacji wymagań i oczekiwań mieszkańców, 
to dostarczanie im takich usług – w ilości i jakości, które zaspokajają ich po-
trzeby. Nowoczesność wiąŜe się z kształtowaniem procesu świadczenia usług, 
zarządzaniem ich realizacją i oceną efektów na podstawie odpowiednio dobra-
nych i skonstruowanych wskaźników efektywności.  

Domeną nowoczesności w zarządzaniu gminą jest takŜe zarządzanie gminą 
w oparciu o utrzymywane systemy zintegrowane. Jest to koncepcja nowocze-
snego zarządzania, wykorzystująca wzmocnienie potencjału jakościowego, 
wzmocnienie dbałości o środowisko, zapewnienie bezpiecznych warunków 
pracy czy przeciwdziałanie zachowaniom korupcyjnym wśród urzędników  
i społeczności lokalnej. Nowoczesność integracji systemów prowadzi do umie-
jętności wiązania róŜnych aspektów jakości, środowiskowych, bezpieczeństwa  
i antykorupcyjnych w jeden system zarządzania gminą. 

Stosowanie inŜynierii jakości to równieŜ elementy nowoczesnego zarządza-
nia w gminie wykorzystujące rozległy zestaw metod analitycznych i organiza-

                                                                 
6 M. Jastrzębska, Zarządzanie finansami gmin, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, 

s. 131. 
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torskich, pomocnych w uzyskiwaniu i utrzymywaniu ekonomicznie uzasadnio-
nej jakości działań oraz jakości świadczonych usług. To zarządzanie całym 
aparatem pomiarów i efektów ciągłego doskonalenia. O nowoczesności w za-
rządzaniu gminą świadczą takŜe wszelkie procesy i narzędzia informacji. In-
formowanie klientów poprzez nowoczesne formy to obecnie podstawa spraw-
ności funkcjonowania gminy, sprowadza się ona do stosowania nowoczesnych 
narzędzi przekazu informacji w trybie akustycznym, wizualnym, drukowanym. 
Nowoczesność kreuje jakość informacji i kompatybilność wykorzystywanych 
środków. Najczęściej są to strony internetowe, tablice świetlne, sygnały dźwię-
kowe, ekrany komputerowe, ujednolicone druki, lady obsługi bieŜącej.  

Komputeryzacja wykonawstwa znacznie przyspiesza wszelkie formy ob-
sługi. Stosowanie nowoczesnych technologii obsługi procedur administracyj-
nych, przenoszenie działalności administracyjnej do przestrzeni elektronicznej, 
zapewnia dostępność i wymianę informacji bez fizycznej obecności klientów. 
Nowoczesność wiąŜe się takŜe z jakością obiegu dokumentacji wewnętrznej  
i dostępności informacji w jednej bazie danych. Innym aspektem nowoczesnego 
zarządzania jest zarządzanie przekazem informacji. Dla przekazu informacji 
wykorzystuje się nowoczesne systemy informatyczne, usprawniające drogę 
elektronicznego załatwiania wielu formalności. Stosowanie kanałów przepływu 
informacji wiąŜe takŜe inne instytucje zewnętrzne – uczestników procesów 
administracyjnych, wykorzystujących łącza Internetu i intranetu w kontaktach 
zewnętrznych.  

Komunikacja zewnętrzna to elementy nowoczesnego zarządzania łączno-
ścią z mieszkańcami, To komunikowanie przez pocztę elektroniczną, przekazy 
medialne, prasę gminną, materiały informacyjne. Są to nowoczesne formy ga-
zet, okolicznościowych broszur poruszających róŜne sprawy z udziałem wy-
wiadów i opinii mieszkańców. Nowoczesność komunikacji kreuje równieŜ „go-
rąca linia” telefoniczna, wideokonferencje na monitorach, w miejscach publicz-
nych. 

Nowoczesność w zarządzaniu gminą moŜe odnosić się teŜ do humanizacji 
pracy, czyli tworzenia warunków dla rozwoju osobowego urzędników, pracy 
zespołowej, poszanowania oraz swobodnej wymiany poglądów. To nowoczesne 
elementy wsparcia pracowników pozwalające na samorealizację w ramach ist-
niejącej kultury urzędu, pierwiastek nowoczesności w ramach humanizacji pra-
cy moŜe odnosić się takŜe do doznaniowej jakości poszanowania innych pra-
cowników, klientów i mieszkańców. 
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DuŜy obszar przejawu nowoczesności zarządzania obejmuje pobudzanie ak-
tywności mieszkańców. To cały zestaw metod uaktywniania ludzi, to tworzenie 
i zarządzanie róŜnorodnymi projektami skierowanymi do społeczności lokalnej 
w kierunku aktywizacji biznesowej i społecznej; otwarcie się na pomysły 
mieszkańców, udzielanie im wsparcia finansowego, promowanie i nagradzanie, 
stwarzanie warunków dla startującego biznesu w parkach technologicznych, 
rozwijanie nowoczesnych form praktyki prowadzenia biznesu i innych form 
sektora pozarządowego. To zarządzanie zespołami projektowymi z przedstawi-
cieli władz i mieszkańców. WaŜnym aspektem nowoczesności w zarządzaniu 
gminą są takŜe działania innowacyjne ukierunkowane na rozwój kadry. 

Rozwój kadry przejawia się w nowoczesnych metodach zarządzania perso-
nelem i moŜliwie wysokimi kwalifikacjami specjalistycznymi zintegrowanymi 
z psychologią zachowań. To nowoczesność zarządzania nowymi umiejętno-
ściami dotąd niespotykanymi w pracy urzędników, to takŜe planowanie i wdra-
Ŝanie nowych umiejętności posługiwania się językami obcymi, językiem migo-
wym i innymi dotąd nieopanowanymi sposobami komunikacji. 

Nowoczesne zarządzanie uwidacznia się w wielu gminach nową formą ob-
sługi inwestorów (tzw. sterowanie opieką inwestorską). Są to nowoczesne 
struktury obsługi, pomocy i doradztwa oraz ułatwień dla inwestorów w postaci 
funkcjonowania biur specjalistycznej inwestorskiej administracji gminnej i uła-
twień dla przedsiębiorców. Wśród nowoczesnych metod wykorzystuje się za-
rządzanie doradztwem biznesowym, informacją, serwerami informacyjnymi dla 
inwestorów, bazami danych oraz programami spotkań konferencyjnych dla 
inwestorów i biznesu.  

Ostatni element nowoczesnego zarządzania wiąŜe się z promocją atrakcyj-
ności gminy. Nowoczesne działania dotyczą zarządzania przedsięwzięciami 
kształtowania ładu przestrzennego podnoszącego ogólną jakość środowiska 
Ŝycia, dotyczą takŜe nowoczesnych przedsięwzięć promocji gospodarczej, tury-
stycznej i kulturowej – konferencji, reklamy, gier strategicznych czy organizacji 
dotąd nieznanych wydarzeń. 

Wzorzec nowoczesności zarządzania gminą 

Wyodrębnienie elementów nowoczesności w zarządzaniu gminą moŜe być 
przydatne dla oceny gminy – jej aspektu nowoczesnego zarządzania, a takŜe dla 
prowadzenia badań porównawczych róŜnych gmin. Narzędziem badawczym 
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nadającym się do tego typu analiz moŜe być wielokryterialny wzorzec nowo-
czesności7, który wygląda następująco:  
WZORZEC NOWOCZESNOŚCI OBIEKTU PUBLICZNEGO – GMINY 

Nazwa obiektu: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stosowana skala stanów: 1 (najgorszy), 3, 5, 7, 9 (najlepszy) 
Kryteria i sugestie ocen: 

1. Zarządzanie procesowe (według skali stanów)                            � 
2. Rozpoznanie marketingowe (według skali stanów)  � 
3. Zarządzanie kosztami i ryzykiem finansowym (8 – tak, 0 – nie) � 
4. Standaryzacja usług (według skali stanów) � 
5. Integracja systemów (według skali stanów) � 
6. Stosowanie inŜynierii jakości (jak w p. 3) � 
7. Informowanie klientów (według skali stanów) � 
8. Komputeryzacja wykonawstwa (jak w p. 3) � 
9. Przekaz informacji (według skali stanów)  � 
10. Komunikacja zewnętrzna (według skali stanów) � 
11. Humanizacja pracy (według skali stanów)  � 
12. Pobudzanie aktywności mieszkańców (według skali stanów) � 
13. Rozwój kadry (według skali stanów)  � 
14. Sterowanie opieką inwestorską (według skali stanów) � 
15. Promocja atrakcyjności gminy (według skali stanów) � 
Suma ocen S =  
Wartość średnia W = S/15 =  
Interpretacja wyniku według uznaniowego wzorca jakości. Na podstawie 

przeprowadzonej oceny moŜna dokonać ustalenia poziomu nowoczesności (po-
tencjału nowoczesności) badanej gminy. 

Zakończenie 

KaŜda gmina podejmuje wysiłki zmierzające do wykreowania wizerunku 
aktywnie zarządzanej i przyjaznej dla Ŝycia społeczności lokalnej. W duŜej 
mierze gmina jako organizacja nie jest łatwa do zarządzania ze względu na róŜ-
ne obiekty i cały konglomerat zadań jej przypisanych. Jednak włodarze gmin 
pozostają bardzo przedsiębiorczy w pozyskiwaniu nowej wiedzy, dlatego te 
organizacje – jako uczące się – przekształcają się w wielkiej dynamice. Stoso-
wanie nowoczesnych narzędzi zarządzania wymaga takŜe dobrego rozpoznania 
całego podsystemu zarządzania i określenia kryteriów nowoczesności. Kształ-

                                                                 
7 R. Kolman, Kwalitologia, Wyd. Placet, Warszawa 2009, s. 243–255. 
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towanie wizerunku nowoczesności jest przydatne dla prowadzenia analiz róŜ-
nych aspektów, ale takŜe dzięki zaproponowanemu narzędziu moŜna rozpo-
znawać stany róŜnych aspektów nowoczesności w róŜnych gminach.  
 

MODERN LOCAL COMMUNITY MANAGEMENT –  
CONDITIONS AND TOOLS 

 
Summary 
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tion with elements of modern management. It defines the concept of modernity, entrepreneurship 
and the quality of local community management. It presents components of local community 
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KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MIASTA  
NA PRZYKŁADZIE DZIAŁA Ń SAMORZĄDOWYCH GDYNI 
 

 

 

Streszczenie  

Wizerunek miasta staje się jednym z istotnych elementów polityki lokalnej. Świadome  
i konsekwentne budowanie wizerunku pozwala na zwiększenie konkurencyjności, przyciąganie 
inwestorów, turystów, daje zadowolenie mieszkańcom. Celem niniejszego opracowania jest 
pokazanie moŜliwości wykorzystania róŜnych narzędzi marketingowych w kształtowaniu wize-
runku miasta na przykładzie Gdyni. Kształtowanie wizerunku to proces długotrwały, dynamiczny, 
w którym wykorzystuje się wiele narzędzi marketingowych. W procesie budowy wizerunku 
pojawiają się róŜne sprzyjające i niesprzyjające uwarunkowania, które ściśle związane są z sytu-
acją gospodarczą, moŜliwościami inwestycyjnymi czy współpracą samorządu z otoczeniem. 
Gdynia jest przykładem miasta, które od wielu lat prowadzi ukierunkowaną politykę wizerunko-
wą. WaŜnym atutem tego ośrodka jest stałość władz i konsekwentna realizacja strategii, co sprzy-
ja osiąganiu celów długookresowych. 

Wprowadzenie 

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie moŜliwości wykorzystania 
narzędzi marketingowych w kształtowaniu wizerunku miasta. Na przykładzie 
Gdyni podjęto próbę pokazania róŜnorodności działań zarówno w zakresie 
kształtowania produktu (w tym infrastruktury), jak i promocji wpływających na 
postrzeganie miasta. Kształtowanie wizerunku jest procesem złoŜonym, długo-
trwałym i interdyscyplinarnym, w którym wykorzystywane są róŜne działania 
marketingowe. Gdynia posłuŜyła jako przykład, gdyŜ jest to miasto, które kon-
sekwentnie buduje swój wizerunek od wielu lat, realizując niewątpliwie z po-
wodzeniem postawione cele. 

Marketing miejsc stał się obecnie istotnym narzędziem w procesie rozwoju 
miast i regionów, w tym budowania atrakcyjnego wizerunku oraz silnej marki 
produktów terytorialnych. Wszelkie działania podejmowane przez samorząd, 
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zwłaszcza o charakterze rynkowym, powinny słuŜyć docelowo ludności, która 
zamieszkuje dany obszar, a więc pozytywny wizerunek to podstawa wielu dzia-
łań rozwojowych miast. Sprzyja podnoszeniu jakości Ŝycia, zwiększeniu warto-
ści inwestycji (inwestorzy chętniej podejmują współpracę), zwiększeniu ruchu 
turystycznego (turyści częściej odwiedzają miasto). Budowa wizerunku miej-
scowości jest złoŜonym problemem – dotyczy między innymi kształtowania 
produktu, działań promocyjnych, czy współpracy podmiotów. Działania doty-
czące wizerunku powinny obejmować wszelkie działania podejmowane przez 
samorząd, a takŜe przez wiele innych podmiotów związanych z miastem. Prak-
tyka dowodzi, Ŝe idea marketingu miejsc, daleko wykracza poza tradycyjny 
podział obszarów zarządzania i rozwoju miasta czy regionu – istotną cechą 
marketingu miejsc jest multidyscyplinarność, wielopodmiotowość. 

Gdynia od wielu lat dąŜy do wizerunku miasta nowoczesnego, dynamicz-
nego, otwartego na nowe wyzwania. Aby to osiągnąć, wykorzystuje wszelkie 
obszary swojej działalności – przede wszystkim związane z budownictwem  
i komunikacją, szkolnictwem, ochroną zdrowia itd. Działalność samorządu 
Gdyni to realizacja wieloletnich programów budowania udogodnień dla miesz-
kańców, inwestorów i turystów oraz atrakcji opartych na promocji wewnętrznej 
i zewnętrznej. 

Marketing terytorialny i grupy docelowe kształtowania wizerunku miasta  

Marketing terytorialny to dziedzina stosunkowo młoda, lecz stale dyna-
micznie rozwijająca się w Polsce i na świecie. W zarządzaniu miast i regionów 
coraz częściej staje się on koniecznym elementem, a nawet warunkiem rozwoju 
obszaru.  

MoŜna przyjąć, Ŝe głównym celem marketingu terytorialnego jest wpływa-
nie na opinie, postawy i sposoby zachowania zewnętrznych i wewnętrznych 
grup zainteresowanych klientów poprzez kształtowanie właściwego zestawu 
środków i instrumentów stymulowania relacji wymiennych. Tak sformułowany 
cel działań marketingowych jednostek przestrzenno-administracyjnych wskazu-
je na waŜne cechy podejmowanych przedsięwzięć, takie jak kształtowanie po-
glądów, postaw i zachowań klientów zgodnych z interesem miasta, wsi czy 
regionu1. 

W przypadku działań marketingowych, w tym takŜe marketingu terytorial-
nego, jednym z kluczowych problemów jest określenie segmentów docelowych 

                                                                 
1 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 

Kraków 2007, s. 22. 
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– grup adresatów oferty marketingowej. W działaniach miasta grup tych jest 
wiele, co powoduje, Ŝe proces kształtowania wizerunku jest bardzo złoŜony. 
Odmienność potrzeb i oczekiwań kaŜdej z tych grup wymaga zazwyczaj zasto-
sowania w praktyce tzw. marketingu zróŜnicowanego, czyli podejścia, w któ-
rym dostrzegane są opisane róŜnice i modyfikowana odpowiednio oferta marke-
tingowa. Wydaje się, Ŝe dyskusje na temat typologii, czyli klasyfikacji róŜnych 
grup adresatów, mają tutaj znaczenie drugorzędne. Z uwagi na fakt, Ŝe zapropo-
nowane podejście ma cel bardziej pragmatyczny i operacyjny, proponowany 
jest podział adresatów marketingu terytorialnego na dwie zasadnicze kategorie2: 

a) adresatów znajdujących się na rynku wewnętrznym w stosunku do da-
nej społeczności lokalnej, 

b) adresatów znajdujących się na rynku zewnętrznym w stosunku do danej 
społeczności lokalnej. 

Szczególną specyfiką odznaczają się adresaci na rynku wewnętrznym. Są 
oni bowiem stałymi odbiorcami lokalnej oferty samorządowej. W zakresie 
większości oferowanych im usług są oni niejako „skazani” na lokalną ofertę, 
nie mogą bowiem na co dzień korzystać z innej oferty niŜ ta, która jest im pro-
ponowana w miejscu ich stałego zamieszkania lub pobytu (infrastruktura urba-
nistyczna, transportowa, społeczna, kulturalno-wypoczynkowa, gospodarcza, 
kulturowa, ekologiczna, ogólna atmosfera miejsca itd.). Jako stali odbiorcy 
podlegają procesowi ciągłego dysonansu poznawczego. Grupa ta bowiem oce-
nia na bieŜąco swój stopień zadowolenia z proponowanej im oferty.  

Wśród klientów rynku wewnętrznego moŜna wyróŜnić dwie podgrupy: 
grupy mało mobilne i grupy wysoce mobilne. Grupy mało mobilne, niezaleŜnie 
od stopnia zadowolenia z oferty marketingu terytorialnego, pozostają na rynku 
wewnętrznym. Ich pole manewru jest ograniczone. Są to nierzadko osoby star-
sze, mniej aktywne, mniej przedsiębiorcze, osoby o niŜszych dochodach  
i mniejszej otwartości na zmiany. W kategorii osób młodych odnaleźć moŜna 
takŜe osoby mniej przedsiębiorcze, bardziej pasywne, o mniejszej gotowości do 
podejmowania ryzyka. Stopień niezadowolenia tej grupy adresatów ujawnia się 
jedynie w akcie wyborczym (marketing polityczny) lub w swoistej apatii wobec 
oferty samorządowej (np. rezygnacja z udziału w wyborach). Rolą dobrze ro-
zumianego marketingu terytorialnego jest oczywiście takŜe oddziaływanie na 
opisaną grupę „lojalnych odbiorców”, aby mogła ona utoŜsamiać się w pełni  

                                                                 
2 T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorial-

ny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 
1997, s. 22.  
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z tą ofertą i traktować ją jako swoją. W ujęciu marketingowym chodzi o to, aby 
ich lojalność wobec oferty gminy była rzeczywista i pozytywna, i aby mogli oni 
stwierdzić: „lubię moje miasto, lubię moją gminę, jestem zadowolony/a z poli-
tyki władz miejskich, podoba mi się to, co robią i co planują zrealizować”. Do-
piero w takim przypadku będzie moŜna powiedzieć, Ŝe działania w zakresie 
marketingu terytorialnego odniosły sukces i Ŝe lojalność wymuszona została 
zastąpiona lojalnością pozytywną, czyli lojalnością z wyboru. Ta metamorfoza 
lojalności stałych adresatów ofert, czyli mieszkańców gmin, jest szczególnie 
waŜna w marketingu terytorialnym, gdyŜ to właśnie ta grupa stanowi zdecydo-
waną większość mieszkańców danej społeczności. Akt wyboru w utoŜsamianiu 
się z daną ofertą ma tutaj bardziej charakter zmiany mentalnościowej3. NaleŜy 
równieŜ pamiętać, Ŝe klient wewnętrzny jednostki terytorialnej to mieszkaniec, 
dla którego miejscowość staje się miejscem Ŝycia codziennego – pracy, rozryw-
ki, kultury itp. 

Adresaci rynku zewnętrznego postrzegają daną miejscowość czy region 
najczęściej poprzez informacje pośrednie – Internet, telewizja, prasa, opinie 
innych osób. Istotne jest teŜ doświadczenie własne (odwiedzających miasto), 
które w wielu przypadkach jest elementem budującym opinię własną odwiedza-
jącego, jak i opinię innych osób, którym przekazują informację o mieście.  

Skuteczne działanie kształtujące wizerunek adresatów zewnętrznych opiera 
się głównie na wykorzystaniu mediów i środowisk opiniotwórczych. Do głów-
nych odbiorców będących w centrum zainteresowania działań marketingu tery-
torialnego naleŜą potencjalni inwestorzy oraz turyści. 

Pojedyncze działania lub kompleksowe kampanie marketingowe wpływają 
na stan świadomości zewnętrznych i wewnętrznych grup docelowych, zmienia-
ją takŜe ich systemy wartościowania i podejmowania decyzji. W efekcie po-
wstają nowe formy i kierunki przemieszczeń strumieni między jednostkami 
osadniczymi4. 

Instrumenty kształtowania wizerunku miasta 

Wiele czynników wpływających na wizerunek miasta to czynniki niezaleŜ-
ne od działań samorządu (np. działania konkurentów, działania rządu), na które 
miasto nie ma wpływu lub ma niewielki wpływ. MoŜna je czasem rozpozna-
wać, ewentualnie starać się przewidywać i w niewielkim stopniu próbować na 
nie oddziaływać. Czynniki, na które miasto (decydenci) ma wpływ, i których 

                                                                 
3 Ibidem, s. 22–23. 
4 Ibidem, s. 23. 
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przebieg moŜna zaplanować oraz tak nimi sterować, aby osiągnąć poŜądany 
wizerunek obszaru, powinny być świadomie wykorzystywane.  

Biorąc pod uwagę realny wpływ na wykreowanie bądź zmianę istniejącego 
wizerunku, który jest swoistym efektem marketingowym, jednym z najistotniej-
szych celów wizerunkowych miasta jest kształtowanie toŜsamości miasta5. Po-
dobnie jak toŜsamość przedsiębiorstwa, toŜsamość miasta jest przedmiotem 
planowania i świadomych działań w mieście i poza nim. ToŜsamość miasta 
tworzy więc wszystko to, co jest dla niego charakterystyczne, stanowiąc pod-
stawę do oceny jego wizerunku przez otoczenie, czyli jest to obiektywny stan 
składający się z wielu elementów, które identyfikują miasto. Elementy te, jeśli 
są odpowiednio zaprojektowane, stosowane i kontrolowane, zwiększają praw-
dopodobieństwo uzyskania zbieŜności pomiędzy realnymi cechami miasta  
a tym, jak jest ono postrzegane. Na instrumenty kształtowania toŜsamości mia-
sta składają się, oprócz symboli wizualnych identyfikujących miasto (herb, 
logo, kolorystyka itp.), takŜe: sposób postępowania władz i podmiotów we-
wnętrznych, wydarzenia w mieście, sposób komunikacji z grupami docelowy-
mi, wygląd miasta itp. Wszystkie te elementy budują swoisty sposób autopre-
zentacji miasta i są wynikiem wieloletnich działań.  

MoŜna zaproponować trzy elementy (jednocześnie grupy obejmujące po-
szczególne instrumenty), które miasta mogą wykorzystać w procesie określania 
i podtrzymywania swojej toŜsamości. Są to: zachowania i podejmowane działa-
nia obserwowane przez otoczenie, system prezentacji i identyfikacji miasta oraz 
system komunikowania się miasta z otoczeniem. 

Na zachowania i podejmowane działania składają się przede wszystkim de-
cyzje wszelkich podmiotów w mieście – władz miejskich, organizacji i instytu-
cji, a takŜe osobowości i mieszkańców miasta wewnątrz i poza jego granicami. 
Jest to takŜe nazywane kulturą miasta, poniewaŜ obejmuje charakterystyczne 
dla niego normy społeczne i prawne, zasady etyczne, zwyczaje itp6. Kultura 
miasta i jego mieszkańców jest niejednokrotnie wskazywana jako odrębny 
(czwarty) element toŜsamości miasta7. Zachowania miasta to takŜe decyzje 
związane z kształtowaniem megaproduktu miasta i przekształceniem go w kon-
kretne oferty dla grup docelowych (w tym takŜe warunków jego udostępniania). 

                                                                 
5 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 

2006, s. 108. 
6A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto…, s. 137. 
7 S. Kauf, Wizerunek regionu jako narzędzie kształtowania lojalności beneficjentów, w: Marke-

tingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2007, s. 492. 



Marzena Wanagos 304

Częścią owej oferty są takŜe dobra i usługi udostępniane w mieście lub poza 
nim, a szczególnie te charakterystyczne (tzw. produkty flagowe będące wizy-
tówką miasta). 

Niezwykle istotną sferę systemu prezentacji i identyfikacji miasta stanowi 
system identyfikacji wizualnej. Kreowanie systemu prezentacji i identyfikacji 
miasta wiąŜe się z jego prezentowaniem poprzez odpowiedni system symboli  
i oznaczeń, który oddaje treść zachowań w mieście i cech charakterystycznych 
produktu miejskiego. NaleŜą do nich zarówno nazwa, logo, charakterystyczne 
kolory, herb, flaga, hymn, symbole architektury dawnej i współczesnej, ozna-
czenie ulic, jak i ład przestrzenny (architektura i urbanistyka). Niezbędna jest 
spójność tych elementów, tak aby miasto postrzegane było w sposób jednolity, 
zgodnie z przyjętą toŜsamością. Kluczową decyzją jest wybór odpowiednich 
symboli graficznych, za pomocą których miasto będzie mogło zostać szybko  
i skutecznie identyfikowane.  

Jednym z elementów składających się na toŜsamość i wizerunek miasta jest 
system komunikacji miasta z otoczeniem zewnętrznym oraz podmiotami we-
wnętrznymi. Szczególnie waŜna jest komunikacja wewnętrzna, poniewaŜ toŜ-
samość miasta moŜe być zaakceptowana i urzeczywistniona jedynie przez spo-
łeczność obecną na jej terenie.  

Komunikacja marketingowa miasta obejmuje zespół środków i głównych 
instrumentów, za pomocą których miasto komunikuje się ze społecznością lo-
kalną, promuje na zewnątrz w województwie, kraju czy za granicą swój wize-
runek oraz przekazuje środowisku informacje charakteryzujące swój profil spo-
łeczno-ekonomiczny, swoje atuty, atrakcje, osiągnięcia, zamierzenia, uzasad-
nienia swoich decyzji strategicznych i taktycznych8. Komunikacja miasta po-
winna być kształtowana świadomie i uwzględniać cele długoterminowe. 

W celu komunikowania się miasta z segmentami nabywców wykorzystuje 
się odpowiednie formy, środki i techniki, za pomocą których przekazuje się 
zaplanowane treści właściwym grupom docelowym. NaleŜą do nich m.in.: róŜ-
norodne formy reklamy (w tym reklama telewizyjna, prasowa, zewnętrzna, 
internetowa, wydawnictwa miejskie, strona internetowa; stosuje się tu odpo-
wiednie slogany reklamowe), promocji sprzedaŜy (np. atrakcyjne oferty ceno-
we, pakiet usług), promocji osobistej (bezpośrednich kontaktów z grupami do-
celowymi), marketingu bezpośredniego, a takŜe działania z zakresu PR mające 
na celu wywołanie poŜądanych postaw i przychylnej atmosfery wokół miasta 
oraz wywołanie rozgłosu, udział w targach i wystawach, współpraca międzyna-
                                                                 

8 B. Barczak, Marketing w zarządzaniu gminą, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 11, s. 45. 
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rodowa, a takŜe organizowanie wydarzeń marketingowych (tzw. eventów)  
i przedsięwzięć róŜnej skali. 

Powszechnie wykorzystywanym instrumentem promocji wizerunku jest re-
klama. Definiuje się ją jako „wszelką płatną formę nieosobowego przedstawia-
nia i popierania towarów, usług i idei przez określonego nadawcę”9. Reklama  
w odniesieniu do specyficznego przedmiotu działań promocyjnych, jakim jest 
miasto, moŜe mieć na celu długookresowe budowanie wizerunku określonego 
miejsca (tzw. reklama wizerunkowa) lub moŜe słuŜyć chęci szybkiego sprzeda-
nia określonego atutu danego terytorium potencjalnym inwestorom.  

Kolejnym instrumentem kreującym wizerunek są działania w zakresie pro-
mocji sprzedaŜy. Promocja sprzedaŜy odnosi się do stosowania przez miasto 
krótkoterminowych bodźców mogących wzbudzić zainteresowanie potencjal-
nych nabywców, jak np. ulgi w podatkach dla firm, które zdecydują się na ulo-
kowanie swoich oddziałów na jego terenie w określonym przedziale czasowym, 
zwolnienia z podatku od nieruchomości, zniŜki cen w lokalnych hotelach, dar-
mowe szkolenia dla pracowników firm, które zmieniły swoją lokalizację, nie-
drogie tereny przeznaczane pod inwestycje, profity dla nowych mieszkańców10. 
Do narzędzi promocji sprzedaŜy moŜliwych do zastosowania przez miasta nale-
Ŝą teŜ: nieodpłatne przekazywanie przez gminę majątku, np. nieruchomości czy 
wolnych obiektów w zamian za podjęcie działań przez inwestora, dotowanie 
określonych przedsięwzięć z budŜetu miejskiego, finansowanie przez samorząd 
uzbrajania terenów pod lokalizację określonych przedsięwzięć, pomoc władz 
samorządowych przy tworzeniu nowych firm na rynku lokalnym itd.11 

SprzedaŜ osobista z kolei polega na obustronnej komunikacji personalnej 
pomiędzy oferentem a oferobiorcą – osobiście, telefonicznie czy przez wideo-
konferencję12. SprzedaŜ osobista jest jednym z najbardziej efektywnych narzę-
dzi stosowanych w pewnych etapach procesu kształtowania wizerunku miasta. 
Opiera się ona bowiem na osobistym kontakcie z potencjalnym nabywcą, co 
umoŜliwia kreowanie profesjonalnych relacji pomiędzy osobami zaangaŜowa-
nymi w informowanie o ofercie miejskiej oraz potencjalnymi uŜytkownikami 
tejŜe oferty. SprzedaŜ osobista pozwala wzmocnić wszystkie rodzaje więzi  

                                                                 
9 A. Sznajder, Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1993, s. 71. 
10 E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta – od koncepcji do wdroŜenia, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 124. 
11 A. Łuczak, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, w: Marketing terytorial-

ny, red. T. Markowski PAN, KPZK, Warszawa 2002, s. 203. 
12 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 923. 
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– począwszy od zwykłych biznesowych kontaktów aŜ po stworzenie prawdzi-
wych głębokich przyjaźni13. Rola sprzedaŜy osobistej jest istotna nie tylko  
w procesie kształtowania wizerunku miasta w odniesieniu do zewnętrznych 
odbiorców oferty miejskiej (zwłaszcza inwestorów i turystów), ale takŜe w rela-
cji do lokalnej społeczności (wystąpienia przedstawicieli władz miasta, spotka-
nia z mieszkańcami, dające moŜliwość dyskusji i konfrontacji poglądów, wyra-
Ŝenia empatii i zrozumienia).  

Współcześnie marketing wykorzystuje technologie informatyczne do indy-
widualnego komunikowania się z nabywcą, czego efektem jest dostarczenie 
klientowi konkretnej poszukiwanej przez niego informacji na temat określonego 
aspektu produktu miejskiego. Realizacja marketingu z wykorzystaniem Interne-
tu wymaga sporządzenia baz danych o klientach. Rola baz danych w marketin-
gu jest tak istotna, Ŝe czasem ten instrument komunikacji marketingowej okre-
śla się mianem „marketingu baz danych”14. Osoby będące w bazie danych mogą 
otrzymywać specjalnie przygotowane newsletters, broszury, karty pocztowe czy 
filmy o mieście.  

Wśród narzędzi promocji PR moŜna potraktować jako jeden z najwaŜniej-
szych instrumentów kształtowania wizerunku miasta. Działania PR w odniesie-
niu do miasta to planowe i ciągłe wysiłki mające na celu stworzenie i utrzyma-
nie wzajemnego zrozumienia między miastem a zewnętrznymi i wewnętrznymi 
odbiorcami jego działań marketingowych15. Warto podkreślić, Ŝe z praktyczne-
go punktu widzenia PR to dwukierunkowy przepływ informacji i bodźców, 
zarówno wewnątrz administracji samorządowej (adresat: pracownicy i kadra 
kierownicza urzędu), jak i w jej środowisku (adresat: mieszkańcy miasta, róŜne 
struktury organizacyjne w mieście). W ramach działań miasta PR wykorzysty-
wany jest w kształtowaniu pozytywnego wizerunku najczęściej w: organizacji 
przez miasto lub uczestnictwo miasta w imprezach wystawienniczych i targach, 
publikacjach wydawanych przez urzędy miejskie (np. biuletyny, raporty doty-
czące stanu istniejącego miasta, foldery, albumy itd.), materiałach audiowizual-
ne (filmy, płyty CD o mieście), imprezach charytatywnych, sponsoringu, im-
prezach plenerowych, konferencjach prasowych. Działania PR miasta to działa-
nia złoŜone i długofalowe wymagające stałego, cyklicznego kontaktu z media-

                                                                 
13 Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. Haider, Marketing Places Europe – How to attract in-

vestment, industry, and tourism to cities, states and nations in Europe, Financial Times – Prentice 
Hall, London 1999, s. 184. 

14 B. Kolb, Tourism Marketing Cities & Towns, Butterworth Heinemann 2006, s. 267.  
15 J. Olszewska, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej firmy, „Marke-

ting i Rynek” 2000, nr 11, s. 17. 
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mi lokalnymi i regionalnymi oraz organizacji spotkań ze środowiskami opinio-
twórczymi16. 

Szczególnie istotnym instrumentem kreującym wizerunek miasta, dającym 
moŜliwość wykorzystania wielu narzędzi promocji, ale równieŜ stanowiącym 
produkt sam w sobie, jest tzw. event marketing. Eventy to jednorazowe, bądź 
cykliczne wydarzenia, dzięki którym miasto ma szansę zaprezentowania swojej 
toŜsamości. Eventy ściągają do miasta zainteresowane osoby, powstaje wokół 
nich zainteresowanie medialne, pokazują charakter miasta. Niezwykle istotny 
jest więc dobór charakteru samego wydarzenia do celów wizerunkowych – 
spójność cech eventu z atrybutami wizerunku. Wydarzenia o zasięgu lokalnym 
zazwyczaj realizują cele wewnętrzne – budowa toŜsamości mieszkańców, inte-
gracja, edukacja mieszkańców itp. Wielkie wydarzenia słuŜą celom zewnętrz-
nym, szczególnie te o największym zasięgu, poniewaŜ dzięki nim miasto zysku-
je rozgłos i uwagę mediów oraz jest w stanie przyciągnąć duŜe grupy odbior-
ców. Zachowując warunek cykliczności wydarzeń, eventy stają się często wręcz 
wizytówką miasta.  

NiezaleŜnie od zastosowanych narzędzi promocyjnych zawsze najwaŜniej-
szą funkcję w kreowaniu długotrwałego wizerunku będą miały działania ukie-
runkowane na kształtowanie produktu miasta. W całej złoŜoności tzw. mega-
produktu działania samorządu będą odgrywały kluczową rolę.  

Dobór i zastosowanie narzędzi kreujących wizerunek miasta nie powinien 
być przypadkowy. Powinien uwzględniać charakter miasta, ale równieŜ grupy 
docelowe i moŜliwy zasięg oddziaływania. Miastu najczęściej zaleŜy na opinii 
trzech zasadniczych grup uŜytkowników miejskiej oferty, czyli mieszkańców, 
inwestorów i turystów. 

Kształtowanie wizerunku Gdyni – wybrane aspekty 

Kształtowanie wizerunku miasta to zagadnienie bardzo złoŜone, oparte za-
równo na działaniach budowy produktu, jak i promocji, obejmujące aktywność 
mieszkańców, przedsiębiorstw, samorządu i organizacji non profit, działania 
nastawione na róŜne grupy odbiorców. W niniejszym opracowaniu wskazano 
więc tylko wybrane aspekty kreujące wizerunek Gdyni oparte na załoŜeniach 
strategicznych miasta, zawartych w programach jego rozwoju. ZałoŜenia te, 
ogólnie rzecz biorąc, opierają się na: stosunkowo krótkiej historii miasta i poło-
Ŝeniu geograficznemu nad morzem. ZałoŜeniem wizerunkowym stały się takie 

                                                                 
16 E. Wiśniewski, Kreowanie wizerunku miasta jako element marketingu terytorialnego na 

przykładzie Kołobrzegu, „Firma i Rynek” 2000, nr 4 (17), s. 26. 
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cechy jak: młodość, otwartość, dynamika, przedsiębiorczość, nowoczesność, 
innowacyjność. 

Przykładem działania Gdyni na rzecz rozwoju i przedsiębiorczości jest po-
wstanie w 2007 roku Gdyńskiego Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości. 
GCWP jest częścią programu „Przedsiębiorcza Gdynia”, realizowanego w mie-
ście od roku 2001. Centrum rozpoczęło działalność jako jednostka Urzędu Mia-
sta Gdyni. Program „Przedsiębiorcza Gdynia” w nowatorski i róŜnorodny spo-
sób propaguje przedsiębiorczość wśród mieszkańców miasta. Osoby zamierza-
jące podjąć działalność gospodarczą mogą w GCWP uzyskać wiele praktycz-
nych informacji na temat procedur rejestracyjnych, jak i zdobyć wiedzę doty-
czącą źródeł finansowania z instytucji wsparcia biznesu oraz Unii Europejskiej. 
Inicjatywy podejmowane w ramach programu słuŜą: podnoszeniu konkurencyj-
ności gdyńskiej gospodarki poprzez rozwój sektora MŚP, będącego jedną  
z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego; wspieraniu aktywności 
gospodarczej lokalnego biznesu; propagowaniu idei zakładania własnej działal-
ności gospodarczej – w tym wśród osób niepełnosprawnych; aktywizacji lokal-
nego rynku pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu; wspieraniu rozwoju firm in-
nowacyjnych; promocji walorów Gdyni adresowanej do inwestorów zewnętrz-
nych17. 

W ramach programu „Przedsiębiorcza Gdynia” – oprócz GCWP – funkcjo-
nują inne inicjatywy, a naleŜą do nich m.in. Pomorski Park Naukowo- 
-Technologiczny wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości, Pomorskie Miastecz-
ko Zawodów przy Fundacji Gospodarczej, Gdyńskie Targi Pracy (organizowa-
ne we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ogólnopolski konkurs 
„Gdyński biznesplan”, Międzynarodowe Forum Gospodarcze odbywające się 
co roku, a takŜe liczne konferencje, seminaria, szkolenia, wydawanie informato-
rów itd. W ramach realizacji programu „Przedsiębiorcza Gdynia” miasto utrzy-
muje ścisłą współpracę z wieloma instytucjami wsparcia biznesu – w tym na 
stałe z następującymi: Powiatowy Urząd Pracy, Fundacja Gospodarcza, Pomor-
ski Park Naukowo-Technologiczny, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Pomorski 
Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o., Pomorski Fundusz 
PoŜyczkowy Spółka z o.o., Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z o.o., Regionalna 
Izba Gospodarcza Pomorza. GCWP prowadzi działania zmierzające do nawią-
zywania kontaktów z instytucjami i organizacjami specjalizującymi się w za-
kresie przeprowadzania szkoleń dla bezrobotnych (w celu zdobycia przez osoby 

                                                                 
17 Gdyńskie centrum wspierania przedsiębiorczości, http://www.gdynia.pl/dla/przedsie 

biorcow/5980_html (2.01.2012). 
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bezrobotne nowych kompetencji zawodowych), a takŜe szkoleń dla osób zamie-
rzających podjąć działalność gospodarczą lub juŜ ją prowadzących. Programy 
szkoleniowe są poświęcone zarówno zagadnieniom dotyczącym prowadzenia 
własnej firmy, jak i pisaniu biznesplanu bądź wypełnianiu wniosków o dotacje 
ze środków Unii Europejskiej. 

Wiele inwestycji Gdyni opartych jest na cechach związanych z nowocze-
snością i przedsiębiorczością oraz nastawieniem na dynamiczny rozwój oparty 
na wiedzy. Jedną z takich inwestycji jest, wspomniany juŜ wcześniej, Pomorski 
Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) w Gdyni. Jest to inicjatywa gdyńskiego 
samorządu realizowana od 2001 roku w zrewitalizowanych obiektach byłej 
zajezdni trolejbusowej. Obecnie do PPNT naleŜy blisko 80 innowacyjnych firm, 
działających w obszarach ICT, biotechnologii i ochrony środowiska, wzornic-
twa przemysłowego oraz multimediów. PPNT to nie tylko nowoczesna prze-
strzeń biurowa, ale takŜe m.in. Laboratorium Innowacyjno-WdroŜeniowe, Cen-
trum Nauki Experyment, Ośrodek Informacji Patentowej oraz nowoczesny 
kompleks konferencyjno-wystawienniczy. PPNT cały czas się rozrasta. Po-
wierzchnia całkowita budynków w 2012 roku wyniesie w sumie 76 347,41 m2, 
czyli blisko o 1/5 więcej niŜ powierzchnia paryskiego Luwru. Zainteresowanie 
firm ulokowaniem w PPNT swojego biznesu jest ogromne. Od czerwca 2011 
roku, od kiedy ogłoszono rekrutację do nowej części Parku, zgłaszają się pomy-
słodawcy wielu nowych, a niekiedy i rewolucyjnych rozwiązań, jak np. Neu-
rON spółki ARound, wynalazek do sterowania urządzeniami elektronicznymi 
za pomocą myśli, emocji lub mimiki. JeŜeli dzisiaj przyjęto by do realizacji 
wszystkie zgłoszone projekty, powierzchnia w nowym Parku byłaby zajęta  
w całości. Dla miasta i regionu to bardzo dobre prognozy – Gdynia oferuje 
przedsiębiorcom doskonałe warunki do rozwoju, ale takŜe dla rozwoju innowa-
cji społecznych. PPNT udowadnia, Ŝe design to nie tylko luksusowe produkty 
znanych projektantów, ale takŜe długofalowe myślenie projektowe, kreujące 
innowacyjność oraz produkty nowoczesne i ergonomiczne. W nowym PPNT 
będzie mogło pracować około 300 firm. Centrum Nauki Experyment będzie 
miało takŜe nową siedzibę i powierzchnię ok. 3500 m218. 

Jednym z największych problemów wielu miast jest walka z korkami i in-
westycje drogowe. Gdynia to przykład nowoczesnych rozwiązań i nieustannie 
wyprzedzających czas realizowanych inwestycji. Najbardziej sztandarową in-
westycją w infrastrukturę drogową jest Trasa Kwiatkowskiego. 12 czerwca 
2008 roku został otwarty ostatni jej etap. Ta największa gdyńska inwestycja 
                                                                 

18 PPNT 2011 – rok w budowie, http://ppnt.pl/ppnt-2011-rok-w-budowie2.html (2.01.2012). 
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drogowa połączyła port oraz północne dzielnice miasta z obwodnicą Trójmia-
sta. De facto jest to więc początek autostrady A1. Ogrom inwestycji przy bu-
dowie III etapu najlepiej oddają liczby. Koszty realizacji projektu rozbudowy 
Trasy Kwiatkowskiego oszacowano na kwotę 255 275 260 zł. W wyniku prze-
prowadzonych postępowań przetargowych całkowite koszty kwalifikowane 
realizacji projektu wyniosły 231 243 709 zł, a dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Transport Unii Europejskiej to 75% tej kwoty, czyli 
173 432 782 zł. Całkowite nakłady inwestycyjne tego przedsięwzięcia, 
uwzględniając równieŜ koszty wykupu gruntów poniesione w latach 2000–
2003, dokumentację i spłatę odsetek od kredytów to niemal 280 mln zł.  

Gdynia dba o współpracę ze sferą biznesu oraz potencjalnymi inwestorami. 
To, co przedsiębiorcy cenią najbardziej, to dobre otoczenie biznesu z przyja-
znym klimatem dla inwestorów, nowoczesną infrastrukturą techniczną; wy-
kształcone kadry, dobra dostępność komunikacyjna, wysoki poziom usług, ale 
równieŜ atrakcyjna oferta wypoczynku. Gdynia w wyniku konsekwentnie reali-
zowanej przez samorząd strategii harmonijnego rozwoju ma dostateczne zasoby 
energii, wody, nowoczesny system gospodarki odpadami, bardzo dobre połą-
czenia – drogowe, morskie, kolejowe, a w bliskiej perspektywie takŜe lotnicze, 
czyste środowisko naturalne, oświatę na najwyŜszym poziomie, dobrze zorga-
nizowaną słuŜbę zdrowia i komunikację publiczną oraz niezwykle atrakcyjną 
ofertę kulturalną i aktywnych form wypoczynku. W Gdyni jest silny sektor 
usług finansowych – bankowych, ubezpieczeniowych, doradczych, maklerskich 
i spedycyjnych. Bogaty i róŜnorodny jest takŜe rynek usług handlowych, trans-
portowych, budowlanych. 

Gdynia wiele inicjatyw podejmuje jako prekursor. Przykładem takich dzia-
łań, świadczących o otwartości miasta i prowadzeniu polityki społecznej ukie-
runkowanej na komfort mieszkańców, są działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Gdynia od kilkunastu lat konsekwentnie realizuje politykę spo-
łeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych  
w Ŝyciu miasta. W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Pro-
gram kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Spektakular-
ną inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest 
wyróŜnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów 
pomysłów i udogodnień (juŜ istniejących bądź w fazie projektu), pomagających 
przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności. W konkursie nagradzane 
są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komu-
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nikacyjnych i społecznych, utrudniających Ŝycie osobom niepełnosprawnym19. 
Ponadto w Urzędzie Miasta utworzono Samodzielny Referat do spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Do zadań wyŜej wymienionej komórki naleŜy prowadze-
nie spraw dotyczących problemów pełnej integracji osób niepełnosprawnych  
w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miasta Gdyni.  

Samorząd gdyński podejmuje wiele inicjatyw mających na celu podniesie-
nie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta. Wśród najwaŜniejszych działań 
wymienić naleŜy: wsparcie finansowe dla policji i straŜy poŜarnej20, funkcjo-
nowanie straŜy miejskiej jako integralnej komórki Urzędu Miasta Gdyni, reali-
zacja działań skierowanych do mieszkańców, w szczególności za pośrednic-
twem rad dzielnic (konkursy „Bezpieczna dzielnica”, „Gdynia bez promili” oraz 
praca komisji bezpieczeństwa rad dzielnic), współuczestnictwo w programach 
dla młodzieŜy organizowanych przez policję, straŜ poŜarną i straŜ miejską: „śyj 
normalnie”, „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Konkurs wiedzy poŜarniczej” 
i in. Wymienione działania, jak i bieŜąca analiza bezpieczeństwa w Gdyni we 
wszelkich aspektach tego problemu skutecznie przyczyniają się do postrzegania 
miasta jako bezpiecznego i spokojnego. 

Gdynia podejmuje wiele działań wizerunkowych opartych na organizacji 
imprez masowych, tych o znaczeniu lokalnym, przeznaczonych głównie dla 
mieszkańców, ale równieŜ tych, które mają zasięg krajowy i międzynarodowy. 
Event marketing jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi promocji i kreowa-
nia wizerunku miejsca. Najbardziej znane wydarzenia w Gdyni to między in-
nymi21: 
1. Ogólnopolskie Spotkania PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów „Kolosy”  

– polscy podróŜnicy, którzy po otwarciu granic (choć robili to i wcześniej) 
zaczęli przemierzać wszystkie kontynenty, długo pozostawali niezauwaŜe-
ni. Od kilkunastu lat mają moŜliwość zaprezentowania się na spotkaniach  
w Gdyni. 

2. Globaltica World Culture Festiwal to wydarzenie prezentujące wielokultu-
rowość współczesności, w globalnym odbieraniu świata ma ambicję poka-
zać artystów z róŜnych dziedzin sztuki, którzy odwołują się w swojej twór-
czości do tradycji narodowej, etnicznej, kulturowej, muzycznej, językowej, 
pieczołowicie ją przetwarzają na współczesny język komunikacji między-
ludzkiej.  Wyjątkowość tego wydarzenia polega na pokazywaniu wielowar-

                                                                 
19 http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/gdynia/bez/barier/266_html (2.01.2012). 
20 Gdyńskie działania związane z bezpieczeństwem, http://www.gdynia.pl/dla/ 

mieszkancow/bezpieczna/gdynia/317_30023.html (2.01.2012). 
21 http://www.gdyniakulturalna.pl/ (2.01.2012). 
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stwowości kulturowej. Oprócz muzycznej części publiczność moŜe wziąć 
udział w wielu imprezach (m.in. projekty wystawiennicze, pokazy filmów, 
część literacka). Festiwal to projekt wielowymiarowy z waŜnym przesła-
niem społecznym. 

3. Wydarzenie „Lato zaczyna się w Gdyni: Cuda Wianki” inauguruje sezon 
letni w Gdyni. „Cuda Wianki” to unikatowa na skalę ogólnopolską propo-
zycja spędzenia Nocy Świętojańskiej. Zeszłoroczne wydarzenie przyciągnę-
ło do centrum miasta 20-tysięczną widownię. Miasto Gdynia, organizator 
imprezy, dba o róŜnorodny i unikatowy program. 

4. Heineken Open’er Festival to wydarzenie muzyczne, które na stałe wpisało 
się w europejski kalendarz najwaŜniejszych letnich festiwali. To na mapie 
Polski miejsce wyjątkowe, w którym króluje najlepsza międzynarodowa 
oraz polska muzyka, skupiająca fanów z 30 krajów. Corocznie na uczestni-
ków czeka coraz większa dawka muzyki. W ciągu czterech dni na Babich 
Dołach bawi się ponad 70 tysięcy osób. Około 500 dziennikarzy próbuje 
uchwycić jego klimat, a około 16,5 tysiąca osób mieszka na polu namioto-
wym, wszystkie obiekty noclegowe Gdyni i okolic są pełne. Na festiwalu 
zagrali juŜ między innymi Kings of Leon, Arctic Monkeys, Placebo, The 
Prodigy, Faith No More, Moby, Duffy czy Lily Allen. 

5. Gdynia Design Days to wydarzenie cykliczne organizowane co roku, które 
pozycjonuje polski design jako część historii myśli projektowej Europy  
i jest spójne ze strategią tworzenia przez Unię Europejską marki Region 
Bałtyku. Formuła wydarzenia to wystawy w róŜnych lokalizacjach miasta, 
wydarzenia w przestrzeni publicznej, warsztaty z projektowania, prezenta-
cje designerów, wykłady międzynarodowych gwiazd designu, imprezy to-
warzyszące w klubach Trójmiasta. 

6. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbywa się co roku w Gdyni od 
1987 roku. Podczas festiwalu prezentowane są najlepsze polskie filmy fabu-
larne, powstałe w ciągu roku od poprzedniego festiwalu. 
Nie moŜna nie wspomnieć o wydarzeniach związanych z morzem – w Gdy-

ni odbywają się liczne regaty (o randze lokalnej, krajowej, międzynarodowej) 
czy zloty Ŝaglowców. PołoŜenie Gdyni – z jednej strony duŜy otwarty akwen 
Zatoki Gdańskiej z widokiem na półwysep, z drugiej strony zróŜnicowany teren 
wysoczyzny morenowej, porośnięty lasami bukowymi stanowiący teren Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowego, daje naturalne warunki przewagi – czyste 
powietrze, piękne krajobrazy. Połączenie tego z dynamicznym nowoczesnym 
rozwojem miasta sprawia, Ŝe Gdynia jest stawiana wysoko w rankingach jako 
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miasto wygodne do mieszkania, otwarte dla inwestorów i przyjazne dla tury-
stów. Potwierdzeniem wysokiej oceny polityki miasta są równieŜ wyniki wybo-
rów do jego władz – od kilkunastu lat przez mieszkańców jest wybierany ten 
sam prezydent (z wynikiem wyborczym jednym z najwyŜszych w kraju),  
a skład rady miasta jest niemal stały.  

Zakończenie 

Działania wizerunkowe miasta obejmują wiele inicjatyw o charakterze 
marketingowym odnoszących się do budowy produktu i jego promocji, w tym 
inwestycji, bezpieczeństwa, kształtowania udogodnień dla mieszkańców, tury-
stów, inwestorów zewnętrznych oraz organizacji wydarzeń. Pozytywny wizeru-
nek miasta i jego trwałość uzaleŜnione są przede wszystkim od działań samo-
rządu. Przedsięwzięcia o charakterze wewnętrznym, takie jak kształtowania 
warunków Ŝycia mieszkańców i warunków dla inwestycji, budowa toŜsamości, 
dają długotrwały efekt. Gdynia, dzięki wieloletnim konsekwentnym działaniom 
inwestycyjnym, eventowym, promocyjnym opartym na wykorzystaniu istnieją-
cych uwarunkowań osiąga wizerunkowe cele strategiczne, a jej główne cechy 
postrzegane przez mieszkańców i osoby z zewnątrz to nowoczesność, przedsię-
biorczość i innowacyjność. 
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The image of the city is becoming one of crucial elements of the local politics. Deliberate 

consistent building the image allows for increasing the competitiveness, is attracting investors,  
of tourists, is giving satisfaction to residents. The purpose of the paper is presenting the possibility 
of using various marketing tools in creating the city image on the example of Gdynia. Creating 
the image is a long term, dynamic process, which uses a lot of marketing tools. In the process of 
creating the image there appear various favorable and unfavorable conditions, which are closely 
associated with the economic situation, investment opportunities and local government coopera-
tion with the environment. Gdynia is an example of a city that has been carried out a policy ori-
ented on image for many years. An important advantage of the city government is a constant and 
consistent implementation of the strategy, which contributes to achieving the long term objec-
tives. 

Translated by Marzena Wanagos 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ CZWARTA 

 
Komunikacja marketingowa jednostek 

samorządowych z otoczeniem 
 

 



 

 
 
 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 709       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 23       2012 
 

 

 

 

dr DARIA ELśBIETA JAREMEN 
dr ELśBIETA NAWROCKA 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 

 

 

 

ROLA WYDARZEŃ  
W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIASTA 

 

 

 

Streszczenie  

Coraz częściej przedmiotem badań naukowych w kontekście ich roli w budowaniu konku-
rencyjności obszaru i kształtowaniu jego wizerunku są wydarzenia. W opracowaniu dokonano 
przeglądu literatury dotyczącej wydarzeń oraz wizerunku miejsca dla potrzeb wyjaśnienia ich 
istoty i relacji między nimi. Określono równieŜ cel utylitarny związany z oceną wpływu wyda-
rzeń na kształtowanie wizerunku miejsca w percepcji odbiorców i uczestników tychŜe wydarzeń 
na przykładzie Wrocławia. W procesie rozwiązania problemu badawczego zastosowano metodę 
analizy krytycznej, studium przypadku oraz badania ankietowe. Badania wykazały, Ŝe istnieje 
związek między wydarzeniami a wizerunkiem. Ponadto okazało się, Ŝe powszechne przekonanie 
o wyłącznie pozytywnym oddziaływaniu wydarzeń na wizerunek miasta nie znajduje potwierdze-
nia w praktyce. 

Wprowadzenie 

Większe zainteresowanie wydarzeniami (eventami, imprezami), ich zna-
czeniem dla gospodarki, społeczeństw i kultury obserwuje się od lat 70. XX 
wieku. Proces ten związany jest ze zwiększającym się zasięgiem mediów i ko-
rzyściami ekonomicznymi, społecznymi, marketingowymi, a takŜe polityczny-
mi dla miejsc – organizatorów imprez. Z drugiej strony wynika to z trendów 
społeczno-kulturowych. Nabywcy poszukują bardziej autentycznych doświad-
czeń poprzez współtworzenie wydarzenia, a nie tylko uczestnictwo w produk-
cie, który jest dla nich wyprodukowany. Klienci są zainteresowani doświadcze-
niami oryginalnymi i prawdziwymi, a nie „fałszywymi” i „plastikowymi”. Wy-
darzenia ze swoją niepowtarzalnością, moŜliwościami generowania wraŜeń  
i rozrywki stają się obecnie waŜnym elementem rozwoju cywilizacyjnego, który 
zdaniem B.J. Pine’a i J.H. Gilmore’a wkroczył w erę gospodarki doświadcze-
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nia, opartej na czterech filarach: wypoczynku, rozrywce, kulturze i turystyce. 
Doświadczenia rozumiane jako źródło wartości wiąŜą się z czynnikami produk-
cji i konsumpcji. Mają osobisty charakter, utrwalają się bowiem w pamięci kon-
sumentów pod postacią indywidualnych wraŜeń i doznań, w czterech zakresach 
jako: rozrywka, edukacja, ucieczka od codzienności i estetyka1. 

Prezentowany artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycz-
nej. Celem poznawczym opracowania jest identyfikacja istoty wizerunku i wy-
darzenia, a takŜe relacji między tymi dwoma kategoriami. Cel utylitarny stano-
wi ocena wpływu wydarzeń na kształtowanie wizerunku miejsca w percepcji 
uczestników i odbiorców2.  

Realizacja celów badawczych wymagała przeprowadzenia krytycznej anali-
zy literatury oraz badań percepcji odbiorców i uczestników wydarzeń. Wyko-
rzystano metodę ankietową, w której respondentami byli mieszkańcy i odwie-
dzający wybrane do badań miasto. Obiektem badań były wydarzenia odbywają-
ce się we Wrocławiu (ze względu na to, Ŝe eventy stanowią podstawę kreowa-
nia jego wizerunku). PosłuŜono się tu metodą case study.  

Istota wizerunku i czynniki jego kreowania 

Analizując literaturę z zakresu marketingu terytorialnego i marketingu w tu-
rystyce, moŜna postrzegać wizerunek jako3:  

− wyobraŜenie ukształtowane w umysłach ludzkich (wytwór ludzkiej 
świadomości) na podstawie posiadanych, często ograniczonych infor-
macji, 

− obraz pojęciowy realnego zjawiska, przedmiotu, osoby, procesu itp., 
− mentalne odbicie rzeczywistości w świadomości otoczenia, które nie 

musi się pokrywać z prawdziwym obliczem danego obiektu, 
− skojarzenie, jakie nasuwa się w związku z konkretnym obiektem, 
− indywidualne, subiektywne odwzorowanie rzeczywistości w świado-

mości adresatów, 
                                                                 

1 B.J. Pine, J.H. Gilmore, The Experience Economy: Work  Is Theatre & Every Business  
a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 30. 

2 Uczestnik – osoba bezpośrednio, „na Ŝywo” biorąca udział w wydarzeniu w miejscu, gdzie 
ono się rozgrywa. Odbiorca to osoba biorąca udział w wydarzeniu za pośrednictwem mediów 
(TV, radio, Internet).  

3 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 
Kraków 2008, s. 133, Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN, Warszawa 2006, s. 168–
171, D.E. Jaremen, Image regionu turystycznego i instrumenty jego kreowania, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 735, Wrocław 1996, s. 79–89, S. Baloglu, K.W.  
McClearly, A model of destination mage formation, „Annals of Tourism Research” 1999, Vol. 26, 
No. 4, s. 868–897. 
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− emocjonalny odbiór obiektu bez zniekształcenia jego istoty, 
− wewnętrzna osobista, subiektywna koncepcja tego, co dana osoba wie  

o konkretnym obiekcie, 
− mentalna reprezentacja wiedzy, odczuć i ogólnych wraŜeń, jakie posia-

da jednostka na temat destynacji. 
Wizerunek budowany w umyśle odbiorcy nie jest jednorodny. WyróŜnia się 

w nim trzy komponenty: kognitywny, afektywny i behawioralny. Sferę kogni-
tywną wizerunku miejsca moŜna określić jako mentalną reprezentację danego 
obszaru4. Komponent emocjonalny związany jest z motywacją, jest zdarzeniem 
w procesie poznawczym (wraŜenia, zainteresowanie, odbiór, ocena, klasyfika-
cja) wywołującym odmienne stany wewnętrzne, którymi kieruje się np. dana 
osoba. Chodzi o to, jakich korzyści spodziewa się po swojej decyzji. Kompo-
nent behawioralny (wolicjonalny) jest związany z podjęciem działań ukierun-
kowanych na dostosowanie się do zmiennych warunków. Efektem komponentu 
wizerunku wynikającego z naszej woli jest określone zachowanie. Związek 
komponentu behawioralnego z pozostałymi dwoma jest bezpośredni, co ozna-
cza, Ŝe jest uzaleŜniony od obrazu powstałego w warstwie kognitywnej i oce-
niony w sferze emocjonalnej5. Koncepcja komponentów wskazuje, Ŝe wizeru-
nek w umyśle odbiorcy kształtuje się w długiej perspektywie. Potwierdzeniem 
tej tezy są badania (w perspektywie odwiedzający – nieodwiedzający) P.C. Fa-
keya i J.L. Cromptona pokazujące, Ŝe nawet w sytuacji zmiany atrybutów miej-
sca w krótkim okresie, wizerunek (z uwagi na stosunkowo trwały charakter 
wspomnianych komponentów) zmienia się w długim okresie6. 

W literaturze dostrzega się wiele koncepcji podstawowych uwarunkowań  
i czynników kształtujących komponenty wizerunku. Najczęściej cytowanym 
jest model S. Baloglu i K.W. McClearly’ego. Autorzy, z punktu widzenia 
uczestnika i odbiorcy działań wizerunkowych, wskazują na czynniki osobowe  
i czynniki stymulujące – rys. 1. 

 
 
 
 

                                                                 
4 Badanie kognitywnego wizerunku oparte jest na konstruktywizmie, słuŜy poznaniu konstruk-

torów tworzonych przez ludzkie umysły bądź przez system np. społeczny. 
5 W.C. Gartner, Image Formation Process, in: Communication and Channel Systems in Tour-

ism Management, eds. M. Uysal, D.R. Fesenmaier, Haworth Press, New York 1993, s. 196. 
6 P.C. Fakeye, J.L. Crompton, Image differences between prospective, first time and repeat vis-

it, „Journal of Travel Research” 1991, Vol. 30, No 2, s. 10–16. 
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Rys. 1. Ogólny model tworzenia wizerunku docelowego 

Źródło: S. Baloglu, K.W. McClearly, A model of destination image formation, „ Annals of Tour-
ism Research” 1999, Vol. 26, No. 4, s. 869–897. 

Wydarzenia, które są organizowane w miejscowościach, moŜna zaklasyfi-
kować do czynników stymulujących, oddziałujących na jej wizerunek tworzony 
w umyśle odbiorcy. Stanowią one jeden z atrybutów miejsca (np. jako atrakcja 
turystyczna), charakteryzujący się pewną specyfiką – nie stanowią stałego 
obiektu w przestrzeni, w związku z tym czas ich trwania jest ograniczony (naj-
częściej krótki), a program gwarantuje emocje i niespodzianki. Wydarzenia są 
organizowane w celu kształtowania relacji miejsca z otoczeniem oraz podno-
szenia poziomu jakości Ŝycia mieszkańców.  

Wydarzenia i ich wpływ na wizerunek miejsca 

Wydarzenia są krótkotrwałymi przedsięwzięciami o róŜnorodnym charakte-
rze zapewniającym uczestnikom i odbiorcom wielorakie korzyści: emocjonalne, 
poznawcze i społeczne itp. Jedną z popularniejszych klasyfikacji wydarzeń jest 
typologia zaproponowana przez D. Getza (tab. 1). Wymienia on m.in. wydarze-
nia kulturalne, rozrywkowe, edukacyjne i naukowe, a takŜe polityczne, bizne-
sowe i prywatne.  

Badania roli wydarzeń w kreowaniu wizerunku miejsca pojawiają się w li-
teraturze coraz częściej, głównie w aspekcie poprawy konkurencyjności miejsca 
– organizatora imprezy. Rzadko podejmuje się badania wpływu na wizerunek 
miejsca wydarzeń, które mają wydźwięk negatywny dla opinii publicznej (np. 
demonstracje, zamieszki, tsunami itp.). Ostatnie zamieszki „wiosny ludów”  
w krajach północnej Afryki odstraszyły turystów i spowodowały powaŜne straty 
w branŜy turystycznej7. 

                                                                 
7 Przykładowo Egipt poniósł nie tylko straty finansowe, ale przede wszystkim ucierpiał jego 

wizerunek jako kraju atrakcyjnego i bezpiecznego, m.in. dla biznesu. Obecnie korporacje transna-
rodowe biorą pod uwagę nie tylko koszty prowadzenia działalności, ale w duŜej mierze bezpie-
czeństwo i ciągłość polityczno-gospodarczą kraju. Za: Egipt – przetasowania na mapie usług 
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Tabela 1 

NajwaŜniejsze rodzaje wydarzeń według D. Getza 

Typ wydarzenia Rodzaje wydarzeń w ramach danego typu 

Wydarzenia kulturalne 
Festiwale, karnawały, obchody i uroczystości, wydarzenia reli-
gijne 

Biznes i handel 
Spotkania biznesowe, konferencje, pokazy dla klientów  
i sprzedawców, wydarzenia targowe i wystawiennicze  

Sztuka i rozrywka Koncerty, festiwale, gale, ceremonie wręczania nagród  
Wydarzenia o charakterze 
naukowym i edukacyj-
nym 

Konferencje naukowe, seminaria, wykłady i prelekcje naukowe 

Wydarzenia o charakterze 
politycznym 

Wizyty waŜnych osobistości, szczyty polityczne, konwencje 
polityków, zgromadzenia członków organizacji politycznych  

Wydarzenia o charakterze 
sportowym i rekreacyj-
nym 

Igrzyska olimpijskie, finały mistrzostw świata i poszczególnych 
kontynentów w sporcie profesjonalnym8 i amatorskim, rekre-
acyjne gry i zabawy 

Wydarzenia prywatne  Wesela, imprezy rodzinne, zabawy, spotkania towarzyskie 

Źródło: D. Getz, Event tourism: Definition, evolution, and research, „Tourism Management” 
2008, Vol. 29, No 3, s. 403–428. 

Tematykę wpływu wydarzeń tego typu na wizerunek turystyczny podjęli 
juŜ w latach 90. XX wieku m.in. W.S. Roehl, a takŜe W.C. Gartner i J. Shen9. 
Więcej uwagi w literaturze zagranicznej poświęca się roli megawydarzeń (wiel-
kich wydarzeń) o charakterze sportowym, takim jak: igrzyska olimpijskie, mi-
strzostwa świata, mistrzostwa kontynentów. W celu określenia wpływu finałów 
Mistrzostw Świata w Piłce NoŜnej w 2006 roku na wizerunek Niemiec M. Flo-
rek, T. Breitbarth, F. Conejo przeprowadzili badania wśród fanów z Nowej 
Zelandii10. Badania pokazały, Ŝe wizerunek był znacznie bardziej korzystny po 
wizycie. Elementami wizerunku, których ocena wzrosła, były bezpieczeństwo, 
gościnność ludzi, atmosfera wielokulturowości11. Bardziej szczegółowa analiza 
literatury pokazuje jednak, Ŝe nie moŜna jednoznacznie pozytywnie określić 
wpływu wydarzeń na wizerunek miejsca. Badania G. McCartney’a pokazują, Ŝe 
korzyści wizerunkowe okazują się wątpliwe w odniesieniu do kibiców, ponie-

                                                                                                                                                             

biznesowych?, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/egipt--przetasowania-na-mapie-
uslug-biznesowych,11200,1 (7.03.2012). 

8 Często są określane jako megawydarzenia czy wielkie wydarzenia. 
9 W.C. Gartner, J. Shen, The Impact of Tiananmen Square on China’s tourism image, „Journal 

of Travel Research” 1992, Vol. 31, No. 2, s. 47–52, W.S. Roehl, Travel agent attitudes toward 
China after Tiananmen Square, „Journal of Travel Research” 1990, Vol. 29, No. 2, s. 16–22. 

10  M. Florek, T. Breitbarth, F. Conejo, Mega Events and Host Country Image: The Case of the 
2006 FIFA World Cup, ANZMAC 2007, 3–5.12.2007, Dunedin, New Zeland (conference paper). 

11 E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 
s. 150. 
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waŜ ta grupa przyjeŜdŜających w małym stopniu interesuje się innymi walorami 
miejsca poza imprezą12. Na podstawie analizy literatury M. Kozak sformułował 
wniosek, Ŝe próba wypromowania w mediach image’u lub tylko zmiany stereo-
typowego wyobraŜenia poprzez megawydarzenie z reguły jest mało skuteczna, 
poniewaŜ planowany przez organizatora wizerunek dociera do widza w formie 
przefiltrowanej i mało dla niego zrozumiałej13. 

Rola wydarzeń w kreowaniu wizerunku miejsca jest zróŜnicowana i zaleŜy 
od wielu czynników. MoŜna wydzielić trzy ich grupy (tab. 2):  

− czynniki związane z wydarzeniem – charakter i atrybuty, skala, sposób 
organizacji, czas trwania i rodzaj uczestników14,  

− czynniki związane z miastem (np. potencjał społeczno-gospodarczy, 
polityka władz lokalnych)  

− czynniki pozostałe (np. media, trendy w popycie). 
Tabela 2 

Czynniki determinujące rolę wydarzeń w kształtowaniu wizerunku miasta 

Grupy 
czynników 

Opis 

Czynniki 
związane  

z wydarze-
niem 

dziedzictwo wydarzeń sporadycznie organizowanych w danym miejscu 
(nawet megawydarzeń) nie jest trwałe, większa rola wydarzeń cyklicz-
nych, sprawność realizacji wydarzenia wpływa na lepsze postrzeganie 
miasta, wydarzenie o większym zasięgu ma większą siłę oddziaływania, 
w trakcie trwających wydarzeń przekazywany wizerunek jest bardziej 
autentyczny (np. trwające miesiąc). Ponadto duŜa powtarzalność, atrak-
cyjność, bezpieczeństwo imprezy, dostępność informacji o imprezie, 
koszt uczestnictwa i lokalizacja sprzyjają kreacji pozytywnego wraŜenia 

Czynniki 
związane  
z miastem 

połoŜenie, historia i wielkość miasta, a takŜe jego znaczenie w Ŝyciu 
społeczno-gospodarczym kraju, struktura gospodarki lokalnej, kapitał 
ludzki (np. gościnność i postawy mieszkańców wobec odwiedzających, 
przedsiębiorczość) i społeczny (np. wzajemne zaufanie i zaangaŜowanie 
w sprawy miasta), polityka lokalna – znaczące miejsce wydarzeń  
w wizji i misji miasta, strategiach i programach jego rozwoju korzystnie 
wpływa pozytywnie na wizerunek miejsca 

Pozostałe 
czynniki 

stosunek mediów do wydarzenia i miasta kształtuje pozytywne lub ne-
gatywne wyobraŜenia, zainteresowanie, motywy i preferencje odbior-
ców i uczestników wydarzeń mogą korzystnie wpłynąć na wizerunek  

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                 
12 G. McCartney, The impact of the 50th Macao Grand Prix on Macao’s Destination Image, 

„International Journal of Event Management Research” 2005, Vol. 1, No. 1, s. 46–65. 
13 M. Kozak, Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata?, „Studia Regionalne i Lokalne” 

2010, nr 1, s. 48–68. 
14 Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Go-

łembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 55. 
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Mówiąc o istocie wydarzeń, naleŜy równieŜ wspomnieć o ich skutkach dla 
miejsc (miast, miejscowości, gmin, regionów czy krajów), w których się one 
odbywają. Skutki te znajdują odzwierciedlenie w gospodarce danego obszaru, 
relacjach społecznych, a takŜe w jego wizerunku. Mogę mieć one zarówno cha-
rakter pozytywny, jak i negatywny. Wybrane ich przykłady przestawiono  
w tabeli 3. 

Tabela 3 

Przykładowe pozytywne i negatywne skutki wydarzeń na kreowanie wizerunku 

Pozytywne Negatywne 
− odnowienie urbanistyczne miejsca 
− unowocześnienie infrastruktury miejsca 
− poprawa estetyki miejsca 
− moŜliwość budowania wyróŜnika miejsca 
− wzmocnienie siły oddziaływania ukształ-

towanego wizerunku 
− wzmocnienie toŜsamości miejsca, np. 

duma lokalna, 
− kulturalne „odnowienie” 

− zwiększenie hałasu, zatłoczenia 
− wzrost cen 
− utrata turystów, którym nie odpo-

wiada dane wydarzenie 
− negatywne doświadczenia uczestni-

ków wydarzenia z powodu np. wy-
bryków chuligańskich, zagroŜenia 
terrorystycznego 

Źródło: opracowanie własne. 

Wydarzenia jako podstawa kształtowania wizerunku Wrocławia – case 
study 

Wrocław – historyczna stolica Śląska, miasto o ponadtysiącletniej tradycji  
– jest jednym z najpręŜniej rozwijających się w ostatniej dekadzie ośrodków 
miejskich Polski. Krajowi i zagraniczni eksperci twierdzą, Ŝe Wrocław ma bar-
dzo podobne lub nawet większe perspektywy rozwoju jak inne miasta Polski 
(m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź). Czwarta co do wielkości pod wzglę-
dem liczby mieszkańców aglomeracja Polski jest najwaŜniejszym ośrodkiem 
gospodarczym, naukowym i kulturalnym Dolnego Śląska – regionu bogatego  
w surowce naturalne, koncentrującego 1/7 potencjału wytwórczego Polski  
i jednocześnie dysponującego terenami o stosunkowo wysokim potencjale roz-
woju turystyki. Po Warszawie i Krakowie, z blisko 120 tys. studentów uczących 
się na 30 uczelniach wyŜszych, w tym sześciu akademickich, Wrocław stanowi 
trzeci co do wielkości i znaczenia ośrodek akademicki w kraju. Dwadzieścia 
muzeów, ponad czterdzieści galerii, filharmonia, opera, teatry, sale widowisko-
we, a przede wszystkim niespotykane, oryginalne, bardzo atrakcyjne, znane  
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i często nagradzane w róŜnych konkursach15 projekty i przedsięwzięcia koncer-
towe, teatralne, wystawowe przyciągają do miasta zarówno widzów, jak i twór-
ców. Miasto jest bardzo korzystnie połoŜone. Centrum Starego Kontynentu, 
bliska granica z Niemcami i Czechami, niewielkie odległości od takich waŜ-
nych europejskich metropolii, jak Berlin, Wiedeń czy Praga, a takŜe polskich 
miast (Kraków, Poznań, Katowice), połoŜenie na waŜnych szlakach komunika-
cyjnych (autostrada A4, drogi S5 i S8, linia kolejowa E-30, Odra), rozbudowy-
wany port lotniczy i Ŝeglowna rzeka, stanowią istotny czynnik rozwojowy dla 
Wrocławia. O postępującym rozwoju gospodarczym miasta świadczy chociaŜby 
fakt, Ŝe według opinii czytelników magazynu „Forbes” w przygotowanym 
przez gazetę rankingu, miasto Wrocław zostało ogłoszone „Stolicą biznesu 
2010 roku”16.  

Wrocław to miasto, w którego misji: „Wrocław miastem spotkania – mia-
stem, które jednoczy” i haśle promocyjnym: „Wrocław – miasto spotkań”  nie-
jako na stałe zawarto przesłanie rozwoju ośrodka poprzez kreowanie ciekawych 
pretekstów do przyjazdu i pobytu we Wrocławiu. Hasło przewodnie potwierdza 
wagę wydarzeń (eventów) w budowaniu wizerunku. Z tego teŜ względu włoda-
rze miasta stale zabiegają o organizowanie waŜnych na arenie przynajmniej 
europejskiej imprez, takich jak: EXPO (próba nieudana) czy Euro 2012 i Euro-
pejska Stolica Kultury 2016 (próby udane). Ponadto co roku kalendarz wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych realizowanych na terenie miasta 
wzbogaca się o nowe propozycje, a dotychczasowe imprezy utrwalają swoją 
obecność i pozycję, stając się imprezami cyklicznymi i nabierając jednocześnie 
charakteru ponadlokalnego, a nawet ponadkrajowego. Władze miasta w jego 
przestrzeni publicznej wydzieliły odpowiednie miejsca do przeprowadzania 
imprez. Są to: Hala Stulecia, Rynek i przebudowywany plac Wolności, nazywa-
jąc je obszarami „z klasą”, w których warto i „modnie” jest się spotykać. Nale-
Ŝy zatem zauwaŜyć, Ŝe miasto Wrocław stawia na imprezy jako fundament wła-
snego wizerunku i realizuje krok po kroku swój plan przygotowania miejsco-
wości do organizowania i realizacji wielkich oraz znaczących wydarzeń kultu-
ralnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, jak równieŜ biznesowych 
(wystawy, targi, kongresy itp.). 

                                                                 
15 Przykładowo opera „Gioconda” Amilcare Ponchiellego – niepowtarzalny spektakl operowy 

wystawiony na wodzie, został wyróŜniony przez Polską Organizację Turystyczną tytułem Najlep-
szy Produkt Turystyczny w Polsce w 2003 roku.  

16 Forbes: Wrocław biznesową stolicą Polski, www.urbanity.pl/wiadomosc6352/forbes-
wroclaw-biznesowa-stolica-polski (29.02.2012). 
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Analizując kalendarium wydarzeń odbywających się kaŜdego roku we 
Wrocławiu, moŜna doliczyć się kilkudziesięciu pozycji, z czego co najmniej 
dwadzieścia jest bardzo znanych, mających długoletnie tradycje i ponadlokalny, 
a nawet międzynarodowy zasięg (tab. 4). MoŜna tu przytoczyć takie przykłady 
jak: festiwal „Wratislavia Cantans” (organizowany od 1966 roku), Wrocławski 
Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą” (od 1964), Przegląd Piosenki Aktorskiej  
(od 1979), Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” 
(od 1962), Wrocławskie Forum Dramaturgii Współczesnej „Eurodrama” (od 
2003), Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Te-
atralnych „Wrotsja” (od 1976), Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych  
i Wydziałów Lalkarskich (od 1991), Międzynarodowy Festiwal Filmowy „No-
we Horyzonty” (od 2000), Wrocławski Maraton (od 1983) czy Dolnośląski 
Przegląd Zespołów Artystycznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej (od 1950). Na-
leŜy zauwaŜyć, Ŝe wrocławianie są pełni pomysłów na niepowtarzalne imprezy, 
mogące stanowić atrakcję dla odwiedzających miasto. Przykładem takiego wy-
darzenia jest odbywający się na wrocławskim rynku cyklicznie od 2003 roku 
Thanks Jimi Festival połączony z próbą ustanowienia Gitarowego Rekordu 
Guinnesa czy Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach „Survival”. 

Tabela 4 

NajwaŜniejsze wydarzenia we Wrocławiu według rodzajów 

Muzyczne Teatralne Filmowe Sportowe 
(39 imprez) 

− Wratislavia Can-
tans, 

− Wrocławski 
Festiwal Jazzowy 
„Jazz nad Odrą” 

− Przegląd Piosen-
ki Aktorskiej 

− Festiwal Polskiej 
Muzyki Współ-
czesnej „Musica 
Polonica Nova” 

− Spotkania z Pio-
senką śeglarską  
i Muzyką Folk 
„Szanty we Wro-
cławiu” 

− Wrocławskie 
Lato Organowe 

− Wrocławski 
Festiwal Gitaro-
wy 

(13 imprez) 
− Wrocławskie Forum 

Dramaturgii Współ-
czesnej „Eurodra-
ma” 

− Wrocławskie Spo-
tkania Teatrów Jed-
nego Aktora i Ma-
łych Form Teatral-
nych „Wrotsja” 

− Międzynarodowe 
Spotkania Szkół Te-
atralnych i Wydzia-
łów Lalkarskich 

− Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki 
Ulicznej „Busker-
Bus” 

− Brave Festival – 
Przeciw wypędze-
niom z kultury 

(8 imprez) 
− Międzynaro-

dowy Festi-
wal Filmowy 
„Nowe Hory-
zonty” 

− Replika Fe-
stiwalu  
w Gdyni Naj-
nowsze Kino 
Polskie 

− Wrocławska 
Wiosna Fil-
mowa 

(5 imprez) 
− Wrocławski 

Maraton 
− Otwarte Mi-

strzostwa Wro-
cławia 

− Grand Prix  
na ŜuŜlu 
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Taneczne Plastyczne Biznesowe Pozostałe 
(6 imprez) 

− Międzynarodowy 
Turniej Tańca 
Towarzyskiego 

− Międzynarodowy 
Festiwal Pieśni  
i Tańca Studen-
tów i Doktoran-
tów  

− Dolnośląski 
Przegląd Zespo-
łów Artystycz-
nych Dzieci  
i MłodzieŜy 
Szkolnej 

(3 imprezy) 
− Międzynarodowy 

Konkurs Rysunku 
− Krajowa Wystawa 

Młodych 

(14 imprez  
targowych*) 

− Międzynaro-
dowe Targi 
Turystyczne 
„Wrocław” 

− Międzynaro-
dowe Targi 
Budownictwa 
TARBUD 

− VII Mi ędzy-
narodwe Tar-
gi Drewna 
DREWOOD 

− Gastro-Hotel  

(19 imprez **) 
− Dolnośląski 

Festiwal Nauki 
− Festiwal 

Wyszehradzki 
− Radosne 

Obchody Święta 
Niepodległości 

* według http://www.targi.com/index.php?miasto=Wroc%B3aw&id_bran=&search_all=wpisz+fraz% 
EA...&data_od=2012-01-01&idp=10&sa.x=21&sa.y=9 

** liczba imprez planowanych w roku 2012 

Źródło: opracowanie na podstawie http://www.wroclaw.pl/stale_festiwale_wystawy_imprezy_ 
2,1.dhtml, http://www.targi.com/index.php?miasto=Wroc%B3aw&id_bran=&search_all=wpisz+ 
fraz%EA...&data_od=2012-01-01&idp=10&sa.x=21&sa.y=9 (01.03.2012). 

Wpływ wydarzeń na kształtowanie wizerunku Wrocławia w percepcji 
mieszkańców i odwiedzających misto  

Dla potrzeb problemu badawczego sformułowanego na samym początku 
przeprowadzono badania ankietowe percepcji mieszkańców i odwiedzających. 
Miały one miejsce w pierwszej połowie 2010 roku. Badanie przeprowadzono na 
wrocławskim rynku. Celem badań było określenie wpływu wydarzeń na kształ-
towanie wizerunku miejsca (na przykładzie Wrocławia) w percepcji ich odbior-
ców i uczestników. Ankietowaniu poddano 100 osób (50 mieszkańców i 50 
przyjezdnych). Próba badawcza była zróŜnicowana pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, dochodów. Zarówno w grupie mieszkańców, jak i odwiedzają-
cych dominowały kobiety, osoby w wieku do 45 lat (z tym Ŝe wśród mieszkań-
ców najwięcej respondentów było między 36. a 45. rokiem Ŝycia, a wśród od-
wiedzających między18. a 25.) oraz osoby osiągające miesięczny dochód do 
2000 zł. Grupa badawcza mieszkańców i odwiedzających róŜniła się pod 
względem wykształcenia. Wśród mieszkańców najwięcej badanych miało wy-
kształcenie wyŜsze (60% ankietowanych), a wśród odwiedzających dominowa-
ło wykształcenie średnie (40%). 

Deklaracje zawarte w ankietach jednoznacznie dowiodły, Ŝe wydarzenia  
w percepcji uczestników i odbiorców –  zarówno mieszkańców Wrocławia, jak 
i przyjezdnych – mają wpływ na odbiór wizerunku miasta (rys. 2). Nie było tu 
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istotnych róŜnic w odpowiedziach między badanymi grupami, tj. między 
mieszkańcami i odwiedzającymi. Zdecydowana większość respondentów za-
uwaŜa znaczącą rolę wydarzeń w budowaniu wizerunku miejsca.  

14%

6%

80%

12%

14%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

nie mam zdania

nie

tak

odwiedzający

mieszkańcy

Rys. 2. Występowanie wpływu wydarzeń na wizerunek Wrocławia w opinii ankietowanych 
mieszkańców i odwiedzających 

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

Według ankietowanych oddziaływanie wydarzeń organizowanych we Wro-
cławiu na image miasta jest bardzo pozytywne. Większość badanych, a dotyczy 
to zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających, uznała wizerunek Wrocławia 
za dobry lub bardzo dobry (rys. 3). Co ciekawe, mieszkańcy bardziej krytycznie 
postrzegają image własnego miasta. DuŜo mniejszy ich odsetek niŜ odsetek 
osób odwiedzających „postawił” wizerunkowi Wrocławia ocenę bardzo dobrą 
(20% mieszkańców w stosunku do 64% odwiedzających). NiemalŜe 1/3 bada-
nych mieszkańców oceniła wizerunek jako średni. Natomiast oceny poniŜej 
dobrej nie wybrał Ŝaden z respondentów z grupy osób wizytujących Wrocław.  

Wyniki badań wskazują równieŜ, Ŝe wydarzenia tworzą w percepcji ankie-
towanych obraz Wrocławia jako: ośrodka Ŝycia kulturalnego (podobny odbiór 
wizerunku przez odwiedzających i mieszkańców), atrakcyjnego miejsca pracy 
(odwiedzający i mieszkańcy), atrakcyjnego miejsca zamieszkania (odbiór głów-
nie przez mieszkańców) i miejsca atrakcyjnego turystycznie (odbiór głównie 
przez odwiedzających) – rys. 4. 
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20%

54%

26%

0%

0%

64%

46%

0%

0%
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dobry
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zły

odwiedzający

mieszkańcy

Rys. 3. Ocena wizerunku Wrocławia w opinii ankietowanych mieszkańców i odwiedzających 

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

26%

30%

30%

14%

34%

25%

16%

25%

0% 10% 20% 30% 40%

ośrodek Ŝycia 
kulturalnego 

idealne miejsce pracy

idealne miejsce 
zamieszkania

miejsce atrakcyjne 
turystycznie

odwiedzający

mieszkańcy

Rys. 4.Wizerunek Wrocławia w opinii ankietowanych mieszkańców i odwiedzających 

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

Wydarzenia wpływają równieŜ na postrzeganie Wrocławia jako aglomeracji 
pręŜnie rozwijającej się w dziedzinie kultury (rys. 5). Większość respondentów, 
zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających, uwaŜa, Ŝe następuje rozwój mia-
sta jako ośrodka Ŝycia kulturalnego.  
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34%
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tak
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mieszkańcy

Rys. 5. Rozwój Wrocławia w obszarze kultury w opinii ankietowanych mieszkańców i odwiedzających 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Zakończenie  

Powszechnie przyjmuje się, Ŝe kaŜde zorganizowane w przestrzeni miej-
skiej wydarzenie przynosi organizatorom i miastu róŜnorodne korzyści o cha-
rakterze społecznym, ekonomicznym, infrastrukturalnym czy marketingowym. 
Niemniej jednak w oparciu o przeprowadzony przegląd literatury nie moŜna 
stwierdzić, Ŝe wpływ wydarzeń na kształtowanie wizerunku w percepcji ich 
uczestników i odbiorców jest jednoznacznie pozytywny lub negatywny. Prowa-
dzone przez przedstawicieli środowiska naukowego na świecie badania identy-
fikują bowiem równieŜ i ujemne zjawiska związane z eventami, w tym nega-
tywny ich wpływ na wizerunek miejsca. Relacje między wydarzeniami a wize-
runkiem są zatem bardziej skomplikowane niŜ wydawałoby się na pierwszy rzut 
oka. ZaleŜą bowiem od wielu współzaleŜnych czynników, których próba iden-
tyfikacji i klasyfikacji stała się równieŜ przedmiotem prezentowanego artykułu. 
Wyniki badań autorek potwierdzają natomiast tezę o istotnej roli wydarzeń  
w kształtowaniu wizerunku miasta, w tym przypadku Wrocławia. Tę rolę za-
uwaŜają sami odbiorcy i uczestnicy wydarzeń.  
 

THE ROLE OF EVENTS IN CITY IMAGE CREATING 
 

Summary 
 

Events, more and more frequently, become the subject matter of research in the context of 
their role in building competitive advantage of a certain area and creating its image. The study 
presents the review of literature related to events and a location image in order to explain their 
core concept as well as relations between them. The utilitarian goal, referring to the assessment of 
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events influencing a location image shaping in the perception of addressees, based on the example 
of Wrocław, was also defined. Critical analysis method, case study and surveys were applied in 
the process of solving the research problem. The conducted analysis indicates an occurring rela-
tion between events and an image. Additionally, it was observed that the widespread belief about 
only positive influence of events on a city image is not confirmed in practice. 

Translated by Hanna Baurowicz-Fujak 
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Streszczenie  

W artykule przybliŜono zagadnienie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Przedstawiono 
rozwój tego pojęcia od staroŜytności do chwili obecnej. Autorka przybliŜyła istotę współpracy 
władz z lokalnymi działaczami, organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami. Zaprezentowane 
zostały badania nad aktywnością społeczeństwa w Ŝyciu miasta i potrzeby w tym względzie.  
W artykule podano takŜe przykłady kampanii zorganizowanych przez mieszkańców danych 
jednostek osadniczych oraz zaakcentowano wpływ Internetu na politykę rozwoju miasta. 

Wprowadzenie 

Społeczeństwo obywatelskie staje się coraz częściej podkreślanym składni-
kiem Ŝycia w demokratycznym kraju. JuŜ w czasach staroŜytnych myśliciele 
podkreślali jego wagę. Arystoteles w swoim dziele Polityka głosił, Ŝe rozwija-
jąc się, społeczeństwo tworzy państwa, które są wyrazem najwyŜszej formy 
zgromadzeń. Z kolei zdaniem filozofów oświecenia, jak Imanuel Kant i Jan 
Jakub Rousseau, istota ludzka łatwiej i szybciej rozwija się, będąc aktywną  
w Ŝyciu publicznym.  

Jeszcze dalej w swych rozwaŜaniach poszli John Locke i George Hegel, 
którzy uwaŜali, Ŝe społeczeństwa są niezaleŜne od instytucji państwa, natomiast 
interesy obywatela mogą zostać osiągnięte wyłącznie przy obywatelskiej 
współpracy. Dlatego teŜ powinno się stwarzać warunki, które pozwolą im dzia-
łać swobodnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. G. Hegel dodat-
kowo podkreśla rolę współpracy wszystkich obywateli. 

Dziewiętnastowieczny myśliciel Alexis de Tocqueville kładł szczególny 
nacisk na stowarzyszenia obywatelskie, która stanowić mają tzw. lekcję demo-
kracji. Jego zdaniem stwarzają one okazję do zdobycia doświadczeń w samoor-



Anita Kijanka 332

ganizacji. Obecnie świadomość i potrzeba rozwijania się społeczeństwa obywa-
telskiego w Polsce wzrasta od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych. Sprzyjał temu rozpad systemu demokracji ludowej, który cechował się 
tzw. społeczeństwem zamkniętym, a powstawał jako efekt walki z władzą ko-
munistyczną1. 

Istota terminu społeczeństwo obywatelskie 

Termin społeczeństwo obywatelskie został wprowadzony przez Georga 
Wilhelma Friedricha Hegla, choć znaczący wkład w jego rozpowszechnienie 
miał między innymi takŜe Karol Marks2. Według Hegla, występują dwa rodzaje 
społeczeństwa: obywatelskie traktowane jako społeczeństwo cywilne, oraz pań-
stwo rozumiane jako społeczeństwo polityczne. Głównym załoŜeniem analizo-
wanego zagadnienia jest samoorganizacja obywateli. Do tej idei nawiązywały 
ruchy liberalne, socjaldemokratyczne i socjalistyczne. Według nich społeczeń-
stwo powinno funkcjonować w ramach róŜnych organizacji, samodzielnie, nie-
zaleŜnie od władzy publicznej3. Zorganizowane w ten sposób społeczeństwo 
potrafi zaspokoić swoje potrzeby indywidualne oraz grupowe, będąc tym sa-
mym rozwiązaniem pośrednim pomiędzy jednostką, społeczeństwem a pań-
stwem. 

Tak funkcjonujące społeczeństwo prowadzi debatę, której rezultatem jest 
znalezienie rozwiązań mających na celu tworzenie wspólnego dobra. Stają się 
tym samym podłoŜem sprzyjającym rozwojowi demokracji obecnie. Pozwalają 
na wzmocnienie i wcielenie w Ŝycie praw obywatelskich zezwalających na 
uczestnictwo w Ŝyciu publicznym. Pomagają takŜe w samorealizacji i pełnieniu 
ról społecznych obywateli. Wszystko to jest wynikiem działania państwa kon-
stytucyjnego i praworządnego, które w funkcjonującym systemie gwarantuje 
prawo do wolności i równości oraz prawo własności4. 

W Polsce istnieją dwa obszary funkcjonowania społeczeństwa obywatel-
skiego. Pierwszym jest obywatelska aktywność grupowa, w ramach której 
mieszkańcy kraju mogą tworzyć organizacje pozarządowe, wspólnoty lokalne 
oraz samorządy. Popularne są takŜe nieformalne grupy i ruchy społeczne. Dru-
gim obszarem jest świadomość obywatelska. 

                                                                 
1 Społeczeństwo obywatelskie, http://www.wosna5.pl/spoleczenstwo_obywatelskie 

(22.03.2012). 
2 P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Liber, Warszawa 2000, s. 117. 
3 Ibidem. 
4 Społeczeństwo obywatelskie, http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/ 

(22.03.2012). 
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Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

W naszym kraju istnienie organizacji pozarządowych jest młodą sferą Ŝycia 
społecznego. Prawna definicja i określenie zakresu, moŜliwości oraz funkcjo-
nowania organizacji pozarządowych są regulowane na podstawie ustawy  
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (DzU  
z 2010 r., nr 234, poz. 1536). Jak przedstawia art. 3, ust. 2, organizacjami poza-
rządowymi są osoby prawne lub podmioty bez osobowości prawnej, które nie 
są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Zalicza się do nich 
fundacje i stowarzyszenia, a takŜe związki zawodowe, organizacje samorządu 
gospodarczego i zawodowego. 

Zgodnie z danymi w rok po wejście w Ŝycie wymienionej ustawy w sekto-
rze pozarządowym było około 109 000 organizacji pozarządowych zarejestro-
wanych w rejestrze Regon. W 2005 roku było ich 6% więcej, a w 2006 r. przy-
było ich 7%. Kolejne lata nie obfitowały w tak znaczny przyrost, gdyŜ w 2007 r. 
zarejestrowano 5%, a w następnym 2,75%. W 2009 r. liczba organizacji zwięk-
szyła się o 3,06%. Ogółem według danych z rejestru Regon liczba stowarzyszeń 
wzrosła w przeciągu pięciu lat o 36,86% z 59 891 w 2004 r. do 81 967 w 2009 r. 
Natomiast liczba fundacji wzrosła o 44,95% z 7210 w 2004 r. do 10 451 pod 
koniec 2009 r.5 

Skupienie społeczeństwa wokół organizacji pozarządowych jest czynni-
kiem, który wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku miast w świadomo-
ści obywateli. Globalizacja sprzyja przemieszczaniu się jednostek. Motywacje, 
jakie za nią stoją, mogą być prywatne, zarobkowe, turystyczne, edukacyjne, 
biznesowe czy zdrowotne. Dlatego teŜ niektóre miasta cieszą się większym 
zainteresowaniem potencjalnych mieszkańców, studentów czy inwestorów.  
O tym, gdzie dane osoby zdecydują się osiedlić lub rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, decyduje wiele czynników. MoŜe to być atrakcyjna 
oferta mieszkaniowa, moŜliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy 
czy teŜ Ŝycie kulturalne. Szeroki wachlarz sposobów na spędzenie wolnego 
czasu jest efektem między innymi istnienia organizacji pozarządowych. Zgod-
nie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2010 roku 39% działa-

                                                                 
5 Dane pochodzą ze Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności poŜytku publiczne-

go i o wolontariacie, przygotowywanego corocznie przez Departament PoŜytku Publicznego  
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl. 
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jących podmiotów funkcjonowało w ramach takich dziedzin jak sport, rekre-
acja, hobby i turystyka, a 11% stanowiły zajmujące się kulturą i sztuką6. 

Istota i czynniki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Zdaniem A. Łuczak, istnieją trzy kategorie czynników, które wpływają na 
społeczne postrzeganie miasta. Zalicza się do nich: 

– czynniki zewnętrzne: demograficzne (np. wiek, płeć, wykształcenie, 
wykonywany zawód), socjoekonomiczne (w skład których wchodzą: 
dochody, struktura wydatków, pochodzenie społeczne) oraz społeczno- 
-kulturowe (składające się m.in. na kulturę i określone wzory oraz nor-
my zachowań, hierarchię wartości oraz rodzinę), 

– czynniki zewnętrzne, definiowane teŜ jako psychologiczne; są to takie 
elementy osobowości jak: motywacja, typ osobowości, styl Ŝycia, po-
stawy, wiedza czy posiadane doświadczenie; 

– czynniki pozostałe: wszystkie elementy, które jednostka odbiera z ze-
wnątrz, a nie są one bezpośrednio z nią związane; są to komunikacja in-
terpersonalna odnosząca się do relacji pomiędzy osobami w danym 
mieście, przekazy informacyjne z mediów, a takŜe opinie liderów7. 

Potwierdza to przyczynę, dla której badacze marketingu terytorialnego zali-
czają jednostkę do jednego z najwaŜniejszych składników omawianej dziedzi-
ny. Oprócz tradycyjnie przyjmowanej koncepcji 4P: produkt, cena, promocja  
i dystrybucja, składających się na tzw. marketing mix, zaliczają do niej takŜe 
człowieka. Specjaliści marketingu terytorialnego uwaŜają, Ŝe powinien on 
obejmować: 

– ofertę terytorialną, która określana jest przez stałe i zmienne cechy tery-
torialne, do których zalicza się: historię, kulturę oraz połoŜenie i rozwój 
ekonomiczny, 

– warunki, w jakich moŜliwe są do nabycia istniejące dobra; poszczegól-
ne osoby i instytucje korzystając z nich, uczestnicząc w Ŝyciu miasta, 
stają się jednocześnie jego konsumentami, 

– sposoby oraz okoliczności umoŜliwiające przekazanie produktu, czyli 
miejsce, czas, procedury oraz sposób obsługi interesantów, 

                                                                 
6 www.pozytek.gov.pl (22.03.2012). 
7 A. Łuczak, Wizerunek miasta, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2, s. 89–90. 
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– formy, środki i metody komunikowania się jednostki osadniczej z oto-
czeniem8. 

Elementem, o który wzbogacono analizowane wyŜej podejście, jest czło-
wiek, a jego udział przedstawiany jest w dwóch wymiarach jako: 

a) proces zarządzania zasobami ludzkimi, który odnosi się do zdobycia, 
organizowania, motywowania oraz doceniania osób niezbędnych w or-
ganizacji, tak aby poprzez swoją pracę mogli sprzyjać zaspokajaniu po-
trzeb nabywców, 

b) wkład mieszkańców w rozwój regionu9. 
Jednostka jest takŜe elementem łączącym i koordynującym instrumenty 

promocji produktu, jego cenę i dystrybucję w marketingu rozwoju ekonomicz-
nego (economic development marketing)10. Postęp i poszerzanie dotychczas 
przyjętych elementów marketingu sprzyjał powstaniu kolejnych jego definicji  
i ujęć. Jedną z popularniejszych jest zespół narzędzi marketingu usług, tzw. 7P, 
który wzbogacony został o ludzi (personel i mieszkańców, którzy poprzez swo-
ją aktywność wspierają kreowanie pozytywnego wizerunku miasta), cechy fi-
zyczne (atrakcyjnie wyeksponowane dostępne oferty) oraz procesy zarządzania 
(w tym wypadku rozumiane jako procedury świadczenia usług)11. 

Wraz z rozwojem marketingu terytorialnego i jego rozpowszechnieniem 
przez poszczególnych włodarzy miast i regionów wzrasta zainteresowanie 
czynnikiem, jakim jest społeczność lokalna i otaczające ją organizacje. Coraz 
częściej kładzie się nacisk na wykorzystywanie w kreowanej polityce rozwoju 
lokalnych liderów, aktywnych stowarzyszeń i fundacji, które swoją pracą 
wspierają działania w zakresie poszczególnych elementów Ŝycia społecznego.  

Jednostkę w rozwijaniu Ŝycia miasta akcentował takŜe Simon Anholt  
w heksagonie marek miast12. Zaliczał do niego między innymi: obecność, po-
                                                                 

8 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne,  
w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2002, s. 83.  

9 T. Metaxas, Place Marketing as a Tool for Local Economic Development and City’s Competi-
tiveness: A Comparative Evaluation of Place Marketing Policies in European Cities (materiały 
konferencyjne, EURA Conference Urban and Spatial European Policies: Leves of Territorial 
Government, Turin, 18–20.04.2002), za: M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 174. 

10 E.P. Canada, AsharkProof Marketing Plan, „Economic Development Review”, Spring 1997, 
s. 44. 

11 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego…, s. 176. 
12 Heksagon marek miast stanowi sześć wymiarów wizerunku miasta w badaniu Indeksu Marek 

Miast (City Brand Index), który został opracowany przez Simona Antholta. Jest ogólnoświato-
wym badaniem wizerunku miast, przede wszystkim stolic i aglomeracji. Badanie realizowane 
było z wykorzystaniem ankiety internetowej wśród reprezentantów światowej społeczności. Za: 
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tencjał, miejsce, warunki, puls Ŝycia oraz ludzi. Analizowano ich przyjazność  
i serdeczność bądź teŜ chłód i uprzedzenie w relacjach z przyjezdnymi. Badano, 
czy łatwo przyjmowali nowe osoby do swoich środowisk oraz stwarzali poczu-
cie bezpieczeństwa. 

Pozytywny wizerunek miasta jest powodem do dumy nie tylko dla osób za-
rządzających nim, ale takŜe dla jego mieszkańców13. Istotne jest, aby pamiętać, 
Ŝe nie ma on charakteru statycznego, a kształtowany jest poprzez róŜnego ro-
dzaju instytucje, wykorzystujące dostępne metody komunikacji. A. Szromnik 
przedstawia wizerunek miasta jako kategorię zindywidualizowaną, która nie jest 
stała. Kształtowany jest w dłuŜszym przedziale czasowym i jest cechą we-
wnętrznie złoŜoną. Przez swoje istnienie moŜe zwiększać bądź zmniejszać kon-
kurencyjność miasta, a jego identyfikacja wymaga przeprowadzenia badań 
marketingowych14. 

W 2007 roku na zlecenie „Gazety Wyborczej” PBS DGA przeprowadziła 
badanie na mieszkańcach 21 miast Polski. Próba, składająca się z 6332 miesz-
kańców w wieku 25–40 lat, oceniła swój stosunek do miasta. Odpowiadając na 
pytanie, czy kochają lub lubią swoje miasto, wskazywali na więź łączącą ich  
z miejscem zamieszkania. Jak pokazały badania, Kraków jest najbardziej doce-
niany, zaś Radom najmniej15. 

Aby praca nad kreowanym wizerunkiem jednostki osadniczej szybko  
i trwale się rozprzestrzeniała, musi mieć swój początek wśród mieszkańców 
danego miasta. To oni powinni jako pierwsi go zaakceptować. Identyfikując się 
z nim, stają się jego ambasadorami, a tym samym wzmacniają realizowane 
kampanie wizerunkowe. Istotną rolę odgrywają w tym miejscu aktywne organi-
zacje pozarządowe, fundacje, nieformalne grupy ludzi, którzy poprzez swoją 
pracę przyczyniają się do tworzenia pozytywnego klimatu w mieście. Lokalni 
patrioci, działacze społeczni, liderzy opinii czy blogerzy – to jednocześnie naj-
tańsze i najwiarygodniejsze z moŜliwych źródeł informacji o danej jednostce 

                                                                                                                                                             

S. Antholt, ToŜsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, War-
szawa 2007, s. 85. 

13 Wizerunek miasta to zestaw wraŜeń i interpretacji powiązanych spontanicznie z określonymi 
bodźcami (fizycznymi lub społecznymi), które wywołują u ludzi serię skojarzeń z danym miej-
scem. Sprzyjają one poszerzaniu wiedzy na temat miasta, niekiedy nazywanych stereotypami. 
Poprzez sieć skojarzeń budowanych przez dany czas jednostka kształtuje w sobie wizerunek 
jednostki osadniczej. Za: E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta – od koncep-
cji do wdroŜenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 30. 

14 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2007, s. 134. 

15 E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek…, s. 71. 
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osadniczej. Im bardziej są oni włączeni w Ŝycie miasta, tym efektywniej budują 
i promują jego markę. Jednocześnie ich niezadowolenie moŜe być wyjątkowo 
odczuwalne przez władze. To mieszkańcy najczęściej wyraŜają swój sprzeciw 
w stosunku do podejmowanych inicjatyw i realizowanych kampanii, które im 
nie odpowiadają. Internet, fora internetowe i portale społecznościowe stały się 
nieodłącznym elementem pochwały bądź teŜ nagany dla podejmowanej polityki 
rozwoju, edukacji, promocji itp.  

Zmiana modelu komunikacji z otoczeniem spowodowała, Ŝe planując wy-
jazd na wakacje, organizując konferencję czy spotkanie słuŜbowe, poszukuje się 
informacji w Internecie. Na forach internetowych powstają specjalne grupy 
tematyczne, na których wymieniane są opinie na róŜnorodne tematy. Popularne 
są szczególnie te dotyczące poszczególnych miast, np. Warszawa, Katowice. 
Zarejestrowane na nich osoby mogą podzielić się swoimi spostrzeŜeniami  
i uwagami związanymi z jednostką osadniczą. UŜytkownicy proponują sobie 
wzajemnie ciekawe wydarzenia, polecają bądź odradzają restauracje. Osoby 
przyjezdne mogą w takich miejscach zasięgnąć opinii mieszkańców na temat 
spędzania wolnego czasu, uczelni, która dobrze kształci w interesujących jed-
nostkę kierunkach, z kim warto współpracować.  

Inną z form komunikacji w sieci są blogi, prowadzone przez pasjonatów16. 
PodróŜując po swoim regionie, często zamieszczają oni zdjęcia, dzielą się wra-
Ŝeniami i uwagami. Stanowią wiarygodne źródło informacji o miejscu. Coraz 
częściej zauwaŜa się, Ŝe osoby przyjezdne nie korzystają z oficjalnych stron 
www prowadzonych przez miasto, ale właśnie z innych publikacji i opinii do-
stępnych w Internecie. Prosumenci, jak często określa się osoby podejmujące 
dialog z miastem, przedsiębiorstwem, to liderzy opinii, kreujący wizerunek 
jednostki osadniczej. 

Badania Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i OBOP 

Mieszkańcy chcą być częścią miasta, w którym Ŝyją. Pragną mieć wpływ na 
to, jakie kierunki rozwoju są obierane i jakie podejmowane decyzje. Potwier-
dzają to badania zrealizowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej i OBOP, które zrealizowano w maju i czerwcu 2011 r.17 Wyniki badań 
                                                                 

16 Blog to internetowy dziennik, prywatna strona www, na której przez autora lub autorów po-
ruszane są wybrane zagadnienia. 

17 Pierwsze badanie sondaŜowe, w ramach projektu omnibusowego (technika CAPI) zrealizo-
wano na losowej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Liczebność próby to 
1005 osób.. Termin realizacji badania: 6–10 maja 2011 r. Drugie badanie odbyło się w dniach 21–
27 czerwca 2011 r. na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku 18 lat 
i więcej. SondaŜ zrealizowano techniką CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputero-



Anita Kijanka 338

wskazują, Ŝe Polacy chcą uczestniczyć w Ŝyciu swojej społeczności lokalnej, 
choć aŜ 54% przyznaje, Ŝe nie ma wpływu w tym zakresie. Przeciwnego zdania 
jest tylko 40% badanych. Oczekiwane są dalsze zmiany w prawie i nowe in-
strumenty, które zwiększą udział obywateli w działaniach samorządu. 79% 
badanych wskazało na potrzebę wprowadzenia prawnej formuły obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. 81% respondentów przekonanych jest o koniecz-
ności zmian w przepisach określających sposób prowadzenia konsultacji spo-
łecznych18. 

Prawnym rezultatem tych badań był „Projekt ustawy o wzmocnieniu udzia-
łu mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu 
gmin, powiatów, województwa oraz o zmianie niektórych ustaw w części doty-
czących konsultacji społecznych”19. Projekt ten nie wszedł w Ŝycie między in-
nymi za sprawą protestu Związku Miast Polskich, który uznał, Ŝe zapropono-
wane w projekcie ustawy zapytanie obywatelskie jest zbyteczne. Podobne roz-
wiązania funkcjonują juŜ w takiej formie jak: wystąpienia na sesjach, interpela-
cje radnych czy pytania do organów, urzędów i jednostek samorządowych oraz 
dostęp do informacji publicznej. Związek twierdził, Ŝe wprowadzenie zapytania 
obywatelskiego moŜe spowodować konflikty społeczne, paraliŜ w pracy samo-
rządu oraz wydłuŜenie się terminów realizacji zadań publicznych. Skutkować to 
będzie dołoŜeniem nowych obowiązków pracownikom budŜetowym, a co za 
tym idzie zwiększeniem wydatków lub teŜ rozmyciem odpowiedzialności20. 
Związek Miast Polskich zakwestionował takŜe propozycję w projekcie ustawy 
dotyczącą przepisu o referendum lokalnym, które miałoby być wiąŜące bez 
względu na frekwencję21.  

 

 

                                                                                                                                                             

wo). Za: O samorządzie i w samorządzie. Polacy o władzach lokalnych oraz propozycji wzmoc-
nienia udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu – raport z badania, Warszawa 2011, 
http://www.ttg.com.pl/download/Polacy%20o%20samorzadzie1.pdf?id=YS5ncmVjenljaG9AdG
VsZXdpemplbG9rYWxuZS5vcmcucGw%3D. 

18Ibidem. 
19 W momencie pisania tego artykułu decyzje dotyczące wejścia w Ŝycie projektu ustawy jesz-

cze nie zapadły. 
20 ZMP krytykuje prezydencki projekt samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-

i-finanse/zmp-krytykuje-prezydencki-projekt-samorzadowy,28206.html (25.03.2012). 
21 Uwagi do ustawy o udziale mieszkańców w działaniach samorządu, 

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/uwagi-do-ustawy-o-udziale-mieszkancow 
-w-dzialaniach-samorzadu,25367.html (25.03.2012). 
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Przykłady aktywności społeczeństwa obywatelskiego 

Mimo niskiej świadomości obywatelskiej i małego poczucia wpływu na re-
alizowaną politykę lokalną nie brakuje pozytywnych przykładów działalności 
mieszkańców w zakresie tworzenia dobrego klimatu w Ŝyciu społeczności da-
nego miasta. Lokalni patrioci, organizacje pozarządowe i fundacje aktywnie 
działają, tworząc społeczeństwo obywatelskie. Jednym z takich przykładów jest 
Stowarzyszenie Przestrzeń–Ludzie–Miasto, które zostało załoŜone 2 marca 
2009 roku. Na jego stronie www moŜna przeczytać, Ŝe „geneza powstania sto-
warzyszenia sięga kilku lat wstecz, kiedy rozpoczęło swoją działalność mało-
polskie subforum skyscrapercity.com. Forum gromadziło wokół siebie rzesze 
sympatyków wieloaspektowego rozwoju Krakowa i otaczającego go regionu. 
Przedmiotem zainteresowania piszących oraz czytelników były takie dziedziny 
jak architektura, urbanistyka, transport, a takŜe wiele innych skupionych wokół 
głównego tematu, jakim są inwestycje. Z czasem nasza współpraca zaczęła 
przybierać formę coraz bardziej sformalizowanych działań. W końcu, za przy-
kładem naszych kolegów z innych polskich regionów istniejących na skyscra-
percity.com, postanowiliśmy załoŜyć nasze wspólne stowarzyszenie. Tak naro-
dziła się idea krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń–Ludzie–Miasto”22. 

Stowarzyszenie w swoich celach statutowych ma między innymi działanie 
na rzecz zrównowaŜonego rozwoju Krakowa, sprzeciwianie się rozwiązaniom 
pogarszającym jakość przestrzeni publicznej i propagowanie zrównowaŜonych 
form transportu. Aktywność stowarzyszenia jest szeroka i obejmuje takŜe 
ochronę i odnowę wartości zabytkowej miasta, jak równieŜ popularyzację wie-
dzy na temat dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego oraz architektu-
ry XX wieku i współczesnej23. W zakresie swojej działalności Stowarzyszenie 
Przestrzeń–Ludzie–Miasto wymienia między innymi: list otwarty w sprawie 
reformy komunikacji miejskiej w Krakowie, interwencje w sprawie termomo-
dernizacji budynku Feniks czy akcję „Park(Ing) Day 2010”. Członkowie inicja-
tywy brali teŜ udział w licznych konsultacjach społecznych. 

Inną krakowską organizacją jest Krakowianie Rządzą. Celem tej inicjatywy 
jest kontrola polityków samorządowych oraz angaŜowanie mieszkańców  
w sprawy miasta. Została ona zainicjowana na portalu społecznościowym Face-
book, gdzie powstała grupa pt. „Nie dla zmiany nazwy al. Przyjaźni w Krako-
wie”. Była to reakcja na plan nowohuckich radnych zmiany nazewnictwa z al. 
Przyjaźni na al. Lecha i Marii Kaczyńskich. Cała akcja spotkała się z duŜym 
                                                                 

22 http://przestrzen.krakow.pl/o-nas (25.03.2012). 
23 Ibidem. 



Anita Kijanka 340

zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem przez mieszkańców Krakowa, co 
zachęciło inicjatorów do stworzenia platformy umoŜliwiającej przyglądanie się 
pracy radnych oraz przedstawiania swoich propozycji zmian.  

Twórcy platformy na stronie www.krakowianierzadza.pl prezentują wybra-
ne pomysły polityków. Autorzy inicjatywy przeprowadzają sondaŜe i badania 
ankietowe, które wykazują, jaki jest społeczny odbiór rozwiązań proponowa-
nych przez władze miasta i samorządy dzielnic. Na stronie www stowarzysze-
nia znajdują się takŜe pomysły i indywidualne propozycje rozwiązań poszcze-
gólnych spraw z Ŝycia Krakowa24. Przedstawiciele grupy ogłosili takŜe mani-
fest, w którym przedstawiają swoje pomysły na politykę rozwoju miasta oraz 
zachęcają do współpracy. Hasłem przewodnim jest: „Kraków to nasz wspólny 
dom, nauczmy się go szanować!” 25. 

Katowice równieŜ posiadają silną organizację społeczną, która chce wpły-
wać na wizerunek miasta. Inicjatywa Napraw Sobie Miasto zakłada promowa-
nie architektury wśród wszystkich jej uŜytkowników. Na specjalnie do tego 
przygotowanej stronie www moŜna znaleźć treść: „Nasze miasto – przestrzeń 
publiczna, ulice, chodniki i budynki są naszym wspólnym dobrem, za które 
powinniśmy czuć się odpowiedzialni. Jeśli sami o nie nie zadbamy, to nikt za 
nas tego nie zrobi”26. Inicjatywa rozpoczęła się od akcji pt. „Umyj sobie dwo-
rzec”, w trakcie której 24 kwietnia 2010 roku wyczyszczono halę główną dwor-
ca kolejowego Katowice–Ligota27, który jak pokazały późniejsze działania jest 
jednym z częściej aktywizowanych przez organizatorów miejscem. Inna akcja 
„Kup sobie kielich” była reakcją na plany wyburzenia dworca pod budowę ga-
lerii handlowej. Pomysł miasta spotkał się z niezadowoleniem architektów, 
historyków sztuki oraz wielbicieli architektury. Inicjatywa nie miała na celu 
sprzeciwu wobec wyburzenia dworca, ale miała być kampanią promocyjną jego 
architektury. W związku z tym wysłano do 20 najsłynniejszych architektów 
świata (Zaha Hadid, Frank Gehry, Oscar Niemeyer, Santiago Calatrava, Nor-
man Foster i inni) propozycję kupna jednego kielicha28. Kampania spotkała się 
z duŜym zainteresowaniem, a jednym z chętnych był Bernard Tschumi. Pienią-
dze zebrane przez stowarzyszenie przeznaczono na pierwsze warsztaty Małej 
Akademii Architektury. 

                                                                 
24 Inicjatywa obywatelska – krakowianie rządzą, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425, 

10065687,Inicjatywa_obywatelska__Krakowianie_rzadza.html (26.03.2012). 
25 Manifest, http://przestrzen.krakow.pl/manifest (26.03.2012). 
26 http://naprawsobiemiasto.eu/web/ (26.03.2012). 
27 http://naprawsobiemiasto.eu/web/?q=akcje (26.03.2012). 
28 Hala główna dworca w Katowicach składa się z 16 Ŝelbetowych filarów, tzw. kielichów. 
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Kolejna z przeprowadzonych akcji „nieESTETYKA miasta” polegała na 
zrywaniu reklam z elewacji budynków i pakowaniu ich w kartonowe pudełka. 
Następnie oklejono je fragmentami ulotek w róŜnych kolorach, z których na-
stępnie stworzono ekorzeźbę w formie logo ESK 201629 dla Katowic. Akcji 
towarzyszyła petycja pod Urzędem Miasta w sprawie utworzenia Biura Plastyka 
Miejskiego30.  

Następną z katowickich form społeczeństwa obywatelskiego jest Stowarzy-
szenie Moje Miasto. Organizacja określa siebie jako „aktywną grupę ludzi, dla 
której sprawy miasta i regionu nie są obojętne”. Chce prezentować metropoli-
tarny charakter aglomeracji katowickiej, jej ekonomiczno-socjalny oraz kultu-
rowy rozwój. Swoje działania kieruje do osób, które mieszkają, pracują, uczą 
się oraz spędzają czas wolny w Katowicach i miastach sąsiadujących. Chce 
„koordynować inicjatywy wspólnie z władzą, mediami, biznesem i społeczno-
ścią lokalną”  31. Jej celem jest, aby wszyscy postrzegali Katowice jako swoje 
miasto, stąd nazwa stowarzyszenia.  

Zakończenie 

Zaprezentowane przykłady inicjatyw przedstawiają fragment szerokiego ru-
chu, który zdaniem autorki publikacji rozwija się i będzie coraz istotniejszym 
elementem Ŝycia miasta. Badacze zagadnienia marketingu terytorialnego za-
uwaŜają konieczność uwzględniania opinii społeczeństwa lokalnego w kreowa-
nej polityce rozwoju jednostki osadniczej. Włodarze stają przed koniecznością 
słuchania tych, którzy ich wybrali. Niezbędne będzie rozwijanie dodatkowych 
form, które umoŜliwi ą wzajemną współpracę na linii władza–mieszkańcy. Kon-
sultacje społeczne, inicjatywa uchwałodawcza czy zapytania obywatelskie to 
przykłady narzędzi, które będą coraz powszechniejsze i skuteczniejsze w co-
dziennym wpływie mieszkańców na funkcjonowanie miast. 
 

CITY OF THE FUTURE – A CITY OF PEOPLE 
 

Summary 
 

The article introduces the issue of civil society in Poland. It shows the development of this 
concept from ancient times to the present. The author presents the essence of local authorities 
cooperation with local activists, non-governmental organizations and foundations. There are 

                                                                 
29 Katowice w tym czasie startowały w konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016. 
30 Plastyk miejski – osoba, która z urzędu zajmuje się zarządzaniem wizerunkiem miasta w za-

kresie umieszczania reklam, plakatów, szyldów na budynkach.  
31 http://smm.pl/?page_id=2 (26.03.2012).  
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presented current research on activity in the public life of the city and the needs in this regard. 
The article also includes examples of campaigns organized by the residents of settlements and the 
impact of Internet on urban development policy. 

Translated by Anita Kijanka 
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ROLA SPECJALNYCH WYDARZE Ń W MARKETINGU  
DESTYNACJI I ROZWOJU TURYSTYKI 

 

 

 

Streszczenie  

Destynacje w swoich działaniach promocyjnych często wykorzystują specjalne, planowane 
wydarzenia (ang. special, planned events). Wydarzenia tego rodzaju, m.in. sportowe (np. UEFA 
Euro 2012) traktuje się w kategoriach atrakcji turystycznych, czynnika wzrostu zainteresowania 
destynacją (turystyka biznesowa, turystyka w czasie wolnym itp.), niwelatora efektu sezonowo-
ści, czynnika przyczyniającego się do powtarzalności wizyt i ich wydłuŜenia, kreowania  
i wzmacniania marki, zyskania rozgłosu i budowy poŜądanego wizerunku miejsca. Celem artyku-
łu jest zaprezentowanie wybranych aspektów tej problematyki oraz marketingowego znaczenia 
specjalnych wydarzeń (eventów) dla turystyki i rozwoju destynacji.  

Wprowadzenie 

Specjalne wydarzenia (ang. special events) to świadomie kreowane i pla-
nowane przedsięwzięcia, podkreślające specjalne okazje, które organizowane są 
dla osiągnięcia konkretnych celów społecznych, kulturowych lub korporacyj-
nych1. Określane są równieŜ jako wyjątkowy okres celebrowany uroczyście, 
często z określonym rytuałem, podczas którego zaspokajane są specyficzne 
potrzeby2. Obszar obejmujący specjalne wydarzenia jest na tyle rozległy, Ŝe 
uwaŜa się za praktycznie niemoŜliwe podanie precyzyjnej definicji uwzględnia-
jącej całą róŜnorodność ich odmian. Getz3 proponuje definiowanie specjalnych 
wydarzeń w odniesieniu do ich kontekstu. Uwzględniając punkt widzenia orga-
nizatora, specjalne wydarzenie będzie jednorazowym lub niezbyt często prze-

                                                                 
1 G. Bowdin, J. Allen, W.O’Toole, R. Harris, I. McDonnell, Events Management, Elsevier, Ox-

ford 2011, s. 17. 
2 J. Goldblatt, Special Events: Event Leadership for a New World, John Wiley & Sons, Hobo-

ken 2008, s. 5. 
3 D. Getz, Event Management and Event Tourism, Cognizant Communications Corporation, 

New York 2005, s.16. 
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prowadzanym przedsięwzięciem wykraczającym poza normalne (codzienne) 
działania czy aktywności inicjatora bądź sponsora. Dla uczestnika (konsumenta) 
będzie natomiast moŜliwością doświadczenia wydarzenia, które wykracza poza 
ramy standardowych, normalnych, codziennych wyborów. Wyjątkowość wyda-
rzeń przejawia się ich uroczystym charakterem, unikalnością, jakością, auten-
tycznością, tradycją, gościnnością, orientacją tematyczną, przystępnością, do-
godnością i symbolizmem. 

Wydarzenia moŜna skategoryzować w oparciu o rozmiar, skalę, efekt od-
działywania, formę i treść. W wymiarze skali i efektu oddziaływania wyróŜnia 
się główne (znaczące) wydarzenia (major events), bądź mega (wielkie) wyda-
rzenia (mega-events), takie jak Igrzyska Olimpijskie, FIFA World Cup, UEFA 
Euro Cup, Targi EXPO, wydarzenia charakterystyczne, związane z konkretnym 
miastem, regionem czy krajem (hallmark events), np. Karnawał w Rio, Okto-
berfest w Monachium, The Championships na kortach Wimbledonu, a takŜe 
wydarzenia społeczne (wspólnotowe) o znaczeniu lokalnym (local/community 
events). W odniesieniu do formy czy treści rozróŜnia się wydarzenia kulturalne 
(koncerty, festiwale sztuki, karnawały), sportowe i biznesowe (spotkania, kon-
ferencje, kongresy, targi, wprowadzanie nowych produktów, podróŜe motywa-
cyjne, turystykę korporacyjną i inne imprezy związane z podróŜami słuŜbowy-
mi) oraz wydarzenia polityczne i państwowe (szczyty, spotkania międzypań-
stwowe, wizyty głów państw, VIP-ów, obchody królewskie itp.)4. 

Wydarzenia, ze względu na swoją charakterystykę, posiadają określone 
moŜliwości oddziaływania w obszarze turystyki. L.K. Jago i R.N. Shaw definiu-
ją specjalne wydarzenia w kontekście turystyki jako jednorazowe lub powtarza-
jące się z małą częstotliwością i ograniczone w czasie imprezy, które umoŜli-
wiają konsumentowi spędzenie czasu wolnego oraz społeczną interakcję, wy-
kraczające poza codzienne zdarzenia i doświadczenia, jednocześnie dysponują-
ce potencjałem przyciągania turystów5. Z tego powodu wydarzenia stają się 
znaczącym komponentem marketingu destynacji6. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie, w oparciu o analizę literatury przed-
miotu odnoszącą się do teorii i praktyki, wybranych aspektów natury oraz mar-
                                                                 

4 D. Getz, Event Studies: Theory. Research and Policy for Planned Events, Butterworth-
Heinemann, Oxford 2007; G. Bowdin, J. Allen, W. O’Toole, R. Harris, I. McDonnell, Events 
Management..., s. 19. 

5 L.K. Jago, R.N. Shaw, A Conceptual and differential framework, „Festival Management and 
Event Tourism” 1998, Vol. 5, No. 1/2, s. 21–32. 

6 D. Getz, Event Management and Event Tourism..., s. 140; L. van den Berg, E. Braun,  
A.H.J. Otgaar, City and Enterprise. Corporate Social Responsibility in European and US Cities, 
EURICUR Report Series, Rotterdam 2000. 
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ketingowego znaczenia wydarzeń (eventów) w turystyce i rozwoju destynacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń sportowych, takich jak UEFA Euro 
2012. 

Obszary wykorzystania marketingowego potencjału specjalnych wydarzeń 
w turystyce 

Funkcją wydarzeń jest między innymi zwiększenie liczby przyjazdów7  
i wzmacnianie rozwoju turystyki, co w duŜej mierze jest uzaleŜnione od fre-
kwencji (lokalnej, regionalnej, krajowej, międzynarodowej), jaką jest w stanie 
wygenerować określone wydarzenie8. Badania Weeda dowodzą, w kontekście 
turystyki olimpijskiej, przejściowych moŜliwości wzrostu ruchu turystycznego 
przed i po imprezie nie tylko w danym mieście, lecz równieŜ w innych obsza-
rach kraju gospodarza9. W związku z organizacją Igrzysk Olimpijskich w Lon-
dynie brytyjskie władze regionalne i krajowe, wraz z całą branŜą turystyczną, 
szukają sposobów długoterminowego skorzystania z faktu goszczenia tego nie-
wątpliwie specjalnego wydarzenia. Powstała nawet strategia turystyczna dla 
maksymalizowania korzyści finansowych w przemyśle turystycznym z IO Lon-
dyn 2012. Wizja obejmuje zaangaŜowanie wszystkich brytyjskich podmiotów 
biznesu turystycznego w ogólnonarodową kampanię, poprawienie międzynaro-
dowej percepcji Wielkiej Brytanii, zapewnienie wysokiej jakości przyjęcia tury-
stów, poprawę umiejętności pracowników, podniesienie jakości zakwaterowa-
nia, maksymalizowanie korzyści ze wzrostu podróŜy słuŜbowych i wydarzeń 
biznesowych oraz rozprzestrzenienie korzyści na całe królestwo w sposób 
zrównowaŜony10. 

Specjalne wydarzenia niejednokrotnie traktować naleŜy w kategoriach 
atrakcji, często równieŜ turystycznych, chociaŜ większość wydarzeń opiera się 
na lokalnych, regionalnych i krajowych uczestnikach. Turystyczna wartość 
wydarzeń przejawiać się będzie zdolnością przyciągnięcia uczestników, powo-
dując ich pozostanie w danej lokalizacji przynajmniej jedną noc, gdy specjalnie 
dla określonej imprezy odwiedzą konkretne miejsce lub w związku z nią prze-
dłuŜą swój pobyt. Miarą atrakcyjności czy siły przyciągania konkretnego wyda-
rzania, czyli potencjałem turystycznym, będzie jego skala odzwierciedlona licz-

                                                                 
7 D. Light, Characteristics of the audience for events at a heritage site, „Tourism Manage-

ment” 1996, Vol. 17, s. 183–190. 
8 D. Getz, Event Management and Event Tourism…, s. 143. B. Faulkner, L. Chalip, G. Brown, 

L. Jago, R. March, A. Woodside, Monitoring the tourism impacts of the Sydney 2000 Olympics, 
„Event Management” 2000, Vol. 6, s. 231–246. 

9 M. Weed, Olympic Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008. 
10 G. Bowdin, J. Allen, W. O’Toole, R. Harris, I. McDonnell, Events Management…, s. 128. 
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bą przybyłych turystów i odległością, jaką są w stanie pokonać, by w nim 
uczestniczyć11. 

Kolejne funkcje pełnione przez wydarzenia związane są z redukowaniem 
efektu sezonowości ruchu turystycznego i bardziej przestrzennie równomier-
nym rozmieszczeniem popytu na danym obszarze12. Włodarze miejsca opierając 
się na posiadanych zasobach, głównie infrastrukturalnych (atrakcyjne obiekty 
sportowe, konferencyjne, itp.) czy związanych z kulturowym dziedzictwem, 
starają się aranŜować specjalne wydarzenia, by oŜywić miejsce, poszerzyć gamę 
produktów bądź zwiększyć atrakcyjność turystyczną danego miejsca (tworzenie 
marki, zyskanie rozgłosu, budowa wizerunku), a tym samym poprawić jego 
pozycję rynkową13. W tym przypadku moŜna mówić o podbudzającej funkcji 
wydarzeń. 

Wielu autorów wskazuje na rzadko wykorzystywany w pełni potencjał stra-
tegii co-brandingu pomiędzy wydarzeniami i destynacjami14. Zagadnienie doty-
czy wzmacniania marki destynacji poprzez odpowiednio dobrane (kompatybil-
ne) wydarzenia mające zdolność transferowania określonego jej wizerunku. 
Marka destynacji jest ogólnym wraŜeniem, odczuciem, jakie jej nazwa i powią-
zane z nią symbole wywołują w umysłach konsumentów. Wydarzenia mogą 
wspierać proces kreowania, zmiany czy wzmacniania danej marki15. Wydaje się 
oczywiste, Ŝe wielkie wydarzenia, takie jak UEFA Euro 2012, skupiające uwa-
gę mediów i szerokiej publiczności, mają wpływ na kształtowanie wizerunku 
społeczeństwa (społeczeństw) i kraju (krajów) gospodarza (współgospodarzy), 
przyczyniając się do stymulowania ruchu turystycznego do danej destynacji. 

Chcąc doszukać się krajowych koncepcji planowanego kapitalizowania ko-
rzyści płynących dla gospodarki turystycznej ze współorganizowania piłkar-
skiego wydarzenia tj. Euro 2012, sięgnąć naleŜy do jednego z kluczowych 

                                                                 
11 D. Getz, Event Studies: Theory. Research and Policy…, s. 140. 
12J.E.S. Higham, T.D. Hinch, Sport, tourism and seasons: The challenges and potential of 

overcoming seasonality in the sport and tourism sectors, „Tourism Management” 2002, Vol. 23, 
s. 175–185.  

13 D. Getz, Event Studies: Theory. Research and Policy…, s. 141; G. Brown, L. Chalip,  
L. Jago, T. Mules, The Sydney Olympics and brand Australia, in: Destination branding: Creating 
the unique destination proposition, eds. N. Morgan, A. Pritchard, R. Pride, Butterworth-
Heinemann, Oxford 2002, s. 163–185. 

14 G. Brown, L. Chalip, L. Jago, T. Mules, The Sydney Olympics…, s. 163–185; L. Chalip,  
C. Costa, Building sport event tourism into the destination brand: foundations for a general theo-
ry, in: Sport Tourism: Concepts and Theories, ed. H. Gibson, Routledge, London 2006, s. 86–
105; L. Jago, L. Chalip, G. Brown, T. Mules, A. Shameem, Building events into destination 
branding: insights from experts. „Event Management” 2003, Vol. 8(1), s. 3–14. 

15 G. Bowdin, J. Allen, W. O’Toole, R. Harris, I. McDonnell, Events Management…, s. 125. 
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opracowań, tj. Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 
2012–2020. Wskazuje ono najwaŜniejsze kierunki i formy działania, które win-
ny być, w sposób spójny i długofalowy, podejmowane w dziedzinie turystyki. 
W efekcie ma to poprawić międzynarodową rozpoznawalność Polski jako kraju 
atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty 
turystyczne wysokiej jakości. Za cel strategiczny wszystkich opisywanych dzia-
łań przyjęto poprawę pozycji konkurencyjnej Polski na rynkach zagranicznych. 
Analiza treści dokumentu wskazuje, Ŝe odniesienie bezpośrednie do megawyda-
rzenia, jakim jest UEFA Euro 2012, pojawia się w przywołanej strategii trzy-
krotnie. Po pierwsze, w przeprowadzonej analizie SWOT Polski jako marki 
turystycznej za szansę uznano, w przypadku turystyki zagranicznej przyjazdo-
wej, pozytywny efekt wizerunkowy dyskontujący UEFA Euro 2012. Dalej mo-
tyw opisywanego piłkarskiego turnieju występuje w roli rekomendowanego 
produktu rynkowego na rok 2012 pod postacią miast Euro 2012 oraz jako wy-
darzenie o znaczeniu międzynarodowym, będące kotwicą medialną. Ostanie, 
bezpośrednie odniesienie do Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce 
NoŜnej „UEFA Euro 2012” ma miejsce przy okazji opisywania istoty projektów 
przemysłu spotkań. Z treści wynika, Ŝe rozwój i modernizacja infrastruktury 
konferencyjno-kongresowej i hotelowej, spowodowana między innymi przygo-
towaniami do Euro 2012, stwarza szansę na pozyskiwanie coraz większej liczby 
wydarzeń typu konferencje, kongresy i podróŜe motywacyjne16. 

ChociaŜ gospodarze danego wydarzenia zawsze liczą na zbudowanie lub 
utrwalenie pozytywnego wizerunku, naleŜy zaznaczyć, Ŝe nie jest to regułą. 
Powinno się bowiem brać pod uwagę aspekt potencjalnie ograniczonej trwało-
ści, nawet pozytywnego, wizerunku kreowanego przez określone wydarzenie, 
jeśli nie będzie on wzmacniany działaniami marketingowymi i wsparty o mate-
rialne dziedzictwo infrastruktury turystycznej17. 

Siłę specjalnych wydarzeń dostrzegają doskonale media, takie jak telewizja 
informacyjna CNN International, której przedstawiciele uznali, Ŝe zbliŜające się 
Euro 2012 i prezydencja Polski w Unii Europejskiej to szczególny czas dla Pol-
ski i warto na nasz kraj zwrócić baczniejszą uwagę. Program, któremu poświę-
cono cały wrześniowy tydzień 2011 roku, miał przybliŜyć widzom najwaŜniej-
sze wydarzenia związane z historią, ekonomią i społeczeństwem Polski, rela-

                                                                 
16 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, red. B. Walas, 

Przyjęta przez Radę POT 5.12.2011, s. 5–89. 
17 D. Getz, Event Studies: Theory. Research and Policy…, s. 143. 
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cjonując równieŜ przygotowania do zbliŜającego się wielkiego sportowego wy-
darzenia18. 

Efektywność wydarzeń w pozycjonowaniu destynacji na rynku powinna 
opierać się równieŜ na autentyczności, swoistości i wyraŜaniu wyjątkowości jej 
charakteru oraz zamieszkującej ją społeczności19. MoŜna przywołać w tym 
miejscu regionalny przykład Gdańsk Convention Bureau (GCB), które promo-
cję województwa pomorskiego na rynku turystyki biznesowej prowadzi w opar-
ciu o zidentyfikowane wyróŜniki regionu związane z dziedzictwem historycz-
nym, kulturowym i naturalnym. GCB zdefiniowało cztery takie wyróŜniki, tj. 
bursztyn, Solidarność, morze i zamki gotyckie, których rozwój ma na celu 
zwiększenie atrakcyjności destynacji jako potencjalnego miejsca organizacji 
kongresów, konferencji i róŜnego rodzaju spotkań biznesowych, a w efekcie 
zwiększenie liczby organizowanych wydarzeń biznesowych oraz zwiększenie 
przychodów tego sektora turystyki20. 

Innym, waŜnym z punktu widzenia destynacji aspektem jest moŜliwość 
wydłuŜenia pobytu (wcześniejszy przyjazd, późniejszy wyjazd) odwiedzających 
bądź turystów w miejscu (regionie, kraju), do którego przybyli, by uczestniczyć 
w określonym wydarzeniu21. Dotyczy to równieŜ moŜliwości zabrania ze sobą 
osób towarzyszących, niekoniecznie zainteresowanych samym wydarzeniem, 
lecz postrzegających daną destynację jako wartą odwiedzenia. Takim prakty-
kom sprzyjać moŜe słuŜbowy charakter podróŜy, które są z reguły opłacane 
przez pracodawcę. Wówczas skonsolidowany koszt wyjazdu i pobytu z osoba-
mi towarzyszącymi, gdy oczywiście charakter wyjazdu na to pozwala, w atrak-
cyjnej destynacji jest potencjalnie niŜszy w porównaniu z podobnym np. ro-
dzinnym wyjazdem w czasie wolnym, gdy wszystkie koszty pokrywane są  
z budŜetu gospodarstwa domowego. WaŜny jest wszakŜe dostęp do informacji, 
przekazywanych przez organizatora lub inicjatora wydarzenia odnośnie do moŜ-
liwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i wskazanie konkretnych udo-
godnień oraz moŜliwości (takŜe wydawania pieniędzy), na jakie moŜna liczyć, 
decydując się na przyjazd z osobami towarzyszącymi w kontekście konkretnego 
wydarzenia. 

                                                                 
18 Country profile: Poland, http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/09/05/ 

eye.on.poland/index.html?iref=allsearch. 
19 G. Bowdin, J. Allen, W. O’Toole, R. Harris, I. McDonnell, Events Management…, s. 127. 
20 Powstała strategia rozwoju produktów turystyki biznesowej w Gdańsku i regionie. 

http://www.gdanskconvention.pl/news/gcb/238/view/powstala-strategia-rozwoju-produktow-
turystyki-biznesowej-w-gdansku-i-regionie. 

21 Ibidem, s. 129. 
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Przykładem udogodnień i korzyści mogą być róŜnego rodzaju rabaty na 
usługi turystyczne czy zintegrowane pakiety produktów opracowane dla uczest-
ników specjalnych wydarzeń. JuŜ dwa miesiące przed Euro 2012 Wrocław 
wprowadził specjalną kartę turystyczną Open Wroclaw, zachęcającą do zwie-
dzania miasta, udziału w atrakcjach kulturalnych, rozrywkowych oraz sporto-
wych. Karta spełnia kilka funkcji, tj. czasowego biletu komunikacji miejskiej, 
wejściówek z rabatami do muzeów, restauracji, klubów, pubów, centrów roz-
rywki i innych promowanych przez miasto miejsc. UŜytkownicy kartę wyrobią 
za darmo, a za atrakcje, z których zechcą skorzystać podczas pobytu we Wro-
cławiu, zapłacą według cennika czterech pakietów tematycznych. Podczas mi-
strzostw kibice będą mogli korzystać z dwóch kart: bezpłatnej karty płatniczej 
(do płacenia w Strefie Kibica) i karty turystycznej Open Wroclaw. Według 
włodarzy miasta wprowadzenie karty turystycznej jest konieczne, poniewaŜ 
zarówno zbliŜające się mistrzostwa UEFA Euro 2012, Mistrzostwa Świata  
w Piłce Siatkowej MęŜczyzn w 2014 roku, Europejska Stolica Kultury w 2016  
i World Games w 2017 roku spowodują bardzo duŜy napływ turystów z całego 
świata, a karta ma im pomóc podczas pobytu w mieście, popularyzując zarazem 
nieznane im dotychczas miejsca22. 

Istnieje niewątpliwie wspólne pole działania dla specjalistów od marketingu 
wydarzeń i marketingu destynacji, przyświeca im bowiem zbieŜny interes 
wpływania na zainteresowanie i frekwencję uczestników (krajowych i między-
narodowych turystów), co będzie miało wpływ na przychody z samego wyda-
rzenia, jak i generowanego przezeń ruchu turystycznego23. 

Specjalne wydarzenia sportowe jako katalizatory inwestycji i rozwoju  
destynacji 

Megawydarzenia są wspierane w duŜej mierze przez władze centralne i lo-
kalne, pobudzając publiczne oraz prywatne inwestycje, poniewaŜ pełnią często 
rolę katalizatorów korzystnych przemian ekonomicznych, społecznych, kultu-
rowych, środowiskowych, urbanistycznych i infrastrukturalnych, poprawiają-
cych codzienne Ŝycie mieszkańców oraz usprawniając podstawowe sfery funk-
cjonowania rynku usług turystycznych. Fizyczne dziedzictwo odnowionej  
i rozbudowanej infrastruktury transportowej, bazy hotelowej, restauracyjnej, 

                                                                 
22 Karta OpenWroclaw juŜ od kwietnia, http://www.2012.org.pl/pl/infrastruktura/ 

telekomunikacja-i-informatyka/aktualnosci-telekomunikacja-i-informatyka/41976-karta-open 
wroclaw-ju-od-kwietnia.html. 

23 M. Barker, S.J. Page, D. Meyer, Evaluating the impact of the 2000 America’s cup on Auck-
land, New Zealand, „Event Management” 2002, Vol. 7, s. 79–92. 
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obiektów sportowo-rekreacyjnych, konferencyjnych bądź targowych umoŜliwia 
pretendowanie do organizacji adekwatnych imprez równieŜ w przyszłości24. 

Z oficjalnych materiałów podmiotów zaangaŜowanych w przygotowanie 
turnieju moŜna się dowiedzieć, Ŝe załoŜeniem towarzyszącym planom budowy  
i modernizacji stadionów na UEFA Euro 2012 było umoŜliwienie czerpania 
zysków z ich eksploatacji po zakończeniu turnieju, czemu ma słuŜyć indywidu-
alny system operatorski w kaŜdym z miast goszczących turniej. Uwzględniona 
na etapie projektowania stadionu wielofunkcyjność ma wzmacniać moŜliwości 
wykorzystania obiektu dla organizowania pozasportowych wydarzeń (koncer-
tów, pokazów, konferencji itp.) i dodatkowo spełniać funkcje biurowe, hotelo-
we czy gastronomiczne. Projekt Stadionu Narodowego w Warszawie zakładał, 
Ŝe będzie to obiekt sportowo-biurowo-konferencyjny, wzbogacony po zakoń-
czeniu turnieju o bazę hotelową, dysponujący 8000 m2 powierzchni biurowej  
i 5000 m2 powierzchni konferencyjnej25. Z kolei Gdański stadion, z 42- 
-tysięczną widownią, inspirowany kojarzonym z miastem motywem bursztynu 
to równieŜ obiekt o powierzchni uŜytkowej 36 000 m2, z funkcjami pozwalają-
cymi na pozasportowe wykorzystanie 17 000 m2 powierzchni komercyjnej,  
9000 m2 handlowo-usługowej, 3500 m2 strefy biznes, 40 lóŜ VIP, 1383 miejsc 
biznesowych, 24 kiosków gastronomicznych oraz 2171 samochodowych i 74 
autokarowych miejsc parkingowych26. 

NajwaŜniejszym elementem transportu lądowego wykorzystywanym w Pol-
sce w trakcie Euro 2012 mają być drogi. To właśnie komunikacyjne szlaki dro-
gowe będą słuŜyły do przemieszczania się kibiców pomiędzy miastami, w któ-
rych rozgrywane będą mecze piłkarskie oraz w obszarze tych miast. Istnieje 
przekonanie, Ŝe obecne inwestycje i tak w przyszłości zostałyby zrealizowane, 
jednak przyspieszenie osiągnięte dzięki przygotowaniom do Euro 2012, jak 
podają władze, określa się na 3–4 lata, co jest istotne, poniewaŜ przyczynia się 
do znacznej i potrzebnej w Ŝyciu codziennym modernizacji infrastruktury dro-
gowej w naszym kraju oraz powinno zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Pol-
ski27. 

                                                                 
24 J. Carlsen, A. Taylor, Mega-events and urban renewal: the Case of the Manchester 2002 

Commonwealth Games, „Event Management” 2003, Vol. 8( I), s. 15–22; G. Clark, Local Devel-
opment Benefits from Staging Major Events, OECD, Paris 2008; D. Getz, Event Studies: Theory. 
Research and Policy…, s. 144; H. Hiller, D. Moylan, Mega-events and community obsolescence: 
redevelopment versus rehabilitation in Victoria Park East, Canadian „Journal of Urban Research” 
1999, Vol. 8(1), s. 47–81. 

25 Stadiony, http://www.2012.org.pl/pl/infrastruktura/stadiony/stadiony-po-euro.html. 
26 Stadiony, http://www.2012.org.pl/pl/infrastruktura/stadiony/pge-arena-gdansk-.html. 
27 Drogi, http://www.2012.org.pl/pl/infrastruktura/drogi.html. 
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Modernizacja infrastruktury kolejowej (linii i dworców) jest jedną z naj-
waŜniejszych inwestycji w procesie przygotowań do Euro 2012, poniewaŜ wie-
lu turystów, którzy odwiedzą nasz kraj, wybierze tę właśnie formę transportu. 
Przykładem moŜe być modernizacja odcinka Warszawa–Gdańsk, po której czas 
przejazdu wyniesie ok. 3,5 godziny. Trwają takŜe prace na dworcach, by miej-
sca, które dla wielu gości odwiedzających nasz kraj podczas Euro 2012 będą 
pierwszymi, jakie zobaczą, były pozytywną wizytówką kraju28. Do 2012 roku 
planowano gruntownie wyremontować lub przebudować 77 dworców w całym 
kraju, przeznaczając środki w wysokości 980 mln zł, pochodzące z budŜetu 
państwa, Unii Europejskiej, budŜetu PKP SA, a takŜe prywatnych inwestorów 
(Katowice Główne i Poznań Główny)29. 

Wielu z odwiedzających Polskę turystów przybędzie drogą powietrzną. 
Oznacza to konieczność obsługi w polskich portach lotniczych większej niŜ 
zazwyczaj liczby pasaŜerów oraz liczby operacji lotniczych. W dniu meczu 
liczba pasaŜerów na poszczególnych lotniskach moŜe przekraczać nawet 30 
tysięcy. W porcie lotniczym im F. Chopina w Warszawie zakończono juŜ prace 
modernizacyjne, a na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu na ukoń-
czeniu są inwestycje polegające na zwiększeniu przepustowości oraz podniesie-
niu jakości obsługi pasaŜerskiej w terminalach oraz zdolności operacyjnych 
portów lotniczych, co będzie w przyszłości słuŜyć wzmocnieniu ich pozycji 
rynkowej30. Według prognoz dynamicznie rozwijający się Port Lotniczy im. 
Lecha Wałęsy w Gdańsku będzie musiał obsługiwać duŜo więcej pasaŜerów niŜ 
dotychczas, a realizacja zadania obejmującego  modernizację lotniska, wykona-
nie płyty postojowej, drogi kołowania i budowę nowego terminala (kwota 
umowna to 153 481 061,62 zł netto) zwiększy przepustowość pasaŜerską Portu 
Lotniczego Gdańsk o 100%, tj. z 2,5 do 5 mln pasaŜerów rocznie. Inwestycja ta 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz lepszej obsługi 
przewoźników31. 

W kontekście głównie społecznych i środowiskowych przemian spowodo-
wanych specjalnymi wydarzeniami sportowymi, jako przykład moŜna podać 
organizację Manchester Commonwealth Games 2002, która przyczyniła się 
m.in. do regeneracji wschodniego Manchesteru, budowy wielu obiektów  
w ramach Sport City, w tym City of Manchester Stadium, który w ramach dzie-
dzictwa i zapewnienia ciągłości uŜytkowania stadionu stał się areną klubu Man-
                                                                 

28 Koleje, http://www.2012.org.pl/pl/infrastruktura/koleje.html 
29 Dworce, http://www.2012.org.pl/pl/infrastruktura/koleje/dworce.html. 
30 Lotniska, http://www.2012.org.pl/pl/infrastruktura/lotniska/gdansk-lotniska.html. 
31 Nowy terminal pasaŜerski T2, http://www.airport.gdansk.pl/investments/new-terminal-t2. 
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chester City FC. W przypadku Igrzysk Olimpijskich w Sydney na potrzeby 
organizacji wydarzenia poddano rewitalizacji silnie zanieczyszczony przemy-
słowymi odpadami obszar Homebush Bay, a obiekty olimpijskiej wioski po 
zakończeniu igrzysk przeznaczono na budynki mieszkalne, które po zasiedleniu 
stworzyły tętniącą Ŝyciem dzielnicę miasta. IO Londyn 2012 jako wydarzenie 
przyczyniły się takŜe do odnowy urbanistycznej przestrzeni miejskiej. Budowa 
Olympic Park spowodowała przemianę sąsiedniego wschodniego Londynu  
– obszaru charakteryzującego się wysokim stopniem deprawacji i ubóstwa  
– w odnowioną i Ŝywotniejszą część miasta32. Z kolei w Gdańsku elementem 
towarzyszącym budowie stadionu na potrzeby Euro 2012 jest rewitalizacja le-
Ŝącej przy obiekcie, zaniedbanej w duŜej części dzielnicy Letnica. 

Zakończenie 

Z powyŜszych rozwaŜań wynika, jak szeroki moŜe być zakres projektów 
realizowanych poprzez kreowanie i podejmowanie organizowania specjalnych 
wydarzeń, a jednym z nich jest z pewnością rozwój turystyki. Obszarami,  
w których moŜna doszukiwać się wymiernych, dających się monitorować ko-
rzyści są: dochody sektora turystyki generowane z poszczególnych wydarzeń, 
zmiany długości pobytów turystycznych, skala korzystania z usług turystycz-
nych, takich jak zakwaterowanie, zasięg geograficznego rozprzestrzenienia 
turystów-uczestników specjalnych wydarzeń, skala zainteresowania mediów  
i czas ekspozycji medialnej destynacji oraz zakres zmian wizerunku i pozycji 
rynkowej w kontekście organizowanego wydarzenia33. 

Ze względu na swą specyfikę specjalne wydarzenia są niewątpliwie znaczą-
cym motywatorem, posiadającym określony potencjał przyciągania turystów. 
Niecodzienne, planowane wydarzenia traktować naleŜy w kategoriach atrakcji 
turystycznych (samych w sobie), czynnika wzmagającego atrakcyjność tury-
styczną danego miejsca, poszerzającego gamę produktów, niwelatora efektu 
sezonowości ruchu turystycznego, przyczyniającego się do powtarzalności wi-
zyt i ich wydłuŜenia, kreowania i wzmacniania marki, zyskania rozgłosu i bu-
dowy poŜądanego wizerunku. 

Wykorzystanie wydarzeń dla wydłuŜenia sezonu turystycznego wymaga ich 
organizowania przed lub po okresie wysokiego sezonu, plasując dane miejsce  
w rynkowej percepcji w gronie tych destynacji, które umoŜliwiają atrakcyjny 

                                                                 
32 G. Bowdin, J. Allen, W. O’Toole, R. Harris, I. McDonnell, Events Management…, s. 132–

133. 
33 Ibidem, s. 133. 
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pobyt dłuŜej niŜ najwyŜej kilka miesięcy w roku. Poza tym, jak zauwaŜa Getz34, 
w wielu destynacjach rezydenci preferują celebrowanie własnych wydarzeń 
poza sezonem, co przekładać się moŜe na „prawdziwą” jakość przedsięwzięcia, 
głębsze przeŜycia i bardziej autentyczne doświadczenia, równieŜ dla odwiedza-
jących. NaleŜy podkreślić, Ŝe destynacje kreujące wydarzenia jedynie pod ką-
tem turystów, które nie mają znaczenia w odczuciu społeczności lokalnej lub są 
jej z określonych względów obce, naraŜają się na ryzyko organizowania wymu-
szonych, nieautentycznych i płytkich wydarzeń, mogących negatywnie wpłynąć 
na ich wizerunek i reputację35. Celem destynacji nie powinno być maksymali-
zowanie wolumenu turystyki opartej na wydarzeniach, lecz zbudowanie zbalan-
sowanego i dającego się zarządzać portfolia wydarzeń według kryteriów jako-
ści, dochodowości i zaangaŜowania turystów36. Postulowane jest zatem skupie-
nie się na niewielkiej liczbie charakterystycznych wizerunkowo dla konkretne-
go miejsca wydarzeń w kontekście efektywnej realizacji załoŜeń marketingu 
miejsca i jego marki. 

Rysunek 1 ilustruje zestawienie podstawowych obszarów, w oparciu o które 
moŜna rozwaŜać włączenie specjalnych wydarzeń do katalogu instrumentów 
wykorzystywanych w marketingu miejsc. 

Odnosząc się do potencjalnie ograniczonej trwałości wizerunku kreowane-
go przez pojedyncze wydarzenie, wydaje się być zbyt bierną postawą traktowa-
nie w analizie SWOT, zawartej w Marketingowej strategii Polski w sektorze 
turystyki na lata 2012–2020, faktu organizowania Euro 2012 jedynie za szansę 
w postaci pozytywnego efektu wizerunkowego (tj. czynnika zewnętrznego, 
zjawiska przyszłego, na które wpływ Polski jest Ŝaden lub mocno ograniczony), 
nie zaś potencjalnie mocną stronę, świadomie potęgowaną działaniami marke-
tingowymi i wspartą o niematerialne i materialne dziedzictwo. Chodzi przecieŜ 
o zaangaŜowanie wielu podmiotów i instytucji, nie tylko biznesu turystycznego 
i o długoterminową maksymalizację czy optymalizację korzyści z faktu organi-
zowania tak znaczących wydarzeń. 

Jak wcześniej wspomniano, wielkie wydarzenia są impulsem dla wielu pu-
blicznych i prywatnych inwestycji oraz katalizują m.in. rozwój społeczno- 
-gospodarczy i infrastrukturalny. ChociaŜ nie wszyscy interesariusze mogą być 
zachwyceni ogromnymi wydatkami (głównie środków publicznych) ponoszo-
nymi w związku z chęcią organizacji określonego, a szczególnie megawydarze-

                                                                 
34 D. Getz, Event Management and Event Tourism…, s.143. 
35 G. Bowdin, J. Allen, W. O’Toole, R. Harris, I. McDonnell, Events Management…, s. 127. 
36 D. Getz, Event Studies: Theory. Research and Policy…, s. 141. 
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nia, to wartość potencjalnego rozgłosu i dziedzictwo przedsięwzięcia są prze-
waŜnie tak duŜe, Ŝe dostarczają silnych argumentów za tym, Ŝe w rzeczywisto-
ści mamy do czynienia nie z kosztami, ale z inwestycją, z której zwrot będzie 
moŜliwy w przyszłości (niestety często bliŜej nieokreślonej w przypadku braku 
jasnej wizji i racjonalnej celów przedsięwzięcia). 

 

 

Rys. 1. Podstawowe elementy i zasoby w obszarze turystyki związanej z wydarzeniami  

Źródło: opracowanie własne 

Zaprezentowane w powyŜszym opracowaniu treści, w opinii autora, utwier-
dzają w przekonaniu, Ŝe marketing miejsc jest gruntem, na którym specjalne 
wydarzenia i związana z nimi turystyka, po spełnieniu określonych wymogów, 
mają wiele do zaoferowania, odgrywając istotną i złoŜoną rolę w wielowymia-
rowym rozwoju destynacji. 
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Streszczenie  

Konkurencja na poziomie regionalnym szczególnie silnie zaznacza się w przypadku obsza-
rów turystycznych. W polskiej strefie nadmorskiej regiony dysponują bardzo zbliŜonym potencja-
łem dla kreowania produktów turystycznych, więc moŜliwość wyróŜnienia się spośród innych 
obszarów dają przede wszystkim działania promocyjne. Zastosowanie właściwych instrumentów 
promocji moŜe spowodować pozytywną zmianę wizerunku obszaru i osiągnięcie wyŜszej pozycji 
konkurencyjnej. Jedną z wielu miejscowości polskiego WybrzeŜa jest Kołobrzeg postrzegany 
jako nieciekawa i nudna miejscowość uzdrowiskowa, w której wypoczywają głównie niemieccy 
emeryci. Kołobrzeg podjął działania mające na celu wypromowanie nowego wizerunku miasta. 
Kampania Klimatyczny Kołobrzeg ma wywoływać inne, pozytywne skojarzenia i przedstawiać 
miasto jako otwarte i interesujące. Częściowo cel ten został osiągnięty, ale wyniki przeprowadzo-
nych badań wskazują na konieczność szerszego wykorzystania marketingu szeptanego, gdyŜ 
zdanie znajomych/rodziny pozostaje główną determinantą wyboru miejsca docelowego wakacyj-
nego wypoczynku.  

Wprowadzenie 

Postępujące zmiany we współczesnej gospodarce znajdują odzwierciedlenie 
na róŜnych płaszczyznach i poziomach gospodarowania. Na poziomie regional-
nym coraz silniej zaznacza się zjawisko konkurencji – wcześniej dotyczące 
głównie podmiotów gospodarczych – wraz ze wszystkimi jego konsekwencja-
mi. W szczególny sposób dotyczy ono regionów, w których dominującą funkcją 
pozostaje turystyka. Powstające produkty turystyczne szybko ulegają unifikacji, 
gdyŜ obszary dysponujące podobnym potencjałem mogą tworzyć produkty  
o zbliŜonym charakterze, co powoduje brak moŜliwości wyróŜnienia się spo-
śród regionów sąsiednich. Konkurując o potencjalnych turystów, obszary tury-
styczne wykorzystują marketing terytorialny, a w szczególności instrumenty 
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promocji w celu wykreowania pozytywnego rozpoznawalnego wizerunku, który 
zapewni im wyŜszą pozycję konkurencyjną i większą liczbę turystów. Celem 
artykułu jest identyfikacja i ocena skuteczności działań podejmowanych przez 
Kołobrzeg dla wykreowania marki Klimatyczny Kołobrzeg, zmieniającej istnie-
jący wizerunek miasta. 

Wykorzystanie marketingu terytorialnego w procesie osiągania przewagi 
konkurencyjnej przez regiony turystyczne 

W odniesieniu do jednostek przestrzennych takich jak regiony pojęcie kon-
kurencyjności określane jest w dość ogólny sposób, mimo Ŝe dla podmiotów 
gospodarczych definicje konkurencyjności mają bardzo ścisły charakter.  
W przypadku regionów przyjmuje się, Ŝe konkurencyjność jest to zdolność 
regionów do przystosowywania się do zmieniających się warunków pod kątem 
utrzymania lub poprawy pozycji w toczącym się pomiędzy regionami współza-
wodnictwie1. Współzawodnictwo to ma wymiar2: 

a) bezpośredni, obejmujący rywalizację o dostęp do róŜnego rodzaju ko-
rzyści z zewnątrz i przyciąganie poŜądanych inwestorów, skutkujące 
rozwojem społeczno-gospodarczym, gwarantującym wysoką jakość Ŝy-
cia; za najistotniejsze obszary bezpośredniego konkurowania pomiędzy 
regionami uznaje się obecnie3: kapitał finansowy znajdujący się w po-
siadaniu inwestorów, przedsiębiorców i ich zasoby, zasoby będące  
w dyspozycji gospodarstw domowych, ruch turystyczny. 

b) pośredni, wyraŜający się w działaniach władz lokalnych na rzecz po-
prawy warunków otoczenia regionalnego dla przedsiębiorstw w nich 
funkcjonujących, co pozwala na poprawę wyników gospodarczych 
osiąganych w regionach.  

Za region konkurencyjny uwaŜany jest region, który umoŜliwia tworzenie 
wciąŜ nowych kombinacji strukturalnych poprzez korzystanie z zasobów ludz-
kich i rzeczowych dających przewagę w postaci skomercjalizowania jego wy-
tworów4.  

                                                                 
1 B. Winiarski, Konkurencyjność, kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel polityki regio-

nalnej?, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wro-
cław 1999, s. 9. 

2 Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego, Prokse-
nia, Kraków 2009, s. 65–66. 

3 A Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, 
C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 262. 

4 Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2009, s. 20–21. 
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Postępujący w ostatnich dekadach rozwój turystyki, wyraŜający się zarów-
no w stale rosnącej  liczbie turystów, jak i wzroście dochodów generowanych 
przez sektor turystyczny (i sektory z nim powiązane), sprawił, Ŝe turystyka co-
raz częściej jest postrzegana jako stymulator rozwoju gospodarczego regionu 
(lub jego gwarant).  Na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym czynione 
są starania mające zapewnić napływ jak największej liczby turystów do danego 
obszaru, a co za tym idzie przynieść mu określone korzyści, w postaci np. 
wzrostu dochodów, zmniejszenia bezrobocia czy podniesienia poziomu Ŝycia 
mieszkańców. Regiony turystyczne konkurują ze sobą coraz mocniej równieŜ 
dlatego, Ŝe silniej zaznacza się duŜa unifikacja regionów turystycznych, gdyŜ 
nawet w obszarach o odmiennym charakterze (np. górskich, nadmorskich czy 
pojeziernych) powstają obiekty o podobnym charakterze i funkcji (np. aquapar-
ki, parki rozrywki, promenady) przyczyniając się do zacierania róŜnic pomiędzy 
nimi. Jeszcze wyraźniej widać ten proces w przypadku regionów dysponują-
cych zbliŜonym potencjałem turystycznym, szczególnie w zakresie posiadanych 
walorów turystycznych. Regiony takie są zazwyczaj słabo rozpoznawalne, gdyŜ 
kreowane przez nie produkty turystyczne mają zwykle podobny charakter, pro-
mują podobne typy aktywności turystycznej, odwołują się do tej samej grupy 
docelowej klientów.  

Szansą na zainteresowanie turystów ofertą regionu i osiągnięcie wyŜszej 
pozycji konkurencyjnej jest tworzenie markowych produktów turystycznych, 
wykorzystujących zasoby regionu dla wykreowania unikatowych produktów 
turystycznych pozwalających na jednoznaczną identyfikację regionu. JednakŜe 
w warunkach rosnącej konkurencji samo wykreowanie dobrego produktu nie 
jest wystarczające dla zapewnienia i utrzymania wysokiej pozycji konkurencyj-
nej. Niezbędne są działania marketingowe, które pozwolą na wyróŜnienie re-
gionu spośród innych, często dysponujących podobnym typem produktu tury-
stycznego.  

Marketing terytorialny zajmuje istotne miejsce wśród czynników kształtują-
cych poziom konkurencyjności regionów, wśród których wyróŜnia się m.in. 
czynniki o charakterze endogenicznym (zlokalizowane wewnątrz regionu)  
i egzogenicznym (znajdujące się w otoczeniu zewnętrznym regionu)5. Endoge-
niczne czynniki gospodarcze obok kluczowych elementów związanych z poten-
cjałem regionu (takich jak np. lokalizacja regionu, walory turystyczne, poziom 
zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego czy warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej) obejmują takŜe marketing terytorialny, co wyraźnie 
                                                                 

5 A Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny…, s. 264. 
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wskazuje na jego znaczenie w procesie osiągania wysokiej pozycji konkuren-
cyjnej przez regiony.  

Marketing terytorialny to „zintegrowany zespół instrumentów i działań 
marketingowych mających na celu wzrost zdolności konkurencyjnej wyodręb-
nionej, zagospodarowanej przestrzeni w stosunku do innych tego rodzaju jedno-
stek przestrzennych”6 lub inaczej „zespół technik i działań zastosowanych przez 
społeczności lokalne i organizacje w trakcie procesu planowania projektu roz-
woju ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego, kulturo-
wego lub teŜ projektu o charakterze toŜsamościowym”7. Marketing terytorialny 
moŜe być realizowany na obszarze gmin miejskich lub wiejskich (a takŜe ich 
części lub zespołów) oraz specjalnych jednostek przestrzennych o wyjątkowym 
znaczeniu społeczno-politycznym, gospodarczym, przyrodniczym, turystycz-
nym, historycznym (m.in. strefy nadgraniczne, parki narodowe i krajobrazowe, 
stacje turystyczne, skanseny). 

Działania podejmowane w ramach marketingu terytorialnego są skierowane 
do dwóch głównych grup odbiorców: wewnętrznych i zewnętrznych. Wśród 
odbiorców wewnętrznych, czyli ulokowanych na obszarze regionu, moŜna wy-
róŜnić8: stałych mieszkańców regionu turystycznego, podmioty gospodarcze 
funkcjonujące w regionie, organizacje, związki i stowarzyszenia o charakterze 
lokalnym i regionalnym, samorząd terytorialny odpowiedniego szczebla oraz 
przedsiębiorstwa i instytucje uŜyteczności publicznej. Podstawowym celem 
działań marketingowych skierowanych do odbiorców wewnętrznych jest two-
rzenie optymalnych warunków dla sprawnego funkcjonowania całego systemu 
społeczno-gospodarczego regionu. Odbiorcy zewnętrzni to podmioty i osoby, 
które mogą być zainteresowane korzystaniem z produktu turystycznego danego 
regionu. Działania marketingowe skierowane do tej grupy odbiorców mają po-
czątkowo na celu zmianę turystów potencjalnych w rzeczywistych, a w dalszej 
fazie turystów okazjonalnych w turystów regularnych poprzez spowodowanie 
zwiększenia częstotliwości wizyt i budowanie lojalności przyjezdnych wobec 
danego regionu turystycznego.  

Głównym podmiotem przygotowującym, organizującym, realizującym, ko-
ordynującym i kontrolującym działania związane z marketingiem regionu są 
odpowiednie władze samorządowe oraz ich organy. Poza nimi działania marke-

                                                                 
6 Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, red. M. Obrębalski, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Wrocław 1998, s. 18. 
7 Marketing terytorialny, red. T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa 2006, s. 37. 
8 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009,  

s. 71. 
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tingowe mogą inicjować i podejmować zróŜnicowane podmioty, wśród których 
mogą znajdować się zarówno osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak i in-
stytucje oraz organizacje, których działalność moŜe, lecz nie musi być w sposób 
bezpośredni związana z danym regionem. Mogą to być np. mieszkańcy regio-
nów turystycznych, gestorzy bazy noclegowej i gastronomicznej, lokalne i re-
gionalne organizacje turystyczne, podmioty prowadzące działalność niezwiąza-
ną (lub luźno związaną) z turystyką. Równocześnie sugeruje się raczej ograni-
czanie liczby podmiotów zaangaŜowanych w działania marketingowe (a szcze-
gólnie w promocję regionu), co pozwala na zwiększenie jednolitości przekazu 
promocyjno-informacyjnego oraz wspomaga proces kreowania wizerunku re-
gionu9. W gestii władz samorządowych pozostaje sformułowanie strategii mar-
ketingowej dla regionu i jej realizacja zgodnie z przyjętymi załoŜeniami, pro-
wadzenie badań i analiz marketingowych pozwalających na ocenę skuteczności 
i efektywności prowadzonej działalności marketingowej, a takŜe koordynacja 
działań marketingowych podejmowanych przez inne podmioty w regionie.  

W praktyce działania marketingowe regionów turystycznych skupiają się na 
wykorzystaniu instrumentów z zakresu klasycznej koncepcji 4P (produkt, cena, 
dystrybucja, promocja), choć nie wszystkie z nich są moŜliwe do zastosowania 
w przypadku regionu (np. zintegrowana regionalna strategia cenowa), a naj-
powszechniej wykorzystywanym instrumentem marketingowym pozostaje 
promocja. Świadomie zorganizowana i realizowana działalność promocyjna 
powinna mieć wzajemnie zintegrowany wymiar wewnętrzny i zewnętrzny  
w celu wzbudzenia zaufania potencjalnych turystów. Promocja wewnętrzna 
musi opierać się na jednolitym i niesprzecznym działaniu podmiotów gospodar-
ki turystycznej, osób oraz władz samorządowych, co wymaga zarówno poin-
formowania wszystkich elementów systemu o celach i działaniach związanych 
z tworzeniem marki regionu i jej toŜsamości, jak i określenia motywacji do 
identyfikowania się z przyjętymi załoŜeniami. Promocja zewnętrzna jest skie-
rowana do potencjalnego (i obecnego) turysty i pełni kluczową rolę w kształto-
waniu wizerunku regionu.  

Spośród czterech podstawowych instrumentów promocji, do których zalicza 
się reklamę, public relations, promocję uzupełniającą oraz sprzedaŜ osobistą,  
w procesie promocji zewnętrznej regionów turystycznych najczęściej wykorzy-

                                                                 
9 M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, 

Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 89. 
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stywane są dwa pierwsze10. Reklama będąca najbardziej widoczną formą pro-
mocji jest definiowana jako kaŜda płatna forma bezosobowego przedstawienia  
i popierania idei, dóbr i usług przez określonego nadawcę, przewaŜnie z wyko-
rzystaniem środków masowego przekazu, w celu wytworzenia u odbiorcy kli-
matu przychylności i spowodowania działań zgodnych z intencjami odbiorcy11. 
Główne funkcje reklamy (informacyjna, perswazyjna, przypominająca, wyróŜ-
niająca) są realizowane przy wykorzystaniu zróŜnicowanych środków przekazu, 
co pozwala na wyróŜnienie następujących form reklamy: telewizyjnej (spoty 
reklamowe, programy telewizyjne), prasowej (artykuł reklamowy, wkładka do 
czasopisma), radiowej (ogłoszenia, audycja reklamowa), wydawniczej (ulotki, 
pocztówki), wystawienniczej (witryny punktów it, aranŜacja stoisk wystawien-
niczych), pocztowej (listy reklamowe, zaproszenia) oraz zewnętrznej (plakaty, 
billboardy). 

Public relations zaś obejmuje działania związane z kształtowaniem relacji 
regionu turystycznego z otoczeniem, mających na celu kreowanie, promowanie 
i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku regionu za pomocą zróŜnicowanych 
form i sposobów komunikacji z otoczeniem.  

Główne załoŜenia Strategii promocji miasta Kołobrzeg 

Kołobrzeg jest jednym z miast połoŜonych na polskim WybrzeŜu Bałtyku, 
którego atrakcyjność turystyczna związana jest głównie z nadmorskim połoŜe-
niem, wzmacnia ją zaś status uzdrowiska. Miasta i regiony o podobnym połoŜe-
niu i zbliŜonym typie atrakcji turystycznych (warunkujących powstający w nich 
produkt turystyczny), aby sprostać wymogom coraz silniejszej konkurencji, 
sięgają po zróŜnicowane instrumenty promocji, których zadaniem jest nie tylko 
doraźne przyciągnięcie jak największej liczby turystów, ale przede wszystkim 
budowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku miasta/obszaru.  

Kołobrzeg od 2008 roku dysponuje dokumentem Strategia promocji miasta 
Kołobrzeg, którego załoŜenia są wdraŜane od 2009 roku. Badania przeprowa-
dzone na potrzeby Strategii… pozwoliły na skonstatowanie, Ŝe Kołobrzeg po-
siada pewne cechy rozpoznawalne na tle innych miast (m.in. plaŜa, molo, port, 
katedra, funkcja uzdrowiskowa), ale nie mają one na tyle silnego charakteru, 
aby w sposób jednoznaczny wyróŜniać miasto na tle innych miejscowości nad-
morskich, a dodatkowo przyczyniają się one do kreowania niezbyt korzystnego 
wizerunku miasta (funkcja uzdrowiskowa budzi skojarzenia z duŜą liczbą osób 
                                                                 

10 A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 159–168. 

11 Marketing usług …, s. 128. 
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starszych i chorych oraz nudnym otoczeniem)12. Zmiana tej sytuacji wymaga 
wyboru odpowiednich elementów, które pozwolą na wykreowanie atrakcyjnej, 
dobrze kojarzonej i rozpoznawalnej marki miasta. 

Za cechy bazowe dla kreowania marki i wizerunku Kołobrzegu przyjęto13: 
− morze, 
− czyste powietrze, 
− złoŜa solanki i borowiny, 
− największe uzdrowisko, 
− jod, występujący w postaci łatwo przyswajalnego aerozolu. 
Za dodatkowy atut uznano miejski charakter Kołobrzegu, wyróŜniający go 

spośród małych miejscowości i wsi letniskowych z sezonową infrastrukturą, 
oraz jego połoŜenie wskazujące na docelowy charakter przyjazdu, w odróŜnie-
niu od miejscowości tranzytowych.  

Zaprezentowane załoŜenia stały się podstawą dla sformułowania kluczowe-
go komunikatu słownego definiującego miasto, który jest oparty na głównej 
korzyści funkcjonalnej miasta oraz zgodny z wizją miasta przyjętą w Strategii 
Rozwoju Kołobrzegu. Slogan „Klimatyczny Kołobrzeg” ma silnie oddziaływać 
na wyobraźnię odbiorców poprzez niejednoznaczne wskazanie na kluczowy 
element atrakcyjności Kołobrzegu. Klimatyczny ma oznaczać zarówno specyfi-
kę nadmorskiego klimatu (w tym jego zasobność w jod), jak i przyjazność oto-
czenia wyraŜającą się przez uporządkowaną architekturę miasta, odrestaurowa-
ną Starówkę, miłą atmosferę, atrakcje kulturalne czy artystyczne. Szyk prze-
stawny sloganu (nazwa miasta na drugim miejscu) ma zwracać uwagę, wyróŜ-
niając go spośród innych i wskazując na wyjątkowość Kołobrzegu. Z marką 
Klimatyczny Kołobrzeg w sposób nierozerwalny związana jest Strefa Jodu jako 
najwaŜniejszy i dostępny dla wszystkich produkt będący atrybutem  miasta 
Kołobrzeg.  

Podstawą systemu identyfikacji wizualnej marki miasta jest nowe logo, któ-
re ma charakter wyłącznie promocyjny i funkcjonuje równolegle z dotychcza-
sowym logo Kołobrzegu (rys. 1)14.  

                                                                 
12 Strategia promocji miasta Kołobrzeg, Program Operacyjny Kołobrzeg Znany i Otwarty, 

Dom Marki Max von Jastrov, 2008, s. 22. 
13 Ibidem, s. 23. 
14 Dotychczasowe logo pozostaje oficjalnym symbolem wizualnym instytucji samorządowych 

Kołobrzegu i Urzędu Miasta Kołobrzeg (oraz jednostek im podległych) i jest wykorzystywane  
w oficjalnych dokumentach. 
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Rys. 1. Logo marki Klimatyczny Kołobrzeg 

Źródło: Strategia promocji miasta Kołobrzeg. Program Operacyjny Kołobrzeg Znany i Otwarty, 
Dom Marki Max von Jastrov, 2008, s. 33. 

Nowy znak wizualny jest przeznaczony wyłącznie do celów promocyjnych  
i powinien firmować wszystkie materiały promocyjne skierowane zarówno do 
mieszkańców, jak i turystów, a takŜe moŜe być wykorzystywany w przypadku 
pełnienia przez Prezydenta lub Urząd Miasta funkcji sponsora imprez maso-
wych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. System wartości marki Kli-
matyczny Kołobrzeg opiera się o takie poŜądane atrybuty miejsca jak: zdrowie, 
rodzina, bezpieczeństwo, piękno, energia wewnętrzna, otwarcie i autentyczność. 
Tak określone wartości skierowane są do kilku głównych grup odbiorców: ro-
dzin, emerytów, singli oraz uczestników szkoleń i konferencji15. 

W Strategii promocji miasta Kołobrzeg wskazane zostały cztery kategorie 
komunikatów skierowanych do określonych grup odbiorców i wymagających 
zastosowania odpowiednich instrumentów marketingowych. Za najwaŜniejsze 
(proponuje się na nie 75% budŜetu promocyjnego) moŜna uznać komunikaty 
związane z: 

a) przekazami wizerunkowymi marki Klimatyczny Kołobrzeg, które są 
skierowane do wszystkich potencjalnych odbiorców (zarówno miesz-
kańców, jak i gości) z uwzględnieniem mediów, a proponowane sposo-
by dotarcia do nich obejmują stoiska promocyjne w centrach handlo-
wych, mailing pocztowy, PR, oznakowanie wewnętrzne miasta, 

b) zdrowiem, które skierowane są do rodzin z dziećmi, emerytów, renci-
stów, osób z chorobami tarczycy (niedoczynność), kobiet w ciąŜy (bądź 

                                                                 
15 Strategia…, s. 28. 
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ją planujących), a proponowane narzędzia dotarcia do nich to prasa 
prozdrowotna, prasa rodzicielska, prasa kobieca, outdoor, apteki, gabi-
nety lekarskie oraz PR. 

Rekomendowane kanały komunikacji obejmują przede wszystkim sposoby 
komunikowania się z odbiorcami za pomocą mediów, mailingu bezpośredniego, 
marketingu bezpośredniego, ekspozycji plakatów, oudooru, eventów oraz tar-
gów16.  

Strategia promocji miasta Kołobrzeg wskazuje równieŜ na duŜe znaczenie 
działań podejmowanych w ramach komunikacji wewnętrznej, których celem 
jest zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat miasta i atrakcji oferowanych 
turystom, co powinno przyczynić się do  ukształtowania ich pozytywnej posta-
wy względem turystów i swojego miasta. Rekomendowane działania skupiają 
się na stałym informowaniu mieszkańców o kierunkach i planowanych działa-
niach promocyjnych w sposób cykliczny i doraźny (ulotki przesyłane bezpo-
średnio do domów wraz z listem przewodnim, coroczny magazyn informacyj-
ny) oraz zaangaŜowanie w projekt  najmłodszych mieszkańców miasta (przez 
róŜnego rodzaju konkursy związane z ideą marki Klimatyczny Kołobrzeg)17.  

Działania realizowane w ramach promocji marki Klimatyczny Kołobrzeg  
i ich ocena 

W Kołobrzegu jednostką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie 
kompleksowej działalności w zakresie promocji miasta, której celem jest kre-
owanie korzystnego wizerunku Kołobrzegu, zarówno wśród mieszkańców, jak  
i osób oraz podmiotów w kraju i za granicą, jest Centrum Promocji i Informacji 
Turystycznej18. Zakres działań CPiIT jest bardzo zróŜnicowany, ale większość 
działań uwzględnionych w jego statucie bezpośrednio lub pośrednio wiąŜe się  
z promocją miasta.  

W 2011 roku na szeroką skalę została przeprowadzona kampania wizerun-
kowa marki Klimatyczny Kołobrzeg obejmująca działania promocyjne róŜnego 
rodzaju, których celem było19: 
1. Dotarcie do jak największej liczby odbiorców, ze szczególnym uwzględnie-

niem osób w wieku 25–45 lat przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów 
komunikacji. 

                                                                 
16 Ibidem, s. 48. 
17 Ibidem, s. 54. 
18 http://cpitk.bip.parseta.pl/home.aspx. 
19 Raport z działań zrealizowanych w ramach strategii promocji marki Klimatyczny Kołobrzeg 

w 2011, http://www.klimatycznykolobrzeg.pl/pliki/2011/sprawozdanie.pdf. 
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2. Stworzenie spójnego wizerunku Kołobrzegu przy wykorzystaniu wielu 
zróŜnicowanych nośników reklamowych. 

3. Realizacja jednej spójnej kampanii promocyjnej mającej na celu utrwalenie 
marki Klimatyczny Kołobrzeg. 

4. Promocja poprzez zaskakującą formę, zabawy, konkursy z wykorzystaniem 
specjalnie przygotowanych materiałów reklamowych. 

5. Rzetelne informowanie o sytuacji związanej z realizacją inwestycji rewita-
lizacji brzegów morskich. 
W ramach kampanii promocyjnej wykorzystano przede wszystkim zróŜni-

cowane formy działań reklamowych realizowane zarówno poprzez media trady-
cyjne, jak i wykorzystujące niekonwencjonalne projekty i narzędzia reklamy 
pozamedialnej.  

Wykorzystanie mediów tradycyjnych (telewizja, radio, prasa) objęło takie 
działania jak m.in.: 

− emisję spotów reklamowych w programach telewizyjnych TVN 24, 
TVN Meteo, TVP 2 oraz radiowych (Radio Eska Poznań, Warszawa, 
Wrocław, Kraków), w TV dodatkowo prezentowany był na Ŝywo obraz 
z kołobrzeskiej plaŜy (z kamery zamontowanej na latarni morskiej), 

− prezentację miasta w programach głównych kanałów telewizyjnych:  
„Kawa czy herbata” (TVP 1), „Pytanie na śniadanie” (TVN), „Lato  
z Dwójką” (TVP 2), „Dzień Dobry TVN” (TVN) 

− realizację filmu o mieście emitowanego w TVP 2, 
− emisję reportaŜu o Kołobrzegu w niemieckiej telewizji Deutsche Welle, 
− publikację materiałów na temat Kołobrzegu w branŜowej prasie pol-

skiej i zagranicznej. 
Działania o charakterze outodoorowym objęły prezentację spotów rekla-

mowych marki Klimatyczny Kołobrzeg w postaci: 
– ekranów LED zlokalizowanych w wybranych miastach (Warszawa, 

Kraków, Kołobrzeg) oraz lotniskach (Międzynarodowy Port Lotniczy 
Wrocław, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice), 

– billboardów i citylightów w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Kra-
kowie, 

– banerów reklamowych w gminach Bielsko-Biała, Jeleśnia, Brenna, 
Szczyrk i Czernichów, Zakopane, Jurgów, 

– reklamy mobilnej w pociągach PKP Intercity (Kraków–Kołobrzeg–
Kraków, Warszawa–Zielona Góra–Warszawa–Zielona Góra, Warsza-
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wa–Kraków–Warszawa, Kraków–Gdynia–Kraków) oraz taksówkach  
w Warszawie i Poznaniu (500 taksówek). 

W ramach reklamy wydawniczej przygotowano zróŜnicowane materiały 
promujące Klimatyczny Kołobrzeg takie jak: 

− katalog wizerunkowy (20 000 szt.), 
− klimatyczna gazetka (30 000 szt.), 
− gazetka wakacyjna (50 000 szt.), 
− szlaki piesze i rowerowe (10 000 szt.), 
− plany miasta (20 000 szt.). 
Zostały takŜe zaprojektowane i wyprodukowane zróŜnicowane gadŜety re-

klamowe: kalendarze (ścienne, trójdzielne, ksiąŜkowe –750 szt.), długopisy  
i ołówki (20 000 szt.), smycze (10 000 szt.), breloczki, torby reklamowe, teczki, 
ręczniki, stacje pogodowe, koszulki, czapeczki, kubki, fili Ŝanki, piłki plaŜowe. 

Istotnym elementem działań promocyjnych było uczestnictwo w krajowych 
i zagranicznych targach branŜowych, gdzie CPiIT prezentowało markę Klima-
tyczny Kołobrzeg samodzielnie bądź na stoiskach innych podmiotów (m.in. 
Kopenhaga, ITB Berlin, TUR Göteborg, Targi Lato 1, Piknik nad Odrą). 

Dotarcie do załoŜonej grupy wiekowej (25–45 lat) wymaga wykorzystania 
nowoczesnych kanałów komunikacji (w tym stałej aktualizacji witryny interne-
towej www.klimatycznykolobrzeg.p) nie tylko w ramach ogólnych portali in-
ternetowych (serwisy turystyczne www.poland24.pl, www.polskiemiasta.tv, 
www.esanatoria), ale takŜe portali społecznościowych – Facebook, Nasza Kla-
sa, You Tube, Gadu-Gadu oraz Skype. 

W celu promocji marki Klimatyczny Kołobrzeg wykorzystano równieŜ 
działania o niekonwencjonalnym charakterze takie jak np.: 

− akcja „Klimatyczny happening” polegająca na „plaŜowaniu” w róŜnych 
miejscach wybranych miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań), 
którego celem była prezentacja walorów Klimatycznego Kołobrzegu  
i zachęcenie do przyjazdu, 

− konkurs na fan page „Facebook Klimatyczny – Dziewczyna Lata 
2011”, 

− przystąpienie do konkursu „Monopoly”, 
− study tour pn. „Miasto na Euro” dla dziennikarzy. 
Zaprezentowane działania promocyjne podjęte przez CIiPT miały wyjątko-

wo szeroki zakres i zróŜnicowany charakter, co pozwoliło na dotarcie do duŜe-
go grona odbiorców i przyczyniło się do częściowej zmiany wizerunku miasta. 
Wyniki badań zaprezentowanych w raporcie Nadmorskie destynacje turystyczne 
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201120 wyraźnie wskazują na wyjątkowo dobrą rozpoznawalność Kołobrzegu 
wśród polskich destynacji nadmorskich. Kołobrzeg był najczęściej (na zasadzie 
pierwszego skojarzenia) wskazywaną miejscowością nadmorską w Polsce 
(prawie 35% wskazań), za nim uplasował się Sopot (ok. 27%) i Ustka (ok. 
23%). Przewaga Kołobrzegu nad kolejnymi miejscowościami była znacząca. 
Pod względem miejsca spędzonego urlopu w 2011 roku Kołobrzeg równieŜ 
znalazł się na pierwszym miejscu, ale jego przewaga nad kolejnym w tym ze-
stawieniu Gdańskiem nie była zbyt duŜa (odpowiednio 8,6% i 8,1% wskazań). 
Na kolejnym miejscu turyści jako destynacje urlopowe wymienili Mielno, Łebę 
i Mi ędzyzdroje (ok. 6%). Kołobrzeg był wybierany przede wszystkim na miej-
sce weekendowego wypoczynku (ponad 36% odwiedzających). Wśród głów-
nych czynników wpływających na wybór Kołobrzegu jako miejsca docelowego, 
obok ceny zakwaterowania, której znaczenie jest na poziomie średnim dla 
wszystkich destynacji (ok. 51%),  duŜe znaczenie miał dogodny dojazd (ponad 
32%, przy średniej dla wszystkich destynacji ok. 19%) oraz moŜliwość uczest-
niczenia w ciekawych imprezach kulturalnych i koncertach (17%, w stosunku 
do średniej 11%). Nadal jednak Kołobrzeg postrzegany jest jako miasto spokoj-
ne i rodzinne, ale nudne, podczas gdy Gdańsk i Międzyzdroje – jako rozryw-
kowe miejscowości cechujące się pięknym połoŜeniem, wygodą, nastrojowo-
ścią i zadbaniem; Sopot uznawany jest za modny, rozrywkowy i zatłoczony,  
a Mielno oceniane jest jako dobre miejsce dla singli.  

Istotne jest jednak, Ŝe wśród badanych, którzy odwiedzili Kołobrzeg, i tych, 
którzy tylko o nim słyszeli, występuje róŜnica w ocenie charakteru miasta. Ci, 
którzy jedynie słyszeli o Kołobrzegu, uwaŜają je za miasto bardziej spokojne  
i nudne, niŜ odwiedzający, którzy z kolei uwaŜają Kołobrzeg za bardziej zatło-
czony, modny i interesujący. MoŜe to wskazywać na poŜądaną zmianę w po-
strzeganiu wizerunku miasta, wynikającą z działań prowadzonych w celu zmia-
ny wizerunku Kołobrzegu na bardziej interesujący, która jest juŜ zauwaŜona 
przez tych, którzy miasto odwiedzili i w przyszłości moŜe zostać przyjęta takŜe 
przez tych, którzy w Kołobrzegu jeszcze nie byli. Wyjątkowo istotne w kontek-
ście prowadzonych działań promocyjnych wydaje się stwierdzenie, Ŝe przy 
wyborze miejsca wakacyjnego urlopu prawie połowa badanych kierowała się 
opinią znajomych, 1/3 od lat wypoczywa w tej samej miejscowości, 1/3 korzy-
stała z informacji zamieszczonych w Internecie, a jedynie niecałe 8% osób za-
chęciły do wizyty materiały reklamowe (foldery, ulotki, ogłoszenia w prasie, 

                                                                 
20 Nadmorskie destynacje turystyczne, Raport syndykatowych badań ilościowych, ARC Rynek  

i Opinia, Warszawa 2011, http://www.klimatycznykolobrzeg.pl/pliki/2011/destynacje.pdf. 
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reklama telewizyjna/radiowa) i ok. 5% artykuły w prasie lub programy telewi-
zyjne. Zaprezentowane wyniki wyraźnie wskazują na konieczność właściwego 
ukierunkowania przekazu promocyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
marketingu szeptanego oraz skierowanego do stałych gości (w tym udostępnie-
nie materiałów, które mogłyby pokazać/przekazać znajomym /rodzinie), a takŜe 
dbałość o przekaz informacji za pomocą Internetu. 

Zakończenie 

Kołobrzeg jest atrakcyjnym nadmorskim miastem, którego wizerunek od 
dawna związany jest z jego uzdrowiskowym charakterem. Przyczyniło się to do 
postrzegania miasta jako nudnego, w którym wypoczywają osoby starsze i cho-
re. Jednocześnie wyraźnie doceniane są takŜe takie atuty Kołobrzegu jak jego 
specyficzny klimat, plaŜe, latarnia morska czy katedra. Nowa marka Klima-
tyczny Kołobrzeg ma zmienić postrzeganie miasta w kierunku dostrzeŜenia  
i uwypuklenia jego wyjątkowego klimatu, rozumianego na płaszczyźnie przy-
rodniczej i społecznej (przyjazność otoczenia). Działania podjęte w celu promo-
cji marki Klimatyczny Kołobrzeg w 2011 roku miały bardzo zróŜnicowany 
charakter i szeroki zasięg. Ich skutkiem jest z pewnością wzrost rozpoznawal-
ności Kołobrzegu jako atrakcyjnej destynacji nadmorskiej oraz częściowa 
zmiana wizerunku miasta, zauwaŜalna wśród osób, które odwiedziły Kołobrzeg 
i na miejscu zweryfikowały swoje wyobraŜenie o nim. Docelowa zmiana wize-
runku wymaga jednak działań skierowanych do osób, które nie były w Koło-
brzegu i trwają w przekonaniu, Ŝe jest to nudne miasto, dobre dla wypoczywa-
jących emerytów, najlepszym zaś kanałem do przekazania im zmian, które do-
konały się w mieście, wydaje się marketing szeptany. 

 

PROMOTION AS AN INSTRUMENT OF PLACE MARKETING  
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KOŁOBRZEG 

 
Summary 

 
Competition at the regional level is particularly noticeable in the matter of tourism areas. 

Regions in the Polish coast zone have a very similar potential for creating tourism products. 
Therefore, promotion has become the main way for any one region to stand out.  The usage of 
proper promotion instruments can cause a positive change in the area’s image as well as enable 
the region to reach a higher competitive position. One of the many cities on the Polish coast is 
Kołobrzeg. It is often considered to be an uninteresting and boring health resort, visited mostly by 
German pensioners. To change that image, the City of Kołobrzeg undertook  actions with the aim 
of promoting a new image of the city – The Climatic Kołobrzeg, which was to induce different, 
positive associations and present the city as open and interesting. That goal has partly been 
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achieved. However, the results of conducted research imply a need for wider usage of whisper 
marketing, as the opinion of friends/family members remains the main dominant in the choice of 
a vacation resort. 
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ZMIANY W KONCEPCJI ZINTEGROWANEJ  
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ZAKRES I UWARUNKOWANIA 
 

 

 

Streszczenie  

W niniejszym opracowaniu poruszono kwestie związane ze specyfiką komunikacji marke-
tingowej wykorzystywanej w marketingu terytorialnym. Punktem wyjścia rozwaŜań było załoŜe-
nie, Ŝe na działania z zakresu komunikacji marketingowej składa się budowanie toŜsamości jed-
nostki terytorialnej przekładającej się na jej określony wizerunek, promocja mix oraz marketing 
szeptany, przekaz ustny i spotkania nieformalne. W artykule zwrócono szczególną uwagę na 
konieczność integracji działań w obrębie promocji mix na czterech poziomach (elementów skła-
dowych, środków promocji, form działań promocyjnych oraz treści i wyglądu komunikatów 
promocyjnych) oraz przedstawiono przykład zintegrowanego podejścia do promocji mix w ra-
mach działań Urzędu Miasta Częstochowy. 

Wprowadzenie 

Marketing terytorialny to dynamicznie rozwijający się obszar zainteresowań 
teoretyków oraz samorządowców. Na rynku pojawia się coraz więcej opraco-
wań dotyczących tego zagadnienia, a władze jednostek samorządowych częściej 
korzystają z rozwiązań prezentowanych w publikacjach1. Komunikacja jest 
nieodzownym elementem działań marketingowych, niejednokrotnie rozpozna-
wanym wręcz jako jedyny przejaw aktywności marketingowej jednostek samo-
rządu terytorialnego (JST). 

                                                                 
1 K. Łazorko, Subrodukt rekreacyjno-sportowy w marketingu miejsc, w: Marketing przyszłości. 

Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa,  
A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 367–368. 
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Komunikacja interpretowana jest jako „porozumiewanie się, przekazywanie 
myśli, udzielanie wiadomości, łączność”2. System komunikacji marketingowej 
obejmuje więc wiele działań, zarówno przygotowywanych zgodnie z planem, 
jak i spontanicznych, płatnych (komercyjnych), nieodpłatnych lub częściowo 
płatnych, kierowanych do konkretnych grup docelowych, jak i masowych,  
o charakterze anonimowym. Specyfika tych działań wymaga zastosowania od-
miennych środków i form promocji oraz technik ich realizacji3.  

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego komunikacja marketin-
gowa to „zespół środków i głównych instrumentów komunikowania się JST ze 
społecznością lokalną, promowania wizerunku w województwie, kraju czy za 
granicą oraz przekazywania środowisku informacji charakteryzujących jej profil 
społeczno-ekonomiczny, atuty, atrakcje, osiągnięcia, zamierzenia, uzasadnienia 
decyzji strategicznych i taktycznych”4. Komunikacja marketingowa JST bazuje 
więc przede wszystkim na celowym opracowywaniu i dostarczaniu na rynek 
informacji w celu wpływania na opinie, postawy, oczekiwania i zachowania 
interesariuszy, m.in. mieszkańców gmin, turystów, inwestorów, mediów.  

W następstwie studiów literaturowych oraz analizy praktycznych rozwiązań 
stosowanych przez JST moŜna przyjąć, Ŝe na komunikację marketingową skła-
dają się5: 

a) corporate identity (CI) – standaryzacja wszystkich elementów wizerun-
ku firmy pozwalająca na realizację strategii komunikowania się z oto-
czeniem i budowania przewagi konkurencyjnej, 

b) składowa formalna – promocja mix, czyli zespół formalnych działań, za 
pośrednictwem których jednostka terytorialna komunikuje się  
z rynkiem, tj. działania w zakresie pięciu elementów – public relations, 
reklamy, promocji sprzedaŜy, sprzedaŜy osobistej (promocji osobistej) 
oraz marketingu bezpośredniego; formalny charakter promocji mix 
polega przede wszystkim na tym, Ŝe wydatki na działania promocyjne 
realizowane są przez jednostki odpowiedzialne za marketing  

                                                                 
2 A. Smalec, Komunikacja marketingowa podstawą skutecznego partnerstwa w regionach,  

w: Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych, red. W. Rudolf, Kieleckie Towa-
rzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2010, s. 143. 

3 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, 
Kraków 2008, s. 207. 

4 B. Barczak, Marketing w zarządzaniu gminą, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 11, s. 45. 
5 K. Łazorko, Wybrane aspekty komunikacji samorządu terytorialnego z otoczeniem na przy-

kładzie miasta Częstochowa, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierun-
ku zintegrowanej komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego nr 473, Ekonomiczne Problemy Usług nr 12, t. 2, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 33–39. 
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w organizacji i ujmowane w budŜecie marketingowym ustalanym  
w ramach planu marketingowego, 

c) składowa nieformalna – ogół czynności polegających na nieformalnym 
komunikowaniu otoczeniu wartości firmy, np. podczas spotkań na 
gruncie prywatnym, nieformalnych rozmów, zachowań pracowników 
poza godzinami pracy itp.; w ramach tej formy komunikacji wyróŜnia 
się takŜe najbardziej wiarygodny dla odbiorców i najtańszy nieformalny 
przekaz ustny wykorzystywany w ramach marketingu szeptanego. 

Od pewnego czasu przyjmuje się, zarówno w literaturze marketingowej, jak  
i w praktyce działań promocyjnych, Ŝe powinny być one zintegrowane, tj. 
zsynchronizowane w czasie i przestrzeni, ujednolicone pod względem środków 
i form przekazu oraz organizowane w sposób spójny i kompleksowy. MoŜna 
wyróŜnić cztery główne poziomy takiej integracji6:  

– składowe promocji mix (I poziom),  
– środki promocji (II poziom),  
– formy promocji (III poziom),  
– treści i wygląd komunikatów promocyjnych (IV poziom). 
Czynnikiem przemawiającym za wykorzystaniem integracji promocji jest 

synergia takich działań, tj. uzupełnianie się róŜnych czynników poprzez 
synchronizację i ich kooperacja skuteczniejsza niŜ suma ich oddzielnych 
działań7. Integracja na poziomie pierwszym oznacza działanie w obrębie jak 
największej liczby instrumentów promocji mix, oczywiście przy załoŜeniu, Ŝe 
takie rozwiązanie jest zasadne i opłacalne. Integracja na poziomie drugim 
dotyczy łączenia działań w zakresie konkretnych środków przekazu 
komunikatów promocyjnych, zarówno masowych, jak i zindywidualizowanych. 
Integracja na tym poziomie jest w duŜym stopniu warunkowana specyfiką 
segmentów docelowych, do których kieruje się komunikaty promocyjne. 
Przedstawiciele róŜnych grup docelowych mają dostęp do innych materiałów 
promocyjnych i interesują się odmiennymi środkami przekazu. Dlatego przed 
dokonaniem ustaleń dotyczących wyboru środków komunikacji z otoczeniem 
warto przeprowadzić badania marketingowe, które pozwolą określić, jakie 
kanały komunikacji znają i preferują przedstawiciele określonych grup 
docelowych. Kolejnym poziomem integracji są formy promocji, rozumiane jako 
nośnik konkretnego komunikatu promocyjnego oraz sposób jego prezentacji, 
                                                                 

6 A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 230. 
7 A. Knapik, Składniki promocji mix oraz ich integracja, w: Środki i formy marketingowego 

oddziaływania na konsumentów, red. A. Pabian, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstocho-
wa 2008, s. 162. 
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który wpływa na percepcję komunikatów8. Na najniŜszym, czwartym poziomie 
integracji przyjmuje się, Ŝe treść oraz wygląd komunikatów promocyjnych 
takŜe powinny być spójne.  

Łączenie działań promocyjnych na czterech wymienionych poziomach 
powinno być uzupełnione o integrację oddziaływania promocyjnego w czasie  
i przestrzeni oraz integrację działalności słuŜb zajmujących się promocją. 
Oznacza to m.in., Ŝe w ramach kampanii promocyjnej naleŜy sięgać po róŜne 
media, środki i formy przekazu, kierowane do odmiennych grup docelowych, 
ale podporządkowane wspólnym celom i koordynowane przez współpracujący 
ze sobą i komunikujący się regularnie personel. Integracja promocji będzie 
bowiem trudna do zrealizowania, jeśli kontakt między odpowiedzialnymi za 
działania w jej zakresie jednostkami będzie utrudniony i nieregularny, przepływ 
informacji zaburzony, a proces decyzyjny nadmiernie rozciągnięty w czasie.  

Elementy składowe zintegrowanej komunikacji marketingowej JST  

Podstawowa składowa zintegrowanej komunikacji marketingowej, od której 
naleŜy zacząć wszystkie działania słuŜące promocji określonej jednostki teryto-
rialnej, to jej toŜsamość (corporate identity – CI), traktowana jako suma zacho-
wań w organizacji (corporate behaviour – CB), komunikacji z otoczeniem 
(corporate communication – CC) oraz identyfikacji wizualnej (corporate design 
– CD)9. Nadrzędnym elementem CD jest system identyfikacji wizualnej (SIW), 
który wzmacnia przekaz tworzący i ugruntowujący wizerunek organizacji. Do 
elementów systemu identyfikacji wizualnej w marketingu terytorialnym zalicza 
się m.in. znak, kolorystykę, akcydensy – druki firmowe, biurowe, reprezenta-
cyjne, okazjonalne, promocyjne, ubiory słuŜbowe, identyfikatory, emblematy, 
oznaczenia na środkach transportu, sposoby oznakowania wnętrz i zewnętrzne, 
cechy wspólne typowych komunikatów reklamowych, ekspozycje w miejscach 
oferowania produktu (wystawy, punkty obsługi inwestorów, urzędy) i poza nimi 
oraz środki specjalne, np. oprawę eventów10, a takŜe nazwę, logo i herb. 

Uzupełnieniem działań z zakresu CI staje się wybór właściwego sloganu 
promującego daną jednostkę terytorialną. Często hasło przewodnie (tzw. um-
brella message) powstaje w następstwie zestawienia ze sobą słów kluczowych, 
                                                                 

8 A. Pabian, Promocja…, s. 231. 
9 B. Rozwadowska, Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Wyd. Studio EMKA, 

Warszawa 2002, s. 193, za: K. Łazorko, Kreacja wizerunku za pośrednictwem public relations,  
w: Środki i formy marketingowego oddziaływania…, s. 194. 

10 B. Tarczydło, Kształtowanie toŜsamości wizualnej przedsiębiorstwa, w: Public relations. Skutecz-
na komunikacja w teorii i praktyce, red. H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, 
s. 154–155. 
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które stają się filarem do stworzenia ostatecznego sloganu (np. wyrazy kojarzą-
ce się z miastem Wrocław, tj. studenci, uczelnie wyŜsze, kultura, sztuka, nowo-
czesne technologie, kościoły, konkurs piosenki aktorskiej doprowadziły do 
stworzenia sloganu: „Wrocław – miasto spotkań”)11.  

ToŜsamość przekłada się na wizerunek określonego miejsca, czyli postrze-
ganie go przez pryzmat związanych z nim skojarzeń. Wizerunek stanowi 
„uproszczenie ogromnej liczby powiązań i strzępów informacji łączących się  
z określonym miejscem”12 i bardzo często staje się podstawą do wyboru miejsca 
osiedlenia, nauki czy działalności gospodarczej. 

W ramach działań z zakresu promocji mix, tj. składowej formalnej zinte-
growanego procesu komunikacji marketingowej, JST wykorzystują przede 
wszystkim public relations i reklamę, a w mniejszym stopniu promocję sprze-
daŜy, sprzedaŜ osobistą i marketing bezpośredni. 

Jeśli chodzi o cele działań z zakresu PR, to zalicza się do nich przede 
wszystkim budowanie pozytywnych relacji JST z otoczeniem, kreowanie jak 
najlepszego wizerunku JST w opinii jej interesariuszy oraz umiejętne rozwią-
zywanie problemów związanych z kryzysem (tzw. sytuacjami dynamicznie 
rozwijającymi się). Główne narzędzia i działania PR słuŜące tworzeniu jak naj-
korzystniejszych dla JST relacji z otoczeniem to13: 

– eventy (imprezy plenerowe, okolicznościowe, konkursy, festyny),  
– co-branding (współpraca władz samorządowych z podmiotami gospo-

darczymi), 
– relacje z mediami,   
– publikacje wydawane przez urzędy gminne i miejskie (np. biuletyny, 

foldery, albumy), 
– materiały audiowizualne (filmy, płyty CD o mieście),  
– uczestnictwo w imprezach wystawienniczych i targach,  
– sponsoring i mecenat – patronat władz samorządowych nad wydarze-

niami kulturalnymi, sportowymi, artystycznymi, lokalnymi festiwalami 
itp., 

                                                                 
11 Materiały konferencyjne agencji Pleon, konferencja „PR w biznesie”, Warszawa, 21–22 

kwietnia 2007 r. 
12  E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta – od koncepcji do wdroŜenia, 

Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 30. 
13 E. Wiśniewski, Kreowanie wizerunku miasta jako element marketingu terytorialnego na 

przykładzie Kołobrzegu, „Firma i Rynek” 2000, nr 4 (17), s. 26, za: A. Niedzielska, Public rela-
tions w działalności jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne i Regionalne” 
2011, tom IV, nr 2, s. 45–46. 
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– lobbing – wywieranie wpływu na decyzje podejmowane przez organy 
władzy publicznej,  

– organizacja spotkań ze środowiskami opiniotwórczymi, 
– seminaria, sympozja np. o tematyce rozwoju regionu, 
– współpraca z miejscowościami partnerskimi,  
– wprowadzanie działań mających na celu wspieranie lokalnej przedsię-

biorczości, 
– tworzenie biur skarg i zaŜaleń obywatelskich, 
– korespondencja władz samorządowych z otoczeniem (np. gratulacje, 

Ŝyczenia okolicznościowe, listy kondolencyjne). 
Jeśli chodzi o reklamę JST, to kluczowym narzędziem działań w tym zakre-

sie jest reklama zewnętrzna, uzupełniana przez reklamę telewizyjną i radiową 
(stosowane jednak rzadko, ze względu na wysokie koszty), reklamę prasową 
(najczęściej silnie zintegrowaną z przekazem kierowanym na billboardy), re-
klamę internetową (zazwyczaj eksponowaną na stronie www danej jednostki 
terytorialnej) oraz formy reklamy wspomagającej, takie jak reklama wydawni-
cza, wystawiennicza, mobilna i gadŜetowa. 

Wśród nowych, niekonwencjonalnych form reklamy wykorzystywanej na 
potrzeby promocji JST moŜna wyróŜnić m.in.14: 

a) city placement – lokowanie wizerunku określonego miejsca, np. miasta 
lub regionu w filmie fabularnym, serialu czy innym przedsięwzięciu 
telewizyjnym, teatralnym lub filmowym (np. w serialach: „Galeria”, 
którego fabuła rozgrywa się we Wrocławiu, „Szpilki na Giewoncie”  
w Zakopanem czy „Dom nad rozlewiskiem” na Mazurach); 
następstwem działań z zakresu city placement staje się trend określany 
jako set-jetting, tj. odwiedzanie i poznawanie miejsc znanych z filmów 
lub ksiąŜek (wiele osób pragnie np., tak jak bohaterka ksiąŜki i filmu pt. 
„Jedz, módl się i kochaj”, odwiedzić Włochy, Indie i Indonezję czy 
spędzić wakacje na wyspach Skopelos i Skiathos, gdzie nakręcono 
musical „Mamma mia”),  

b) artykuły sponsorowane w prasie, tzw. advertoriale, w których określona 
miejscowość staje się tłem opisywanej historii lub teŜ bohater artykułu 
opowiada o Ŝyciu w danym miejscu, 

                                                                 
14 A. Niedzielska, Zintegrowana komunikacja marketingowa w działalności jednostek teryto-

rialnych, w: Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, red. K. Łazor-
ko, A. Niedzielska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 55–59; M. Gęba-
rowski, Niestandardowe działania promocyjne polskich jednostek terytorialnych, „Studia Eko-
nomiczne i Regionalne” 2011, tom IV, nr 2, s. 55–59. 
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c) promowanie miejsc za pośrednictwem wypowiedzi celebrytów, 
d) umieszczanie jednostki terytorialnej w grze planszowej (np. specjalna 

edycja gry „Monopoly” pt. „Monopoly świat” z 2008 roku, gdzie na 
planszy uwzględniono dwa dodatkowe miasta – Gdynię i Tajpej, które 
wygrały „dziką kartę” w następstwie głosowania internetowego), 

e) reklama zewnętrzna i mobilna z wykorzystaniem fotokodów – 
dwuwymiarowych kodów kreskowych, które moŜna zeskanowywać  
z materiałów drukowanych, np. billboardów, telefonem komórkowym, 
a następnie odczytywać ich treść, którą stanowi najczęściej adres strony 
www, z której moŜna pobrać rozmaite materiały promocyjne, 

f) eventy w postaci rekonstrukcji sławnych wydarzeń historycznych, np. 
bitew, walk rycerskich (np. organizowany od 2008 roku w Olsztynie 
pod Częstochową Turniej Rycerski o Szablę Kaspra Karlińskiego). 

Kolejnym narzędziem promocji mix wykorzystywanym przez jednostki sa-
morządu terytorialnego jest promocja sprzedaŜy (dodatkowa, uzupełniająca), 
czyli zespół środków zwiększających stopień atrakcyjności JST dla interesariu-
szy. W ramach działań z tego zakresu moŜna wykorzystać m.in.: 

– ulgi w zakupie biletów do muzeów, teatrów, kin w określonych 
terminach (np. organizowana w Częstochowie cyklicznie od prawie 10 lat 
tzw. Noc Kulturalna, obejmująca kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych,  
w tym wystawy, koncerty, spektakle teatralne, wydarzenia plenerowe, 
seanse filmowe i moŜliwość wejścia do większości klubów muzycz-
nych w mieście, wszystko w ramach jednego karnetu w przystępnej 
cenie), 

– ulgi finansowe, zwolnienia z podatków,   
– bezpłatne szkolenia dla pracowników firm, które zmieniły swoją 

lokalizację,  
– niedrogie tereny przeznaczane pod inwestycje,  
– profity dla nowych mieszkańców, 
– nieodpłatne przekazywanie przez gminę majątku, np. nieruchomości 

czy wolnych obiektów w zamian za podjęcie działań przez inwestora,  
– dotowanie określonych przedsięwzięć z budŜetu miasta,  
– promocje wiązane o charakterze łączonym – organizowane (współ-

finansowane) przez dwa lub więcej podmiotów, np. promocja cieka-
wych miejsc (muzeów, restauracji itp.) oferujących swoje usługi z raba-
tem przy skorzystaniu z opcji zwiedzania określonego miasta, 



Anna Niedzielska 378

– promocje wiązane o charakterze krzyŜowym – polegające na uŜywaniu 
jednej marki do promowania innej (niekonkurencyjnej), np. promo-
wanie przejazdów specjalnym autobusem umoŜliwiającym zwiedzenie 
określonego miasta, ale równieŜ oferty łączone w postaci przejazdu 
autobusem i rejsu statkiem lub zwiedzania miasta autobusem, rejsu 
statkiem oraz transferu z lotniska. 

Podstawą działań w zakresie kolejnego narzędzia promocji mix, tj. sprzeda-
Ŝy osobistej (szerzej: promocji osobistej)15, jest bezpośredni kontakt róŜnych 
podmiotów reprezentujących daną JST (nie tylko przedstawicieli władz, ale 
równieŜ np. pracowników urzędów) z potencjalnymi nabywcami jej oferty. 
SprzedaŜ osobista ma szczególne znaczenie w odniesieniu do tych subproduk-
tów miejsca, których sprzedaŜ następuje poprzez bezpośredni kontakt oferenta  
z ofertobiorcą (np. subprodukt handlowo-usługowy czy targowo-wystawien-
niczy), bądź teŜ w przypadku subproduktów wymagających duŜych nakładów 
finansowych i przemyślanej decyzji odnośnie do ich nabycia (np. subprodukt 
mieszkaniowy czy inwestycyjny)16.  

Najodpowiedniejszym miejscem do realizowania działań z zakresu sprzeda-
Ŝy osobistej są targi, zwłaszcza te organizowane cykliczne, które przyczyniają 
się do popularyzacji określonego miejsca i utrwalenia jego wizerunku jako go-
spodarza danego przedsięwzięcia17. 

Instrumenty ostatniego z narzędzi promocji mix JST, tj. marketingu bezpo-
średniego, mogą być wykorzystywane drogą tradycyjną (pocztową) lub elektro-
niczną. Tradycyjną formą działań z zakresu marketingu bezpośredniego jest 
korespondencja listowa. Ciekawą i coraz częściej stosowaną formą promocji 
JST stają się takŜe filmy promocyjne i prezentacje multimedialne.  

W związku z tym, Ŝe samorządy terytorialne starają się wykorzystywać na-
rzędzia komunikacji, które czynią ją szybką i tanią, w ramach działań z zakresu 
marketingu bezpośredniego dominują przedsięwzięcia realizowane za pośred-
nictwem Internetu. Trudno wyobrazić sobie obecnie JST, która nie funkcjonuje 
w sieci internetowej. Charakterystyczna dla stron internetowych JST staje się 

                                                                 
15 Promocję osobistą naleŜy postrzegać znacznie szerzej niŜ sprzedaŜ osobistą. Funkcją promocji 

osobistej obok funkcji informacyjnej (przekazywania informacji o produktach, pozyskiwania infor-
macji o potrzebach i preferencjach nabywców) i przekonującej (zachęcanie nabywców do dokonania 
zakupu) jest funkcja tworzenia wizerunku i kształtowania pozytywnego nastawienia klientów do 
firmy. Za: H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing – uwarunkowania i instrumenty, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 209. 

16 S. Makarski, W. Kuźniar, Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie 
województwa podkarpackiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 106. 

17 A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 171–177. 
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coraz większa interaktywność. UŜytkownicy mogą brać udział w akcjach spo-
łecznościowych, konkursach, sondach czy wypowiadać się na forach. Przykła-
dem takich działań był projekt „Autoportret częstochowian”, którego pomysło-
dawcą był Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, za-
inaugurowany w maju 2007 roku podczas obchodów Dnia Samorządu Teryto-
rialnego. Na podstawie ponad 3000 zdjęć nadesłanych przez mieszkańców Czę-
stochowy stworzono wielkoformatową wystawę w centrum miasta. 

Niekonwencjonalne działania promocyjne JST za pośrednictwem internetu 
to równieŜ witryny internetowe polityków związanych z określonym miastem 
lub regionem, teledyski muzyków promujące ich miejsce urodzenia lub za-
mieszkania (np. utwór „Częstochowa” w wykonaniu grupy Nefre18), lip duby 
uczelni wyŜszych (np. lip dub Politechniki Częstochowskiej 201119), fora dys-
kusyjne, blogi, wideoblogi, zdjęcia, filmy amatorskie, kanały na YouTube czy 
konta na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy NK. 

Działania z zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej w praktyce 

Jak wspomniano wcześniej, wszelkie działania promocyjne jednostek samo-
rządu terytorialnego powinny być integrowane pod względem środków, form  
i treści przekazów oraz zsynchronizowane w czasie i przestrzeni. Miasto Czę-
stochowa jest przykładem jednostki terytorialnej, której władze dąŜą do integra-
cji działań promocyjnych, realizując ją na wszystkich czterech poziomach. 
Uwzględnia ona takŜe aspekt czasu, miejsca oraz organizacji przedsięwzięć 
promocyjnych i współpracy zaangaŜowanych w nie osób.  

Najpowszechniejsze zastosowanie ma oczywiście integracja na poziomie I 
(składowe promocji mix). Przykładem działań realizowanych na tej płasz-
czyźnie moŜe być: 

a) promocja inwestycyjna miasta na targach, czyli wykorzystywanie 
działań z zakresu PR połączonych z reklamą, głównie wystawienniczą, 
wydawniczą i gadŜetową oraz marketingiem bezpośrednim (materiały 
promocyjne na płytach CD, pendrive’ach i w postaci folderów oraz 
strona www), 

b) promocja kierowana do turystów i mieszkańców Częstochowy, tj. 
łączenie działań z zakresu PR, reklamy oraz marketingu bezpośredniego 
(promocja miasta na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, 

                                                                 
18 Nefre – Częstochowa video, http://www.youtube.com/watch?v=D9-e1meFvE8. 
19 Lip Dub Politechniki Częstochowskiej 2011, http://www.youtube.com/watch?v= 

g8O0Cx0voeE. 
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takich jak m.in. World Holiday Show w Dublinie, BIT w Mediolanie, 
Vivattour w Wilnie czy Josp Fest w Rzymie). 

Integracja na poziomie II i III (środki i formy promocji) uzaleŜniona jest  
w głównej mierze od charakteru docelowego audytorium. W przypadku 
promocji biznesowej Częstochowy odbiorcami przekazów promocyjnych są 
przede wszystkim osoby starsze, obecni i potencjalni inwestorzy, uczestnicy 
targów inwestycyjnych, dla których przygotowuje się najczęściej bezpośrednią 
ofertę promocyjną wspieraną materiałami reklamowymi w postaci folderów 
zawierających konkretne, szczegółowe dane, dotyczące nie tylko walorów 
Częstochowy, ale przede wszystkim terenów, w odniesieniu do których 
planowane są ewentualne inwestycje. Foldery inwestycyjne są równieŜ 
konwertowane na materiał elektroniczny w postaci dwujęzycznych prezentacji 
na płytach CD i pendrive’ach. Wszystkie treści i grafiki, zamieszczone zarówno 
w folderze inwestycyjnym, jak i na nośnikach elektronicznych są identyczne. 
Dzięki temu inwestorzy mają moŜliwość zapoznania się z najodpowiedniejszą 
dla nich formą materiału promocyjnego.  

Z kolei w przypadku komunikacji marketingowej Częstochowy z turystami 
i mieszkańcami adresatami przekazów promocyjnych są zarówno osoby młode, 
jak i starsze. Wiek odbiorców jest głównym kryterium doboru materiałów 
kierowanych do poszczególnych grup. Większość materiałów promocyjnych, 
np. tych prezentowanych na targach, kierowana jest do wszystkich odbiorców. 
Podobnie jest w przypadku imprez integrujących władze miasta z mieszkańcami 
oraz działań reklamowych. Jednak juŜ np. działania z zakresu marketingu 
bezpośredniego (strona internetowa) czy konkursy dla mieszkańców kierowane 
są przede wszystkim do osób młodszych. W ramach integracji działań 
promocyjnych na poziomie II i III, kierowanych do turystów i mieszkańców, 
promuje się Częstochowę przede wszystkim za pośrednictwem róŜnych 
środków przekazu, tj. telewizji (współpraca z TVP 1, TVP 2, TVP Polonia, 
TVN, TVN Meteo) radia (PR 1) oraz prasy („Gazeta Wyborcza”, „śycie Czę-
stochowskie”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Częstochowska”, „7 Dni” oraz 
„Niedziela”).  

Ujednolicone materiały promocyjne dystrybuowane są przy okazji róŜnych 
imprez wystawienniczych, gdzie dodatkowo pracownicy Urzędu Miasta 
przekazują interesantom wiele informacji w sposób bezpośredni.  

Dla działań promocyjnych Gminy Miasto Częstochowa charakterystyczna 
jest równieŜ integracja na poziomie IV (treść i wygląd komunikatów 
promocyjnych). W przypadku promocji biznesowej przejawia się to przede 



Zmiany w koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej… 381 

wszystkim wspólnym dla wszystkich materiałów promocyjnych sloganem: 
„Częstochowa – Good City for Good Business”. Integracja wyglądu materiałów 
promocyjnych jest następstwem integracji treści. We wszystkich materiałach 
promocyjnych pojawiają się te same motywy graficzne, proporcje układu 
strony, kolorystyka oraz elementy, które zdaniem twórców przekazu mają 
pozytywnie wpływać na odczucia inwestorów. Główne hasło promocyjne 
napisane jest prostą czcionką, literami drukowanymi. Nadrzędnym motywem 
graficznym jest herb Częstochowy, który umieszcza się na wszystkich folderach 
promocyjnych. Dominującym kolorem materiałów promocyjnych jest barwa 
niebieska (foldery, długopisy i płyty CD) oraz szara (w przypadku pendrive’ów, 
na których widnieje slogan w kolorze niebieskim). Dodatkowo na gadŜetach 
pojawia się adres strony internetowej miasta, tj. www.czestochowa.pl.  

Jeśli chodzi o integrację działań promocyjnych kierowanych do 
mieszkańców Częstochowy i turystów na poziomie IV, to podstawą 
ujednolicania materiałów promocyjnych pod względem ich treści i wyglądu jest 
stosowanie niebieskiej barwy przewodniej, która jest nadrzędnym elementem 
identyfikacji wizualnej miasta. Kolorem takim pomalowano budynek Urzędu 
Miasta, dominuje on takŜe w kolorystyce materiałów promocyjnych 
Częstochowy. Zarówno zawartość, jak i wygląd komunikatów promocyjnych są 
ze sobą ściśle powiązane. Materiały promocyjne kierowane do mieszkańców  
i turystów tłumaczone są na wiele języków obcych, ale zachowują taką samą 
typologię czcionek, szatę graficzną, slogany, kolorystykę, układ i charakter 
zdjęć. Na większości folderów, gadŜetów, plakatów i stronie internetowej 
utrwala się wizerunek herbu Częstochowy, przy którym widnieje slogan „Jasne, 
Ŝe Częstochowa”20. Na kaŜdej stronie folderów dwujęzycznych umieszcza się 

                                                                 
20 Hasło „Jasne, Ŝe Częstochowa” jest wykorzystywane w działaniach promocyjnych dopiero 

od lutego 2011 roku. W 2010 roku miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące nowego hasła, 
mającego zastąpić dotychczasowy slogan: „Częstochowa to dobre miasto”. Spośród wszystkich 
zgłoszonych pomysłów komisja konsultacyjna wybrała 16 najlepszych: „Częstochowa – dodaj do 
ulubionych”, „Częstochowa rzuca na kolana”, „Poświęć czas na Częstochowę”, „Częstochowa  
– jasna przyszłość”, „Częstochowa Jasna Góra MoŜliwości”, „Częstochowa. Wiele dobrego”, 
„Częstochowa rozpala! ”, „Jasne, Ŝe Częstochowa”, „Częstochowa ma duszę!”, „Kultowa Czę-
stochowa”, „Częstochowa – wchodzę!”, „Częstochowa – więcej niŜ myślisz”, „Częstochowa – 
siła tworzenia!”, „Dwa słowa – nasza Częstochowa”, „Świetne miasto Częstochowa”, „Często-
chowa to dobre miasto”. W drugim etapie konsultacji odbywało się internetowe i analogowe 
głosowanie na jedno z szesnastu wytypowanych haseł. Po drugim etapie konsultacji obejmującym 
obydwa głosowania wybrano trzy hasła, które uzyskały największą liczbę głosów, tj. „Często-
chowa – dodaj do ulubionych”, „Częstochowa rzuca na kolana” i „Jasne, Ŝe Częstochowa”. Po 
konsultacji z ekspertami z dziedziny socjologii, psychologii społecznej i marketingu terytorialne-
go pod koniec października 2010 roku wybrano hasło: „Jasne, Ŝe Częstochowa”, które zostało 
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dwie sąsiadujące ze sobą kolumny z napisami po polsku i w określonym języku 
obcym. Foldery kierowane do turystów zawierają głównie zdjęcia Częstochowy 
oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo na etui na płyty CD 
zamieszczony jest adres internetowy Częstochowy, a na parasolach widnieją 
slogany „Częstochowa zaprasza” oraz w wersji angielskiej „Częstochowa invi-
tes”. Wszystkie materiały promocyjne skierowane do turystów i mieszkańców 
są ze sobą zintegrowane. Podobne napisy wykorzystujące drukowane litery, 
herb widniejący na pierwszej stronie czy wielojęzyczność potwierdzają spój-
ność treści i wyglądu przekazów promocyjnych.  

Dopełnieniem integracji działań promocyjnych prowadzonych przez władze 
Częstochowy jest ich synchronizacja w czasie i przestrzeni. Dla przykładu, 
imprezom wystawienniczym towarzyszy zawsze reklama gadŜetowa, która 
umoŜliwia utrwalenie przekazu promocyjnego w świadomości odbiorców, zaś 
uczestniczący w targach pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta oraz Wydziału 
Promocji i Kultury pozostają ze sobą w stałym kontakcie, dzięki czemu 
współpraca między nimi, wymiana pomysłów i sugestii wpływa pozytywnie na 
realizowanie działań promocyjnych w Gminie Miasto Częstochowa.  

Zakończenie 

Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego coraz częściej 
nabierają charakteru zintegrowanego. Mnogość okazji do wypromowania się 
wśród róŜnych grup interesariuszy, jak równieŜ szeroki wachlarz metod, narzę-
dzi i form promocji, zarówno o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, 
coraz częściej mobilizuje władze jednostek terytorialnych do stworzenia spój-
nego przekazu, kreującego jednolity wizerunek danej jednostki, umoŜliwiający 
jak najlepsze pozycjonowanie danego miejsca w świadomości odbiorców.  
Przedstawiony w opracowaniu przykład zintegrowanych działań promocyjnych 
stosowanych przez Urząd Miasta Częstochowy jest dowodem na to, Ŝe miasto 
znalazło sposób na budowanie swojej toŜsamości poprzez działania promocyjne 
zintegrowane na wielu płaszczyznach. Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe ten pozy-
tywny trend nadal będzie wykorzystywany do budowania pozytywnych relacji 
miasta z otoczeniem i pozyskiwania przychylności róŜnych grup docelowych. 

 
 

                                                                                                                                                             

zarekomendowane nowym władzom Częstochowy wyłonionym w wyborach samorządowych 
2010 do wykorzystaniu w działaniach promocyjnych miasta. 
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CHANGES IN THE CONCEPT OF CITIES INTEGRATED MARKET-
ING COMMUNICATION – SCOPE  

AND CHARACTERISTICS 
 

Summary 
 

The article explores the specific character of marketing communications in territorial market-
ing, based on the assumption that marketing communications used by territorial units embrace the 
wide range of activities, including creating territorial unit’s identity transferring into its future 
image, promotion mix and buzz marketing, word-of-mouth communication and informal meet-
ings. Moreover the study pays attention to the necessity of integrating marketing communications 
on four stages (its components, means, forms and contents of promotion matters) and presents the 
example of integrated approach to promotion mix within activities of Częstochowa Municipal 
Office.  

Translated by Anna Niedzielska 
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CZYNNIKI SUKCESU STRATEGII PROMOCJI MIASTA  
 

 

 

Streszczenie  

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania wybranych czynników sukcesu strate-
gii promocji miasta w rozróŜnieniu na fazę tworzenia oraz implementacji strategii. Na wstępie 
scharakteryzowano przesłanki opracowywania strategii promocji w odniesieni do roli promocji  
w rozwoju społeczno-ekonomicznym współczesnych miast. W dalszej części przedstawiony 
został uproszczony schemat powstawania strategii promocji miasta. Rdzeń merytoryczny artykułu 
stanowi charakterystyka czynników sukcesu strategii, wśród których w fazie tworzenia znalazły 
się: kompleksowa analiza społeczno-ekonomiczna, konsensus społeczności lokalnej, właściwe 
określenie celów i kierunków działań promocyjnych, przywództwo i zaangaŜowanie władz lokal-
nych. W fazie implementacji scharakteryzowano zaś system zarządzania procesem implementacji 
strategii, dobór narzędzi do realizacji celów strategicznych, efektywny monitoring i ewaluację, 
alternatywne plany działania niwelujące potencjalne ryzyka.  

Wprowadzenie 

W dobie nieustannej rywalizacji jednostek terytorialnych o dostęp do ogra-
niczonych zasobów strategia promocji jest jednym z waŜnych elementów szer-
szej koncepcji nowoczesnego zarządzania jednostką terytorialną. Miasta pełnią 
waŜną rolę w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych re-
gionów oraz całego kraju. Często dany region postrzegany jest przez pryzmat 
wizerunku, pozycji konkurencyjnej, atrakcyjności inwestycyjnej miast znajdu-
jących się na jego terytorium. Miasta postrzega się równieŜ jako swoiste inku-
batory innowacyjnych procesów, idei, nowych trendów, które z czasem roz-
przestrzeniają się na dalsze obszary danego regionu. Promocja ma istotne zna-
czenie dla długofalowego rozwoju miasta, jest waŜnym czynnikiem w budowa-
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niu jego marki, pozwala lepiej wykorzystywać posiadane potencjały, uwidacz-
niać elementy podnoszące atrakcyjność danego miejsca1. 

 NaleŜy zaznaczyć, Ŝe promocja miasta nie powinna być traktowana jako 
cel sam w sobie, choć czasami taka sytuacja ma jednak miejsce. Powinno się 
postrzegać ją przez pryzmat narzędzia, które ma przyczyniać się do intensyfi-
kowania rozwoju miasta oraz podnosić jakość Ŝycia społeczności lokalnej. 
Przez jakość Ŝycia naleŜy rozumieć w tym przypadku połączenie materialnych 
aspektów Ŝycia (np. wynagrodzenie, dostępność do urządzeń infrastruktury 
społecznej i technicznej) oraz elementów odnoszących się do odczuwania ogól-
nego zadowolenia z sytuacji Ŝyciowej (np. odczuwania prestiŜu z miejsca za-
mieszkania, stanu zdrowia, moŜliwości zaspokajania aspiracji zawodowych  
i prywatnych, pozytywnych relacji międzyludzkich)2. 

Strategia promocji miasta jest jedną z rodzajów strategii rozwoju terytorial-
nego, której głównym zadaniem, przyjmując w uproszczeniu, jest dynamizowa-
nie rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta m.in. poprzez budowę jego silnej 
marki, wizerunku, wzmacnianie toŜsamości lokalnej, aktywizowanie lokalnych 
środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu, uwypuklenie unika-
towych walorów, poprawę ogólnej pozycji konkurencyjnej. 

Władze miejskie coraz częściej dostrzegają potrzebę posiadania profesjo-
nalnej strategii promocji, doceniają znaczenie dokumentu oraz potencjalne efek-
ty wynikające z jego realizacji. Sytuacja taka wynika zasadniczo z dwóch prze-
słanek. Z jednej strony strategia stanowi naturalny element szerszej koncepcji 
wpisującej się w marketingową orientację jednostek terytorialnych oraz marke-
ting miejsc, rozumiany jako zintegrowany zespół instrumentów, działań prowa-
dzących do wzrostu konkurencyjności określonej i zagospodarowanej prze-
strzeni (miasto, gmina, region) w odniesieniu do innych tego rodzaju jednostek 
przestrzennych3, z drugiej strony projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej nakładają niejako obowiązek podejmowania działań promocyj-
nych, które znajdować mogą swoje uporządkowanie i zhierarchizowanie w stra-
tegii promocji. 

                                                                 
1 C. Lamb, J. Hair, C. McDaniel, Essentials of Marketing, South–Western, Cengage Learning, 

Mason 2011, s. 14. 
2 L. Yuan, B. Yuen, C. Low, Quality of Life in Cities – Definition, Approaches and Research, 

w: Urban quality of life. Critical issues and options, edit. L. Yuan, B. Yuen, C. Low, School of 
Building and Real Estate, National  University of Singapore, Singapore 1999, s. 3–4.; G. Clark,  
J. Huxley, D. Mountford, Organising local economic development. The role of development 
agencies and companies, OECD Publishing, Paris 2010, s. 22. 

3 A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 125. 
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Powodzenie w procesie tworzenia oraz implementacji strategii promocji 
miasta uzaleŜnione jest w pewnym zakresie od wspierania władz lokalnych, na 
których spoczywa główny cięŜar aktywności związanej z promowaniem miasta, 
przez środowiska nauki, biznesu oraz mieszkańców angaŜujących się w jego 
problemy i swoją postawą przyczyniających się do jego promocji4. Zawiązanie 
swoistego partnerstwa na rzecz promocji, w ramach którego strategia moŜe być 
drogowskazem wyznaczającym kierunek działań, pozwala na zunifikowanie  
i większą efektywność realizowanych przedsięwzięć5. 

W opracowaniu podjęta została próba wskazania na wybrane czynniki przy-
czyniające się do sukcesu i efektywnego funkcjonowania strategii promocji 
miasta w dłuŜszym horyzoncie czasowym, w rozróŜnieniu na fazę tworzenia 
oraz implementacji strategii. 

Czynniki sukcesu w fazie tworzenia strategii 

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe strategia promocji miasta powinna być powiąza-
na z ogólną strategią rozwoju miasta oraz strategią marketingową, jeśli takowa 
istnieje. Główne cele i załoŜenia odnoszące się do promocji danej jednostki 
terytorialnej powinny tworzyć kompatybilną całość w odniesieniu do przyjętej 
ogólnej koncepcji rozwojowej. Same działania promocyjne, będące jedynie 
częścią złoŜonego procesu marketingowego, mogą okazać się niewystarczające 
w kontekście osiągania zakładanych celów rozwojowych6. 

Przedstawiony przykładowy schemat procesu powstawania strategii promo-
cji (rys. 1) moŜna sprowadzić równieŜ do trzech głównych faz, na które składa 
się analiza, planowanie oraz kontrola. W pierwszej fazie, bazując na przepro-
wadzonej analizie społeczno-ekonomicznej, określa się potrzeby i oczekiwania 
uŜytkowników miejskiej przestrzeni w odniesieniu do posiadanych zasobów 
oraz moŜliwości rozwojowych. W fazie planowania podejmuje się szczegółowe 
decyzje w obszarze określenia celów strategicznych i operacyjnych oraz celu 
horyzontalnego, zastawu narzędzi promocyjnych, harmonogramu działań i źró-
deł finansowania. Na tym etapie stosuje się niekiedy wielowariantowe podej-

                                                                 
4 A. Insch, Branding the City as an Attractive Place to Live, w: City Branding. Theory and 

Cases, edit. K. Dinnie, Palgrave Macmillan, New York 2011, s. 12. 
5 S. Gelder, City Brand Partnership, w: City Branding…, s. 44. 
6 Ph. Kotler, C. Asplund, I. Rein, D. Haider, Marketing places Europe. How to attract invest-

ments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, 
Financial Times Prentice Hall, London 1999, s. 99. 
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ście, dotyczące przewidywania róŜnych scenariuszy rozwoju przyszłości7. 
Ostatnia faza dotyczy realizacji ustalonej koncepcji promocyjnej oraz kontroli 
stopnia wykonania obranych celów8. 

 
Rys. 1. Uproszczony schemat procesu powstawania strategii promocji miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie  
i wprowadzanie w Ŝycie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002; M. Czornik, Promocja 
miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998; A. Raszkowski, Strategia promocji 
miasta Szklarska Poręba na lata 2010–2020, Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, Szklarska 
Poręba 2010. 

W kontekście opracowywania strategii promocji miasta, mającej swoje 
urzeczywistnienie w dokumencie finalnie przyjętym stosowną uchwałą władz 
lokalnych, naleŜy poruszyć jeszcze kwestię związaną z powierzeniem opraco-
wania dokumentu strategicznego odpowiednim osobom, zespołowi wykonaw-
ców. W przypadku rodzimych samorządów spotyka się dwa podejścia do tego 
problemu. W pierwszym z nich, wydaje się, Ŝe częściej spotykanym, za opra-

                                                                 
7 J. Biniecki, B. Szczupak, Strategia rozwoju lokalnego, w: Zarzadzanie strategiczne rozwojem 

lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 
2001, s. 72. 

8 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne,  
w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 61. 

Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej miasta 

Analiza SWOT 
 

Określenia głównych kierunków działań (m.in. cele, misja i wizja)  

Planowanie strategiczne i operacyjne (m.in. budŜet, narzędzia promocyjne) 

 

System monitorowania i ewaluacji strategii 
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cowanie strategii odpowiedzialni są tzw. eksperci zewnętrzni (ewentualnie jed-
na osoba). W drugim przypadku dokument opracowuje zespół pracowników 
samorządowych, wytypowanych do tego odpowiedzialnego zadania przez gre-
mia decyzyjne w samorządzie. KaŜde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. 
W przypadku ekspertów zewnętrznych, nierzadko osób z duŜym doświadcze-
niem, podkreśla się korzyść wynikającą ze świeŜego, zewnętrznego spojrzenia 
ma miasto, jego problemy oraz moŜliwości w zakresie promocji. Wśród poten-
cjalnych wad wymienia się pewną sztampowość w podejściu do pracy, uŜywa-
nie standardowych formatów do opisywania miejskiej rzeczywistości. Opraco-
wanie strategii przez pracowników samorządu, poza walorem czysto oszczęd-
nościowym, odrywa ich na dłuŜszy czas od codziennych obowiązków, czasami 
występuje równieŜ trudność ze skompletowaniem odpowiedniego zespołu, ce-
chującego się specjalistyczną wiedzą, zaangaŜowaniem i kreatywnością. Za 
przyjęciem opcji wewnętrznego przygotowania strategii przemawia natomiast 
precyzyjna znajomość swojego miasta i jego problemów przez samorządow-
ców. Najkorzystniejszym rozwiązaniem, odnosząc się do praktycznych do-
świadczeń miejskich samorządów, wydaje się opracowanie strategii przez eks-
pertów zewnętrznych przy współudziale i nadzorze merytorycznym przedstawi-
cieli władz miasta. 

 
Rys. 2. Wybrane czynniki istotne w procesie tworzenia strategii promocji miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Raszkowski, Strategia promocji miasta Szklarska 
Poręba …; S. Rainisto, Success Factors of Place Marketing. A Study of Place Marketing Practic-
es in Northern Europe and the United States, Helsinki University of Technology, Institute  
of Strategy and International Business, Espoo, Finland 2003. 
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Wśród grupy czynników przyczyniających się do sukcesu w tworzeniu stra-
tegii promocji miasta (rys. 2) wymienić moŜna kompleksową diagnozę społecz-
no-ekonomiczną, która jest istotna przynajmniej z dwóch głównych powodów. 
Po pierwsze, pozwala ustalić, jakim potencjałem rozwojowym oraz promocyj-
nym dysponuje miasto. Po drugie, w trakcie diagnozy określić moŜna występu-
jące braki, obszary, które wymagają najpilniejszych działań naprawczych. Wła-
ściwa diagnoza społeczno-ekonomiczna jest jednocześnie bazą do dalszych 
działań ukierunkowanych na analizę otoczenia miasta czy opracowywanie misji 
i wizji zawartych w strategii promocji9. W procesie tworzenia diagnozy najczę-
ściej rozróŜnia się podział na obszar środowiskowy, demograficzny, gospodar-
czy, infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej10. Istotnym ele-
mentem w diagnozie miejskiej rzeczywistości jest wykorzystywanie wysokiej 
jakości danych wejściowych. Diagnoza bazująca na niewłaściwych, niepełnych 
danych wpływać będzie na całą jakość strategii i powodować moŜe wiele nie-
zamierzonych błędów na dalszych etapach powstawania dokumentu. Podejmu-
jąc się prób oceny potencjału społeczno-ekonomicznego miasta w zakresie 
promocji i rozwoju, naleŜy pamiętać, Ŝe takie działania powinny być prowa-
dzone w oparciu o materiał porównawczy, sytuację innych miast, o zbliŜonej 
wielkości i strukturze przestrzennej.  

Kolejnym rozpatrywanym czynnikiem jest konsensus społeczności lokal-
nej11, który moŜna rozumieć jako porozumienie, ustalenie rozwiązania kom-
promisowego, zgodność opinii. W aspekcie tworzenia strategii promocji miasta, 
rola konsensusu przejawia się w uwzględnieniu potrzeb i pragnień miejskiej 
społeczności; strategia, w tym kontekście, powinna być narzędziem zaspokaja-
nia aspiracji społeczności lokalnej. Efektywność rozwiązań wypracowanych  
w ramach konsensusu uwarunkowana jest zaangaŜowaniem w ten proces 
wszystkich zainteresowanych stron12. W odniesieniu do realnych uwarunkowań 
tworzenia miejskich strategii promocji, konsensus najczęściej wypracowywany 

                                                                 
9 A. Raszkowski, Selected aspects of territorial units promotion, w: Regional Development and 

Planning, edit. M. Šašek, Faculty of Social and Economic Studies, Univerzity J.E. Purkyně v Ústí 
nad Labem, Czech Republic 2010, s. 210. 

10 K. Heffner, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Gospodarka regionalna i lokal-
na, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 154. 

11 Więcej na temat roli konsensusu w tworzeniu strategii rozwoju terytorialnego: A. Raszkow-
ski, Kształtowanie konsensusu społeczności regionalnych na rzecz realizacji RSI, w: Innowacyj-
ność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, red. D. Strahl, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010; B. Willauer, Consensus as key success 
factor in strategy – making, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 2005. 

12 C. Eden, F. Ackermann, Making Strategy. The journey of Strategic Management, SAGE 
Publications, London 1998, s. 254. 
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jest w ramach cyklicznych spotkań, warsztatów strategicznych, podczas których 
zainteresowane strony omawiają zagadnienia, zgłaszają uwagi i refleksje odno-
śnie do przyszłego kształtu strategii, zawartości poszczególnych jej części, 
obranych kierunków promocji, planowanego budŜetu na realizację projektów, 
harmonogramu działań itd. Spotyka się równieŜ działania wspomagające osią-
ganie konsensusu w postaci konsultacji drogą elektroniczną. W relacji do stra-
tegii promocji miasta konsensus moŜe oznaczać porozumienie, zgodę co do 
znaczenia i roli promocji w rozwoju miasta. Konsensus powinien obejmować 
swoim oddziaływaniem m.in. przedstawicieli władz lokalnych, społeczności 
lokalnej, lokalnych liderów, środowiska akademickie, przedsiębiorstwa komer-
cyjne, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu13. Konsensus jest 
o tyle istotnym czynnikiem, Ŝe wszystkie rozwiązania w zakresie promocji, 
wypracowane na zasadzie obopólnej zgody i zrozumienia, mają znacznie ła-
twiejszą drogę do późniejszej realizacji.  

W tworzeniu strategii promocji jednym z waŜniejszych czynników, niejed-
nokrotnie pomijanym lub traktowanym pobieŜnie w dostępnych opracowaniach, 
jest właściwe określenie celów i kierunków działań promocyjnych. W przypad-
ku samych celów sytuacja jest stosunkowo zadowalająca i nie nastręcza więk-
szych problemów natury metodologicznej. W opracowaniach najczęściej poja-
wiają się tzw. drzewa celów, w których określane są cele strategiczne (w tym 
cel horyzontalny), operacyjne oraz przypisane im zadania do realizacji. Z uwagi 
na swoją specyfikę cele zawarte w strategii promocji róŜnią się od celów zawar-
tych w strategii rozwoju miasta, jednak powinna zachodzić między nimi, przy-
najmniej w częściowym zakresie, kompatybilność słuŜąca ogólnemu rozwojowi 
miasta. Kwestia wyznaczenia kierunków promocji nie zawsze jest tak czytelnie 
przedstawiona oraz dogłębnie scharakteryzowana. Jest to o tyle istotne, Ŝe 
obranie właściwego kierunku warunkuje cały szereg późniejszych aktywności  
i wpływa na efektywność, sprawność wdraŜania całej strategii. Wśród przykła-
dowych kierunków promocji obszarów, w których miasto moŜe prowadzić 
główne działania, wymienić moŜna markowe produkty turystyczne, promocję 
gospodarczą, promocję miasta przez sport, segment spa&wellness, eksponowa-
nie produktów lokalnych, miejskie eventy, wykorzystanie inicjatywy ambasado-
rów miasta (na wzór ambasadorów marek, produktów), rozwój turystyki bizne-
sowej i konferencyjnej. Doprecyzowanie głównego przekazu promocyjnego, 
                                                                 

13 A. Raszkowski, Obszary kształtowania konsensusu społeczności regionalnych na rzecz in-
nowacji na przykładzie regionalnych strategii innowacji, w: Gospodarka przestrzenna XXI wieku 
– nowe wyzwania, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 
2011, s. 448. 
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komunikowanie spójnej wizji rozwojowej pozwala zogniskować prowadzone 
działania oraz staje się bardziej czytelne dla potencjalnych odbiorców14. W lite-
raturze przedmiotu podkreśla się zasadność takiego zarządzania, ustrukturyzo-
wania miejsca, aby sprostało one oczekiwaniom rynków docelowych15. 

ZaangaŜowanie władz lokalnych, będące kolejnym czynnikiem warunkują-
cym powodzenie w procesie tworzenia strategii, wydaje się elementem nie-
odzownym. Władzom miejskim przypada przewodnia rola w zakresie zarówno 
budowy strategii, jak i późniejszej realizacji wypracowanych w jej ramach ce-
lów strategicznych, pełnią one równieŜ funkcję moderatora, gospodarza wszel-
kich działań związanych z opracowaniem dokumentu, ponoszą teŜ najczęściej 
koszt tego opracowania. Odpowiednie zaangaŜowanie znacznie zwiększa praw-
dopodobieństwo końcowego sukcesu, dla władz lokalnych jest to równocześnie 
kolejna szansa na wzmocnienie swojej pozycji, budowanie korzystnego wize-
runku wśród uŜytkowników miejskiej przestrzeni. Z drugiej strony, postrzegać 
to moŜna jako swoisty test dla władz na skuteczność we wprowadzaniu nowo-
czesnych, elastycznych rozwiązań, dotyczących promocji miasta, którym zarzą-
dzają.  

Silne przywództwo, obok odpowiedniego zaangaŜowania, jest kolejną ce-
chą oczekiwaną u menedŜerów administracji samorządowej. Przywództwo to 
m.in. umiejętność inspirowania innych do realizacji wyznaczonych celów przy 
znacznym wykorzystaniu posiadanych potencjałów intelektualnych i organiza-
cyjnych16. W tym kontekście nie bez znaczenia są atuty dobrego menedŜera, 
stanowiące, przyjmując w uproszczeniu, kompilację cech wrodzonych (chary-
zma, inteligencja) oraz nabytych (wiedza, doświadczenie), uzupełnionych silną 
orientacją na realizowanie celów wynikających z tworzonej strategii17. WaŜna 
wydaje się równieŜ kreatywność władz lokalnych przejawiająca się odpowied-
nim zintegrowaniem własnych umiejętności, potencjałów, motywacji w celu 
ukierunkowania ich na drogę nowatorskich rozwiązań i stworzenia w ten spo-
sób wartości dodanych18. Wśród cech miejskich menedŜerów, które mogą 
utrudnić działania w ramach tworzenia i implementacji strategii, wymienia się 

                                                                 
14 K. Wardrop, Edinburgh. Scotland’s Inspiring Capital, w: City Branding. Theory and Cases, 

ed. K. Dinnie, Palgrave Macmillan 2010, s. 149. 
15 P. Kotler, M. A. Hamlin, I. Rein, D. Haider, Marketing Asian Places, John Wiley & Sons, 

Singapore 2002, s. 183. 
16 S. Gelder, The new imperatives for global branding. Strategy, creativity and leadership, 

„Brand Management” 2005, Vol. 12, No. 5, s. 398. 
17 S. Cohen, W. Eimicke, T. Heikkila, The effective public manager. Achieving success in  

a changing government, John Wiley & Sons, San Francisco 2008, s. 33. 
18 A. Green, Creativity in Public Relations, Kogan Page Publishers, London 2010, s. 4. 
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tajemniczość, nieumiejętność dzielenia się pomysłami, brak pewności siebie, 
niezdecydowanie oraz brak wyczucia i wraŜliwości na społeczne problemy. 
Kolejną przeszkodą moŜe być ograniczona wiedza w zakresie zarzadzania stra-
tegicznego oraz marketingu terytorialnego19. NaleŜy dodać, Ŝe zaangaŜowanie  
i oczekiwane cechy przywódcze władz lokalnych nie kończą się na etapie two-
rzenia strategii, niemniej istotne są równieŜ w fazie jej wdraŜania. Wydaje się, 
Ŝe jednym z bardziej zasadnych rodzajów przywództwa, w kontekście omawia-
nych zagadnień, jest przywództwo partycypacyjne, opierające się na perswazji, 
podmiotowym traktowaniu podwładnych i partnerów oraz ich partycypacji  
w procesie podejmowania decyzji dotyczących przyszłości miasta20. 

Czynniki sukcesu w fazie implementacji strategii 

O sukcesie strategii promocji miasta moŜemy mówić w przypadku jej efek-
tywnej implementacji, urzeczywistniania zapisanych celów, realizacji konkret-
nych zadań, osiągania poprawy jakości Ŝycia społeczności lokalnej, pozytyw-
nych zmian w miejskiej rzeczywistości. Nawet najbardziej wysublimowane 
strategie nie spełniają swojej roli, jeśli nie mają odbicia w rzeczywistym roz-
wiazywaniu problemów. 

Wśród zestawienia czynników przyczyniających się do sukcesu w fazie im-
plementacji strategii (rys. 3) na uwagę zasługuje sprawny system zarządzania 
tym procesem. Implementacja strategii promocji miasta jest procesem złoŜo-
nym, na który składa się wiele zjawisk, występujących nierzadko w tym samym 
czasie. W ramach omawianego procesu zarządzać trzeba całym pakietem pro-
jektów, pochodzących czasami z róŜnych obszarów funkcjonowania miasta, co 
wymaga duŜej sprawności organizacyjnej, wiedzy i doświadczenia. Jednym  
z prostszych rozwiązań w tym zakresie wydaje się powierzenie implementacji 
strategii jednej z komórek organizacyjnych miejskiego samorządu (np. Refera-
towi Promocji Miasta). Rozwiązanie to niesie jednak ze sobą kilka potencjal-
nych zagroŜeń, wśród których wymienić moŜna brak specjalistycznej wiedzy 
oraz doświadczenia w dziedzinie wybranych projektów. W tym miejscu naleŜy 
nadmienić, Ŝe portfolio projektów realizowanych w ramach implementacji stra-
tegii promocji nie musi, a właściwie nie powinno, ograniczać się do działań 
promocyjnych typu kampania reklamowa, udział w targach turystycznych, 
współorganizacja miejskiego eventu. Obejmuje ono dalece szersze spektrum 

                                                                 
19 O. Powell, City Management. Keys to Success, Lightning Source Inc., Bloomington 2002,  

s. 66. 
20 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 42. 
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działań, począwszy od współpracy ze środowiskiem naukowym, poprzez pod-
niesienie jakości obsługi przedsiębiorców, skończywszy na poprawie estetyki  
i czystości miasta. Ponadto moŜe to być zbytnie obciąŜenie dla jednej jednostki 
organizacyjnej, prowadzące w efekcie do spadku wydajności i zaangaŜowania. 

 
Rys. 3. Wybrane czynniki istotne w procesie implementacji strategii promocji miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Raszkowski, Strategia promocji miasta Szklarska 
Poręba…; R. Daft, M. Marcic, Understanding Management, South–Western, Cengage Learning, 
Mason 2008. 

Rozdzielenie obowiązków wynikających z implementacji strategii pomię-
dzy kilka jednostek organizacyjnych równieŜ moŜe nie być rozwiązaniem 
optymalnym. Unika się częściowo problemu braku specjalizacji (lepsze dopa-
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nak brak koordynacji, chaos informacyjny, chęć realizowania w pierwszej ko-
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systemu informatycznego. 
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Właściwy dobór konkretnych narzędzi do realizacji celów strategicznych, 
będący istotnym czynnikiem w fazie implementacji, poprzedzony powinien być 
wcześniejszym określeniem głównych grup docelowych odbiorców strategii, 
wśród których znajdować się mogą mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy (fun-
kcjonujący obecnie na terenie miasta oraz potencjalni), turyści i wycieczko-
wicze, potencjalni rezydenci, studenci, przedstawiciele świata nauki, kultury  
i edukacji. Wśród narzędzi realizacji celów strategicznych, zakładając właściwy 
dobór zadań, projektów do wykonania, pomocne w kontekście strategii 
promocji okazać się moŜe wykorzystanie promotion mix, rozumianego jako 
kompozycja środków o zróŜnicowanych funkcjach i strukturze wewnętrznej 
wykorzystywana w procesie komunikowania się organizacji z rynkiem. W skład 
standardowego zestawu promotion mix wchodzi reklama, public relations  
i publicity, promocja sprzedaŜy (sprzedaŜ dodatkowa) oraz sprzedaŜ osobista21. 
Mając na uwadze moŜliwie zdywersyfikowany charakter zadań do realizacji, 
promotion mix traktować naleŜy w charakterze narzędzia odpowiadającego za 
wsparcie części planowanych działań. 

Ewaluacja strategii promocji miasta, będąca kolejnym omawianym czynni-
kiem, powinna mieć permanentny charakter oraz być prowadzona z naleŜytą 
starannością, przeprowadzać ją powinien zespołu ds. implementacji strategii 
promocji. W odniesieniu do praktyki funkcjonowania samorządów miejskich 
moŜna przyjąć, Ŝe nie wypracowano jednego, wieloaspektowego, zunifikowa-
nego systemu ewaluacji strategii promocji. Napotyka się tutaj na róŜnorodność 
wynikającą z róŜnych podejść, celów i preferencji organizacyjnych. Sam proces 
ewaluacji strategii powinien przynieść m.in. odpowiedzi na następujące pyta-
nia22: 

– czy wdraŜana strategia promocji miasta przynosi wymierne korzyści dla 
uŜytkowników miejskiej przestrzeni, 

– czy alternatywne działania w obszarze promocji miasta, realizacja in-
nych koncepcji i projektów, mogłyby przynieść więcej korzyści, 

– czy przyjęte w strategii rozwiązania, obrane cele, zadania do realizacji 
cechują się wraŜliwością oraz elastycznością w odniesieniu do zmienia-
jących się warunków otoczenia, pojawiających się nowych uwarunko-
wań, nieoczekiwanych zmian, trendów, oczekiwań potencjalnych od-
biorców. 

                                                                 
21 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Principles of marketing,  Prentice Hall Eu-

rope, Upper Saddle River 1999, s. 772. 
22 T. Proctor, Public sector marketing, Prentice Hall – Financial Times 2007, s. 25. 
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Monitoring strategii, będący w tym ujęciu częścią procesu ewaluacji, po-
zwala kontrolować jej skuteczność, efektywność i korzyści z realizacji jej zało-
Ŝeń oraz umoŜliwia, w uzasadnionych przypadkach, podjęcie decyzji o redefi-
niowaniu kierunków działań promocyjnych i rozwojowych, ewentualnie ko-
nieczności aktualizacji opracowania. W obszarze monitoringu strategii promocji 
miasta moŜna przykładowo wykorzystać następujące mierniki: liczbę nowo 
powstałych przedsiębiorstw, wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowa-
nych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców), liczbę zlikwidowanych przedsię-
biorstw, liczbę bezpośrednio utworzonych miejsc pracy, liczbę przedsiębiorstw 
uczestniczących w targach, stopę bezrobocia w mieście, liczbę przeprowadzo-
nych kampanii promocyjnych, wzrost liczby turystów, wzrost wydatków tury-
stów przebywających w mieście, wielkość migracji w mieście, poziom toŜsa-
mości z miastem, wizerunkowe postrzeganie miasta, stopień wykorzystania 
bazy noclegowej i gastronomicznej, liczbę organizowanych imprez, liczbę 
uczestników imprez organizowanych na terenie miasta, liczbę mieszkańców 
angaŜujących się w lokalne inicjatywy, liczbę odwiedzin ze strony przedstawi-
cieli miast partnerskich, liczbę przedstawicieli władz lokalnych odwiedzających 
miasta partnerskie, liczbę wejść na stronę internetową miasta, liczbę miejsco-
wych podmiotów oferujących produkty lokalne, wielkość środków zainwesto-
wanych w sektor turystyczny, liczbę samochodów na rejestracjach spoza powia-
tu i województwa, liczbę artykułów prasowych, audycji radiowych, telewizyj-
nych o mieście, liczbę informacji o mieście w wyszukiwarkach internetowych 
(np. Google). 

W ramach prac zespołu ds. implementacji strategii promocji przewiduje się 
składanie cyklicznych raportów, w określonych periodach czasowych, odnośnie 
do postępów w realizacji zawartych w strategii załoŜeń. Dobór odpowiednich 
wskaźników monitorujących uzaleŜniony jest od przyjętych celów strategicz-
nych oraz operacyjnych. Wykorzystanie tylko pojedynczych wskaźników moŜe 
nie być wystarczające do zaobserwowania zmian, występujących trendów, zale-
cana jest kompleksowość, permanentność oraz dłuŜszy horyzont czasowy,  
z uwagi na występowanie efektów działań promocyjnych z pewnym przesunię-
ciem czasowym. 

Ostatnim omawianym czynnikiem w stadium implementacji są alternatyw-
ne plany działania niwelujące potencjalne ryzyka. Przy kaŜdym strategicznym 
projekcie, w tym strategii promocji miasta, pojawić się mogą nieoczekiwane 
zdarzenia, problemy, sytuacje losowe. Przejawem zapobiegliwości oraz profe-
sjonalnego podejścia, warunkującego sprawną implementację, jest wcześniejsze 
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opracowanie alternatywnych planów działania, metod zapobiegających oraz 
niwelujących skutki zjawisk nieprzewidzianych. W przykładowym zestawie 
potencjalnych ryzyk, dotyczących realizowanych w ramach implementacji stra-
tegii zadań, wyszczególnić moŜna ryzyko polityczne (np. przyspieszone wybory 
na szczeblu centralnym oraz samorządowym, zamieszki, strajki, manifestacje, 
brak ciągłości władzy w rozumieniu zaprzestania kontynuacji rozpoczętych 
inicjatyw), ryzyko techniczne (np. opóźnienie w wykonaniu zaplanowanych 
prac, nieodpowiednia jakość wykonania, wadliwa dokumentacja projektowa), 
ekonomiczne (np. dochody budŜetowe niŜsze od zakładanych, konieczność 
zaciągania dodatkowych zobowiązań, zmiany stóp procentowych, niekorzystne 
kursy walutowe), prawne (np. niekorzystne zmiany w obowiązującym prawie, 
problemy w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, niedoskonałości prawa miej-
scowego)23. Do przedstawionego zestawu dodać moŜna ryzyka wynikające  
z przyczyn naturalnych, takie jak klęski Ŝywiołowe czy epidemie. Nie wszyst-
kie kategorie ryzyka mają jednakowy wpływ na projekty realizowane w ramach 
implementacji strategii promocji miasta, niemniej właściwe przygotowanie się 
na całą paletę nieoczekiwanych zdarzeń powinno zminimalizować ich negatyw-
ne skutki.   

Zakończenie 

Przedstawione czynniki przyczyniające się do sukcesu strategii promocji 
miasta traktować naleŜy jako przykładowe zestawienie, zawierające elementy 
bazowe. Proces tworzenia i implementacji strategii jest na tyle złoŜony i charak-
teryzujący się swoistą dynamiką, Ŝe poszczególne czynniki wspierające ten 
proces moŜna mnoŜyć i uszczegóławiać. Przyjmując załoŜenie, Ŝe strategia 
promocji miasta ma mieć realne przełoŜenia na jego promocję i rozwój, naleŜy 
dokładać naleŜytej staranności i wykazywać profesjonalne podejście na kaŜdym 
etapie jej funkcjonowania. Warto podkreślić, Ŝe poszczególne czynniki sukcesu 
pojawiające się w fazie tworzenia i implementacji są ze sobą powiązane, od-
działują na siebie, w tym kontekście nie mają więc charakteru diachronicznego. 

Posiadanie profesjonalnej strategii promocji powinno ułatwiać planowanie 
działań promocyjnych, wzmacniać markę miasta, przyczyniać się do podnosze-
nia jego pozycji w zakresie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej na 
arenie krajowej i międzynarodowej. Dodatkowo strategia promocji powinna 

                                                                 
23 N. Smith, T. Merna, P. Jobling, Managing risk in construction projects, Blackwell Publish-

ing, Oxford 2006, s. 142. 



Andrzej Raszkowski 398

przyczyniać się do zagospodarowywania niewykorzystanych potencjałów, 
wzmacniania toŜsamości lokalnej, aktywizowania sfery przedsiębiorczości. 
 

SUCCESS FACTORS OF CITY PROMOTION STRATEGY 
 

Summary 
 

The hereby study attempts to indicate the selected factors responsible for the success of city 
promotion strategy by dividing them into strategy construction and implementation phases. The 
introduction discusses reasons for the promotion strategy preparation referring to the role of 
promotion in socio-economic development of contemporary cities. Next the simplified diagram of 
a city promotion strategy construction is presented. The substantive core of the paper concentrates 
on providing the characteristics of strategy success factors, among which the following are re-
sponsible for the construction phase: complex socio-economic analysis, local community consen-
sus, correct specification of goals and directions of promotional activities, leadership and in-
volvement of local authorities. The implementation phase covers: the system for strategy imple-
mentation process management, selection of tools for strategic goals implementation, effective 
monitoring and assessment, alternative action plans eliminating potential risks. 
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Streszczenie  

Coraz częściej samorządy sięgają w swoich działaniach komunikacyjnych po reklamę ze-
wnętrzną. ZauwaŜono bowiem, Ŝe choć ogólnie konsument ma niezbyt pozytywny stosunek do 
reklam, to w przypadku reklamy zewnętrznej jego akceptacja jest większa. Taka forma ma wiele 
zalet, m.in. oddziałuje na wiele zmysłów człowieka, nie moŜna jej wyłączyć (działa 24/7), jest 
masowa. Aby skuteczniej wykorzystać tę reklamę w komunikacji marketingowej miast i regio-
nów, naleŜy prawidłowo ją zaplanować. W artykule na przykładach przedstawiono cechy tej 
reklamy oraz wskazano na róŜne jej rodzaje, w zaleŜności od celów oraz adresatów działań.  

Wprowadzenie 

Samorządy, aby dotrzeć do masowego odbiorcy, coraz częściej sięgają po 
róŜnorodne formy promocji, w tym reklamę zewnętrzną. Wynika to z istotnych 
cech tej formy. Reklama zewnętrzna jest masowa, co jest jej duŜym atutem. 
Odbiorca nie jest nią jednak jeszcze zniechęcony, gdyŜ sam decyduje w duŜym 
stopniu, czy zwróci jego uwagę, czy teŜ nie. W przypadku reklamy zewnętrznej 
stosuje się zasadę stopniowego napięcia – czyli rozpoczęcia kampanii od ko-
munikatu, który intryguje, wabi swoją tajemniczością (teaser). Kolejne reklamy 
muszą być logicznym rozwinięciem pierwszego, aŜ do końcowego komunikatu 
będącego rozwiązaniem zagadki. 

Istotą reklamy zewnętrznej jest to, Ŝe musi ona zakomunikować swój prze-
kaz w pośpiechu. Jej odbiorcami są bowiem ludzie przemieszczający się – kie-
rowcy, przechodnie, pasaŜerowie środka transportu. Reklama zewnętrzna docie-
ra do osób, które nie odbierają komunikatów reklamowych przekazywanych 
przez inne media. Głównymi zaletami outdooru są: szeroki zasięg odbiorczy 
(istotne jest, aby reklama tego rodzaju skutecznie absorbowała uwagę odbior-
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ców), długotrwałe działanie (wysoka częstotliwość kontaktów z adresatami 
przekazu) oraz relatywnie niskie koszty (uwaga ta nie odnosi się jednak do 
rozwiązań niestandardowych). Badania wykazują, Ŝe outdoor skutecznie kształ-
tuje wizerunek marki, bo posługuje się teŜ (podobnie jak inne typy reklam) 
prostymi komunikatami i nośnymi symbolami, przykuwa wagę i moŜe być od-
bierany nawet kilkoma zmysłami, co dodatkowo buduje więź klienta z marką. 
Reklama zewnętrzna równieŜ wykorzystuje potencjał nowych technologii.  

Reklama w komunikacji marketingowej 

Komunikację marketingową moŜna podzielić na dwie sprzęŜone ze sobą 
części: komunikację formalną ( promocję) oraz komunikację nieformalną. Ko-
munikacja formalna (promocja) to reklama ATL i BTL, promocja sprzedaŜy, 
sprzedaŜ osobista, public relations. Działania te z reguły odbywają się w postaci 
zaplanowanych akcji, w przeciwieństwie do komunikacji nieformalnej. Podsta-
wowym narzędziem komunikowania się z masowym nabywcą jest reklama. 
Dociera ona w formie bezosobowego, płatnego przekazu do anonimowego, 
masowego odbiorcy, zachęcając do kupna (lub uŜywania) określonych produk-
tów (według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu). Właściwa reklama 
ułatwia konsumentom podejmowanie decyzji, przy załoŜeniu Ŝe uŜyte w rekla-
mie środki przyczyniają się do rzeczywistego uzgodnienia oferowanych pro-
duktów z oczekiwaniami ostatecznych konsumentów1. Reklama oferuje wiele 
korzyści, m.in. umoŜliwia dotarcie do duŜych, rozproszonych geograficznie 
grup, koszt dotarcia do jednego odbiorcy jest stosunkowo niski, wielokrotne 
oddziałuje na odbiorców, co ułatwia zapamiętanie treści reklamy, jak równieŜ 
ma teŜ wady, np. szum informacyjny, czasem odrealnianie produktów, bezoso-
bowość, jednostronny przekaz komunikacyjny2. Reklamą jest „kaŜdy przekaz, 
niepochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji sprzedaŜy albo innych 
form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei 
albo osiągnięcia innego efektu poŜądanego przez reklamodawcę, nadawany za 
opłatą lub inną formą wynagrodzenia”3.  

Według kodeksu etyki reklamy reklamą jest „przekaz zawierający  
w szczególności informację lub wypowiedź, zwłaszcza odpłatny lub za wyna-
grodzeniem w innej formie, towarzyszący czyjejkolwiek działalności, mający 

                                                                 
1 Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2006, s. 214. 
2 Szerzej: A. Smalec, Komunikacja marketingowa w usługach, w: Marketing usług – wybrane 

aspekty, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, rozdział 9. 
3 Ustawa o radiofonii i telewizji, DzU z 2011 nr 43 poz. 226, art. 4 pkt. 6. 
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na celu zwiększenie zbytu produktów, inną formę korzystania z nich lub osią-
gnięcie innego efektu, który jest poŜądany przez reklamodawcę” 4. Reklamę 
moŜna zdefiniować jako wszelką płatną postać bezosobowej prezentacji oraz 
promocji idei, dóbr i usług w środkach masowego przekazu, czyli gazetach, 
czasopismach, telewizji lub radio, przez dającego się zidentyfikować nadawcę5. 

Podstawowe jej rodzaje to reklama: pocztowa, wydawnicza, telewizyjna, 
radiowa, prasowa, zewnętrzna, kinowa, telefoniczna itp. Do głównych celów 
reklamy zalicza się: informowanie, nakłanianie oraz przypominanie. Reklama 
łączy się zarówno z przekazywaniem informacji o ofercie, jak i wyrabianiem 
reputacji; ze sprzedaŜą produktów nowym nabywcom oraz przypominaniem juŜ 
istniejącym, aby ponownie dokonali zakupu6. Właściwa reklama powinna speł-
niać następujące funkcje7: 

a) informacyjną – obejmuje w szczególności dostarczenie obiektywnych 
danych technicznych o produkcie, ofercie handlowej czy niektórych 
działaniach szkoleniowych; informacje o produkcie zawsze zawierają 
elementy subiektywne, choćby ze względu na chęć wyeksponowania 
tych cech produktu, które są godne uwagi,  

b) edukacyjną – reklama ma za zadanie edukować konsumentów; przykła-
dem mogą być reklamy środków antykoncepcyjnych, tytoniu, lekarstw, 

c) konkurencyjną – za pośrednictwem reklamy podmioty wpływają na 
konkurencyjność produktów, 

d) manipulacyjną – inaczej perswazyjną; ma na celu wpływanie na kształ-
towanie i zamianę postaw ludzi w określonym, zamierzonym kierunku, 

e) promocyjną – kreowanie określonej marki, pewnego bytu abstrakcyjne-
go, zapamiętanie, dobre kojarzenie, a w konsekwencji wpływ na wybór 
produktu. 

Większość ludzi lubi reklamę i nie znosi jej zarazem. Bardzo często niektó-
re melodie i piosenki z reklam na długo potrafią utkwić w pamięci, ale bardzo 
często irytują i zakłócają procesy myślowe odbiorców. Najlepsze reklamy nie 
tylko są pomysłowe, lecz takŜe przyczyniają się do wzrostu sprzedaŜy. Jak pi-
szą J.T. Russell i W.R. Lane: „reklama nie jest neutralna, nie jest obiektywna. 
                                                                 

4 Kodeks etyki reklamy, Rada Reklamy, Warszawa 2012, art. 3 a). 
5 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 863. 
6 R. White, Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Business Press, Warszawa 1993, s. 24. 
7 K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 15–21; D. Doliń-

ski, B. Błoch, Ukryte sceny zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie, Wyd. Znak, 
Kraków 2006, s. 103–10; K. Stawowska, K. Szafrańska-Blank, D. Walerjan, Reprezentacja, 
reklama i promocja, zagadnienia podatkowe, Difin, Warszawa 2003, s. 26. 
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Wręcz przeciwnie, mówi: mam zamiar sprzedać Wam produkt lub ideę”8. Sama 
kreatywność jednak nie wystarczy. Reklama musi być czymś więcej niŜ jedynie 
dziełem sztuki, choć elementy sztuki są w niej przydatne. Celem reklamy nie 
jest przedstawianie faktów o produkcie, lecz sprzedawanie rozwiązania lub 
marzenia. NaleŜy zatem dostosowywać reklamę do aspiracji odbiorców. Re-
klama wpływa bezpośrednio na zjawiska rynkowe, czyli głównie motywy, po-
stawy i sposób postępowania nabywców9. 

W przypadku reklamy moŜna mówić o reklamie ATL i BTL. Reklama ATL 
oparta jest na mediach, zaś reklama BTL jest niemedialna. Podstawowe formy  
i środki reklamy ATL (Above the line) to reklama prasowa (ogłoszenie, insert, 
artykuł reklamowy), telewizyjna, radiowa (ogłoszenie), zewnętrzna (tablice 
ogłoszeniowe przydroŜne – billboardy, ogłoszenia na ścianach, na środkach 
komunikacji, plansze na stadionach), kinowa oraz reklama internetowa (strona 
www, bannery, poczta elektroniczna). Natomiast reklama BTL (Belove the line) 
to przede wszystkim reklama wydawnicza (broszury, foldery, ulotki, etykiety, 
małe plakaty), wystawiennicza (modele, próbki, mapy, plansze oraz wydatki na 
wynajem powierzchni wystawowej wraz z wyposaŜeniem) oraz reklama bezpo-
średnia (telefoniczna, wysyłkowa – direct mail). BTL pomaga tworzyć świat 
marki, przynosi korzyści wynikające z bezpośredniego kontaktu z klientem, 
namawiając go do interakcji w nieco innym wymiarze. 

Istota i formy reklamy zewnętrznej 

Reklama zewnętrzna (outdoor) często jest wsparciem reklam telewizyjnych, 
radiowych i prasowych. Podstawową jej zasadą jest prostota, gdyŜ nie moŜe 
zawierać zbyt duŜo szczegółów, gdyŜ nie dąŜy do przekazania jak największej 
ilości informacji. Im mniejsza ilość informacji na danej powierzchni, tym lepiej 
są one widoczne. NaleŜy unikać niepotrzebnego ozdabiania. W reklamach ze-
wnętrznych dobrze sprawdza się zasada, Ŝe jeŜeli coś nie jest w 100% potrzeb-
ne, to naleŜy taki element bezwzględnie usunąć; po wykonaniu projektu warto 
spróbować pousuwać ramki, podkreślenia i inne ozdobniki; jeŜeli widać, Ŝe 
reklama na tym nie straciła, to znaczy, Ŝe znacznie zyskała. Jej celem jest za-
pewnienie szybkiej identyfikacji produktu, wydarzenia – wystarczy czasem 
tylko hasło, nazwa. Reklama zewnętrzna, aby była skuteczna, powinna zawierać 
minimum słów i maksimum elementów plastycznych. Stosując reklamę ze-
                                                                 

8 J.T. Russell. W. Lane, Reklama według Ottona Klepnera, Felberg SJA, Warszawa 2000,  
s. 30. 

9 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, 
Warszawa 2000, s. 517. 
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wnętrzną naleŜy stosować wyraźne kontrasty, proste figury i kroje liter, czyste, 
„mocne” zestawienia kolorów (najlepiej widoczne są kolory podstawowe), wy-
raźne kontrasty, nie naduŜywać monotonnej majuskuły („duŜych liter”). Dobrze 
zaprojektowana reklama powinna wyraźnie stopniować wagę poszczególnych 
elementów; naleŜy ustalić wyraźną hierarchię elementów; duŜa liczba równo-
rzędnych elementów graficznych utrudnia skupienie się i znalezienie zasadni-
czej treści reklamy. 

Z pewnością zaletą reklamy zewnętrznej jest skupienie uwagi odbiorcy, sil-
ne oddziaływanie na emocje, jak i – co jest istotne dla samorządów – duŜa se-
lektywność geograficzna wobec rynków lokalnych (np. róŜne treści dla róŜnych 
miejscowości). Forma ta ma takŜe wady, m.in. pozwala upowszechniać tylko 
proste, mało skomplikowane treści, ma stosunkowo mały zasięg oddziaływania, 
występuje niska selektywność przekazu wobec poszczególnych segmentów 
odbiorców.  

Reklama ta jest najczęściej kojarzona z wielkim formatem. Jest zamiesz-
czana głównie w miejscach uŜyteczności publicznej, np. na przystankach oraz  
w środkach komunikacji miejskiej. Obejmuje ona szerokie spektrum mediów – 
od aktywnych (mieniące się światła) do pasywnych (plakat). Wśród form re-
klamy zewnętrznej wyróŜnia się przede wszystkim: plakaty, tablice przydroŜne, 
kasetony, gabloty uliczne, słupy reklamowe, plansze, szyldy, neony, okna wy-
stawowe, ruchome tablice ciągnięte przez samochody itp.10 Najbardziej popu-
larną formą reklamy zewnętrznej jest plakat, zarówno mały, jak i mega, którego 
siła przyciągania jest znacząca. Plakat jest dobrym wsparciem kampanii promo-
cyjnych, utrwalającym w świadomości odbiorców slogany, marki, korzyści 
znane z innych mediów, np. reklamy telewizyjnej11. Formy reklamy zewnętrz-
nej mogą być róŜnorodne. Twórcy prześcigają się w pomysłach, wykorzystując 
róŜne nośniki, zaskakując rozwiązaniami kolorystycznymi, świetlnymi, a nawet 
zapachowymi. PoniŜej przybliŜono wybrane formy tej reklamy. 

Szyldy są wizytówką danego podmiotu, spełniają funkcję informacyjną, jak 
równieŜ mają za zadanie przyciągnąć wzrok potencjalnego klienta. Ich cechą 
charakterystyczną jest trwałość. Są stosunkowo tanie w porównaniu do innych 
rodzajów outdoor.  

Najbardziej popularną formą jest billboard. Jest to tablica o duŜych rozmia-
rach, na którą nalepiane są plakaty reklamowe. Większość tablic to tablice 24- 

                                                                 
10 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 174-175. 
11 J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1995, s. 126. 
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-arkuszowe o wymiarach 5,04 m x 2,38 m i 4 m x 3 m lub podobnych. Najczę-
ściej montowana jest na ścianach budynków, ogrodzeniach lub jako konstrukcje 
wolno stojące. Ta forma reklamy zwiększa szansę obejrzenia przekazu przy 
stosunkowo niskich kosztach, pod warunkiem Ŝe wybierze się odpowiednią 
lokalizację. Dlatego teŜ umieszcza się je głównie w miejscach ruchliwych  
i uczęszczanych. Odbiorcami billboardów są głównie kierowcy stojący w kor-
kach, ale takŜe bywalcy restauracji, kawiarni oraz przechodnie. Na billboardach 
pojawiają się – oprócz promowanych produktów – takŜe twarze znanych osób. 

K-Board to zaś tablica, zwykle dwustronna i oświetlona, umieszczana na 
dachach kiosków z prasą; jej format to 2,19 m x 1,62 m. Mobil natomiast to 
standardowy billboard umieszczony na ciągniętych przez samochody przycze-
pach, teŜ naczepach. 

Diapazon to dwustronna tablica, umieszczana w betonowych donicach sto-
jących prostopadle do ulicy; najczęstszy format to 1,2 m x 2 m. Zaś na budyn-
kach (np. na kioskach z prasą) moŜe być zamieszczany strip, czyli podłuŜny 
panel. 

Słupy są doskonałym medium informacyjnym. Ze względu na niskie koszty 
dostępne są nawet dla małych podmiotów. Na słupach oświetleniowych przy 
ulicy moŜna umieścić dwustronną tablicę, czyli sandwich. Najczęstszy jej for-
mat to 1 m x 1,4 m. Zaś tablica wolno stojąca o wymiarach 4 x 3 m oraz jednej 
lub dwóch powierzchniach ekspozycyjnych to freeboard. 

Popularną formą reklamy zewnętrznej jest takŜe citylight – panel reklamo-
wy o wymiarach 1,20 x 1,80 m. Plakat reklamowy jest zawieszony za szybą  
z tworzywa i zazwyczaj podświetlony. Montowany jest najczęściej w najbar-
dziej uczęszczanych miejscach miast, takich jak: pasaŜe handlowe, deptaki, 
dworce kolejowe lub przystanki komunikacji publicznej, na latarniach lub jest 
wolno stojący. Oprócz funkcji reklamowej citylighty mogą stanowić element 
miejskiego krajobrazu. Neony są ekskluzywną formą reklamy świetlnej. Nieste-
ty ze względu na wysokie koszty wykonania dostępne są one raczej dla duŜych 
podmiotów rynkowych.  

Reklama wielkoformatowa jest zazwyczaj eksponowana bezpośrednio na 
ścianach budynków lub w czasie remontu budynku – na rusztowaniu. Wykona-
na jest z siatki winylowej (przepuszcza światło) lub pełnego winylu (nie prze-
puszcza światła). Reklamy wielkoformatowe zajmują powyŜej 100 m2 po-
wierzchni. Reklamy umieszczane na powierzchniach nieruchomości powinny 
być dobrze zgrane z tłem. O wartości lokalizacji decyduje bliskość centrum oraz 
duŜe natęŜenie ruchu. Przestrzenie te mogą być nawet olbrzymie. Reklamy te 



Reklama zewnętrzna w komunikacji marketingowej… 405 

przykrywając remontowane nieruchomości niewątpliwie wpływają na estetykę 
otoczenia. Reklamy wielkiego formatu są coraz lepszej jakości, wytrzymałe, 
nieścieralne, odporne na warunki atmosferyczne 

MoŜna równieŜ wykorzystać balony reklamowe, które wywołują bardzo 
pozytywne reakcje, pojawienie się ich jest wielkim wydarzeniem. Reklama na 
pękatych czaszkach, ze względu na swoją oryginalność i atrakcyjność zwraca 
powszechną uwagę i doskonale wpływa na wzrost świadomości reklamowanej 
marki. Zaletą jest jej oryginalność i nietuzinkowość. Gwarantuje pozytywne 
nastawienie odbiorcy i pozostawia przyjemne skojarzenia. Ta forma reklamy 
ma na celu zasygnalizowanie marki, nie przekazuje zaś Ŝadnych informacji 
odnośnie reklamowanego produktu. Coraz większą popularność ma takŜe na-
dmuchiwana ścianka reklamowa o wymiarach 12 x 8 m, określana jako airbo-
ard. Znajduje ona szczególnie zastosowanie podczas imprez plenerowych. Jej 
zaletą jest głównie szybkość zmiany jej lokalizacji (kaŜdego dnia moŜe stać w 
innym miejscu) i czas rozstawienia. 

Formą reklamy zewnętrznej są równieŜ meble miejskie, czyli to, co znajdu-
je się w miejskim krajobrazie, róŜnorodne przedmioty i urządzenia umieszczone 
na chodnikach. Są to liczne obiekty, mające określone walory uŜytkowe, stano-
wiące duŜe udogodnienie dla pieszych czy pasaŜerów komunikacji miejskiej 
oraz kierowców. Wśród tej grupy nośników wyróŜnia się panele z mapami 
miast, ławki, budki telefoniczne, kosze na śmieci12. 

Obecnie technika daje wręcz nieograniczone moŜliwości kreacji reklamy 
zewnętrznej. Outdoor to juŜ nie tylko zwykły plakat z wydrukowaną ofertą. 
Pojawiły się na przykład trójwymiarowe czy „wystające” poza billboard ele-
menty (2 lub 3D) lub nadruki typu day & night (widoczne w nocy i w ciągu 
dnia), a dzięki cyfrowym nośnikom lub projektorom jest moŜliwość wyświetle-
nia reklamy na budynkach, chodniku, a nawet na zachmurzonym niebie.  

Reklama zewnętrzna wykorzystuje niestandardowy sposób przekazu, dopa-
sowuje się do trybu Ŝycia indywidualnego odbiorcy. Konsument wciąŜ mimo-
wolnie się z nią styka – często nieświadomie. Przekazy reklamowe pojawiają 
się wszędzie – nawet na paragonie kasy fiskalnej lub bilecie tramwajowym. 
Coraz bardziej popularne stają się takŜe nowe rozwiązania technologicznie, jak 
choćby bluecasting. Podłączony do nośnika reklamy zewnętrznej bluetooth 
umoŜliwia przesyłanie treści reklamowych lub stricte informacyjnych na telefon 

                                                                 
12 D. Bernstein, Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 190. 
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komórkowy znajdującego się w pobliŜu uŜytkownika. Bluecasting stosują 
zresztą nie tylko reklamodawcy, ale takŜe podmioty uŜyteczności publicznej.  

Innowacyjną formą reklamy jest oklejanie środków komunikacji (pociągów, 
tramwajów, autobusów) komunikatami danego podmiotu rynkowego czy wyda-
rzenia medialnego. Badania pokazują bowiem, Ŝe ludzie czekający na środki 
komunikacji miejskiej lub poruszający się nimi mają czas, aby zapoznać się  
z treściami reklamowymi.  W projektowaniu tego typu reklamy moŜna wziąć 
pod uwagę kryterium geograficzne i zaadresować dany przekaz do odbiorców, 
którzy poruszają się w określonym kierunku. 

Przekazy reklamowe pojawiają się (oprócz nalepek) takŜe na wyświetla-
czach ekranów powitalnych w bankomatach. Ekrany w bankomatach są dobrym 
medium reklamowym, gdyŜ odbiorca sam do niego podchodzi i dokonując 
transakcji, nie odrywa ani na sekundę wzroku od ekranu. W tym czasie trafia do 
niego przekaz reklamowy. Zaletą tej formy jest takŜe fakt, Ŝe jest to medium 
miejskie, a jego odbiorcy dysponują pieniędzmi. Dlatego łatwiej moŜna wów-
czas dostosować reklamowany produkt do potrzeb i statusu materialnego adre-
sata. 

Ekrany LCD są takŜe jednym z popularniejszych obecnie nośników rekla-
my zewnętrznej. Pojawiają się w róŜnych miejscach: metrze, tramwajach, auto-
busach, kawiarniach oraz barach dworcowych. Adresowane są do osób aktyw-
nych zawodowo, które coraz mniej czasu spędzają przed telewizorem.  

W tworzeniu reklam zewnętrznych coraz częściej stosuje się technologię 
trójwymiarową. Ma ona przyciągnąć uwagę konsumenta, zaangaŜować go  
w odbiór plakatu. Zmieniające się obrazy zmuszają bowiem do zatrzymania się 
i obejrzenia, co będzie dalej. Aby uzyskać efekt trójwymiarowości, wykorzystu-
je się folię soczewkową. Jej struktura sprawia, Ŝe w zaleŜności od kąta patrzenia 
zmienia się obraz, co pozwala uzyskać wraŜenie ruchu. Interesującym rozwią-
zaniem jest równieŜ zastosowanie druku elektroluminescencyjnego. Dzięki jego 
wykorzystaniu po zapadnięciu zmroku wybrane elementy plakatu rozświetlają 
się.  

Konsumenci zmieniają bowiem swoje przyzwyczajenia i zamiast samotnie 
spędzać czas przed telewizorem, coraz częściej wychodzą z przyjaciółmi i zna-
jomymi: do klubów, do restauracji czy kina. Takie zachowania wpływają na 
dynamiczny rozwój reklamy zewnętrznej. Outdoor jako medium reklamowe 
oceniany jest pozytywnie przez samych odbiorców. UwaŜają oni, Ŝe dobrze 
przygotowana kreacja reklamowa wpisuje się w krajobraz miasta i moŜe być 
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nawet jego ozdobą. Co więcej, konsumenci oceniają outdoor jako najmniej in-
wazyjną formę reklamy.  

Przykłady reklamy zewnętrznej w komunikacji miast i regionów 

MoŜna stwierdzić, Ŝe miasta i regiony przeznaczają sporą część budŜetu 
promocyjnego na wykorzystanie reklamy zewnętrznej. Z reguły nie ma promo-
cji wielkiego wydarzenia bez wykorzystania outdooru. NaleŜy jednak podkre-
ślić, Ŝe kampania outdoorowa jest zazwyczaj częścią kampanii wykorzystują-
cych takŜe inne media, np. telewizję, prasę, radio; najczęściej nie istnieje samo-
dzielnie w komunikacji miast i regionów. 

Przykładowo w 2010 roku województwo zachodniopomorskie wykorzysta-
ło reklamę zewnętrzną do promocji produktów turystyczno-kulturalnych. Blisko 
500 billboardów o łącznej powierzchni 7500 metrów kwadratowych rozmiesz-
czono w największych miastach Polski, m.in. Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Katowicach, Koszalinie i Kołobrzegu. Kampania billboardowa 
rozpoczęła się 21 czerwca i trwała do 31 sierpnia. Kampania promowała nastę-
pujące wydarzenia w województwie: cztery zloty pojazdów militarnych, jublie-
uszowy wakacyjny festiwal artystów polskich w Międzyzdrojach, Odkryj Świat 
Słowian i Wikingów, międzynarodowy festiwal muzyczny Sacrum Non Profa-
num w Trzęsaczu (rys. 1), koszaliński festiwal debiutów filmowych „Młodzi  
i Film” oraz otwarcie Akademii Sztuki w Szczecinie. Celem głównym było 
przyciągnięcie turystów, których najlepiej zachęcić konkretnymi wydarzeniami, 
łączącymi w sobie odpoczynek i rozrywkę, przeznaczonymi dla całych rodzin. 
Billboardy trafiły zatem do tych miast i regionów, z których turyści najczęściej 
przyjeŜdŜają do województwa. 

 

Rys. 1. Plakat kampanii billboardowej  

Źródło: http://www.wzp.pl/umwzp/biuro_informacji/p-r-m-a-8733/aktualnosci.htm. 
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Szczecin wykorzystał takŜe outdoor przy akcji promowania i wspierania ro-
dzimych sportowców. Na plakatach zachęcano do głosowania na najlepszych 
sportowców 2008 roku. Do grona 10 najlepszych sportowców 2008 roku w 74. 
plebiscycie „Przeglądu Sportowego” kandydowała bowiem czwórka szczeciń-
skich zawodników: Marcin Matkowski, Marek Kolbowicz i Konrad Wasielew-
ski oraz Monika Pyrek. Szczecin m.in. za pomocą kampanii billboardowej za-
chęcał mieszkańców do oddania głosu na szczecińskich zawodników – rys. 2. 

 

  

 

Rys. 2. Kampania billboardowa „Szczecin głosuje na mistrzów” 

Źródło: http://www.szczecin.eu/foto/szczecin_glosuje_na_mistrzow. 

Miasta i regiony wykorzystują równieŜ outdoor nie tylko przy okazji wiel-
kich wydarzeń, ale takŜe dla kształtowania wizerunku danego miejsca. Takim 
przykładem są kampanie w ramach „Lubelskie, smakuj Ŝycie” (rys. 3). Według 
twórców, Lubelskie, zgodnie z promocyjnym hasłem regionu, moŜna smakować 
w róŜny sposób, takŜe dosłownie – wystarczy spróbować smaków kuchni. Ta-
kie przesłanie ma kampania informacyjno-promocyjna „Smaki Lubelszczyzny” 
zrealizowana od 1 do 14 grudnia 2011 roku. Przekaz kampanii kierowany był 
do mieszkańców Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, 
Trójmiasta oraz dodatkowo Lublina. Była ona naturalną kontynuacją kampanii 
Marka Lubelskie takŜe pokazującej region jako miejsce wytwarzania smacz-
nych i zdrowych produktów Ŝywnościowych, będących wynikiem połączenia 
wieloletniej tradycji z innowacyjnymi rozwiązaniami w przetwórstwie rolno- 
-spoŜywczym. W śródmieściach Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wro-
cławia, Poznania, Trójmiasta i Lublina eksponowane były na przystankach city-
lighty (720, w tym 240 w centrum Warszawy). Kampanię outdoorową w tych 
miastach wspierały kampanie w innych mediach, m.in. Internecie, prasie, tele-
wizji, radio. W kampaniach przede wszystkim skupiono się na tradycyjnych 
lubelskich smakach, np. został wybrany cebularz jako najbardziej charaktery-
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styczny i rozpoznawalny dla regionu. W największych polskich miastach stanę-
ło ponad 700 billboardów z młodą dziewczyną zajadającą się cebularzem  
a specjalne spoty reklamowe zostały wyemitowane w lokalnych stacjach radio-
wych i telewizyjnych. Przedsięwzięcie wsparła Unia Europejska, finansując 
85% budŜetu. 

 

Rys. 3. Elementy kampanii województwa lubuskiego 

Źródło: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=441; http://www.dziennikwschodni.pl/apps/ 
pbcs.dll/article?AID=/20111207/NEWS01/537722993. 

Nośniki reklamy zewnętrznej stanowią bardzo dobre medium komunikacji 
marketingowej i mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez miasta  
i regiony. Outdoor w znaczący sposób przyczynia się do promocji waŜnych 
uroczystości historycznych, wydarzeń kulturalnych, projektów społecznych 
oraz istotnych przedsięwzięć gospodarczych, jak równieŜ zwykłych codzien-
nych. Jest równieŜ znakomitą formą w działaniach wizerunkowych. 

Zakończenie 

Jak moŜna zauwaŜyć, samorządy coraz częściej wykorzystują reklamę ze-
wnętrzną celem komunikowania przede wszystkim wydarzeń oraz wizerunku 
marki. Na plakatach pojawiają się równieŜ znane osoby, najczęściej mieszkańcy 
bądź ambasadorowie marki. NaleŜy jednak dodać, Ŝe eksponowanie nazwy 
marki jest bez wątpienia jedną z najwaŜniejszych funkcji plakatu lub billboardu 
reklamowego. Filozofia zakładająca, Ŝe „duŜe jest piękne” moŜe jednak prowa-
dzić w ślepą uliczkę, gdy nie jest poparte kreatywnym, przyciągającym hasłem. 
W przekazie reklamowym waŜne jest nie tylko to, co się komunikuje, ale takŜe, 
jak się to robi 

Wykorzystanie reklamy zewnętrznej musi być przemyślane. Przygotowanie 
jej nie moŜe być kwestią przypadku. Reklama outdoorowa powinna być czytel-
na i budzić poŜądane (a nie mylne) skojarzenia. Wiele jest bowiem przekazów 
mało wyrazistych, które słabo albo w ogóle nie określają intencji reklamodaw-
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ców – za duŜo w nich elementów, zbędnych informacji i „upiększaczy”. Re-
klama zewnętrzna nie jest przekazem doraźnym, bowiem komunikat jest wi-
doczny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Cechą outdooru jest teŜ 
wszechobecność (w zasadzie moŜe być umieszczony wszędzie), widoczność 
oraz mała inwazyjność (nie przeszkadza konsumentom w ich codziennym Ŝy-
ciu). NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe w reklamie najwaŜniejsza jest zwracająca 
uwagę forma przekazu. To instrument pobudzania potrzeb, a nie źródło wyczer-
pującej informacji o danej ofercie miasta czy regionu.  
 

OUTDOOR ADVERTISING IN CITIES’ AND REGIONS’  
MARKETING COMMUNICATION 

 
Summary 

 
Increasingly, local governments use in their communication activities outdoor advertising. It 

has been noted that, although the consumer’s attitude toward advertising is generally not very 
positive, the acceptance of outdoor advertising is higher. This form has many advantages, includ-
ing impact on many human senses, it cannot be turned off (running 24/7), it is massive. To effec-
tively exploit this advertising in marketing communications it has to be properly planned. In this 
paper, on some examples, there are presented the characteristics of this advertisement and there 
are indicated its various forms, depending on the objectives and recipients. 

Translated by Leszek Gracz 
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Streszczenie  

Działania promocyjne podejmowane przez gminy stanowią waŜny element komunikacji 
marketingowej pomiędzy przedstawicielami władzy odpowiedzialnymi za rozwój jednostki  
a róŜnymi grupami społecznymi, organizacjami. Zaprezentowane w artykule wyniki badań wska-
zują, jakie działania i narzędzia promocyjne są wykorzystywane w działalności promocyjnej 
przez gminy wiejskie z województwa lubelskiego oraz jakie na te zadania przeznaczają środki. 
Zbadano takŜe umiejscowienie kompetencji dotyczących promocji w strukturze organizacyjnej 
urzędów gmin i zakres prowadzonej współpracy w tym obszarze z innymi podmiotami. Z doko-
nanej analizy moŜna wnioskować, Ŝe wśród zarządzających jednostkami rośnie świadomość 
wagi, jaką odgrywa promocja w osiąganiu załoŜonych celów.  

Wprowadzenie 

Jednostki terytorialne w efekcie reformy samorządowej zapoczątkowanej 
ustawą o samorządzie gminnym z 1990 roku1, której kolejnym etapem było 
wprowadzenie trójstopniowego podziału terytorialnego kraju2, uzyskały więk-
szą samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw lokalnych. 
Zmianie uległ takŜe system finansowania gmin uwzględniający między innymi 
udział ich w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dotacji, 
subwencji3. W efekcie decentralizacji oraz przeobraŜeń gospodarczych ujawniła 
się konieczność rywalizacji o ograniczone zasoby (np. inwestycje, turystów) 
pomiędzy jednostkami. Potrzeba podnoszenia konkurencyjności oraz wzrost 
                                                                 

1 Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r., nr 124, poz. 
1591 z późn. zm.). 

2 Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorial-
nego państwa (DzU z 1998 r., nr 96, poz. 603 oraz nr 104, poz. 656 z późn. zm.). 

3 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. śuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 31, 81.   
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samorządności wymusił na władzach podejmowanie aktywności marketingo-
wej. U jej podstaw stoi promocja jako synonim całokształtu działań związanych 
z komunikowaniem się przedstawicieli administracji samorządowej, powoła-
nych do reprezentowania interesów lokalnej społeczności z otoczeniem poprzez 
wpływanie na opinie, postawy i zachowania grup interesantów, podmiotów, 
osób znajdujących się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz jednostki4. Podej-
mowane przez gminy działania promocyjne ukierunkowane są głównie na: kre-
owanie rozpoznawalnego atrakcyjnego wizerunku, kształtowanie skutecznej 
komunikacji władz ze środowiskiem lokalnym oraz przekonywanie podmiotów 
zewnętrznych o atrakcyjności gminy i skłonienie ich do określonych poŜąda-
nych zachowań.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe nadawcami komunikatów, organizatorami działań 
promocyjnych nie są tylko władze gmin oraz zaleŜne lub podległe im jednostki, 
ale takŜe mieszkańcy, podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje działające 
na tym terenie. Są to równieŜ podmioty i osoby, które nie mają siedziby na ob-
szarze gminy, ale są z nią związane emocjonalnie lub finansowo. Przykładem 
takich osób, które promują jednostki, są osoby znane (często określane są mia-
nem ambasadorów), pochodzące z danej miejscowości, ale obecnie z róŜnych 
względów zamieszkujące gdzie indziej5. To właśnie działalność i osiągnięcia 
tych wszystkich podmiotów kształtują wizerunek jednostki i przyczyniają się do 
osiągania celów promocyjnych. Wspólne podejście do realizowania inicjatyw  
i wzajemne wsparcie stanowi podstawę budowania sprawnego systemu komu-
nikacji opartego na relacjach6. ChociaŜ większość przedsięwzięć z zakresu 
promocji podejmowana i finansowana jest przez jednostki samorządowe, to 
współcześnie coraz większego znaczenia nabiera promocja prowadzona w spo-
sób zintegrowany.  

Przedmiotem działań promocyjnych obszaru jest zarówno cała jednostka te-
rytorialna, która traktowana jest w takim ujęciu w sposób kompleksowy jako 
megaprodukt, jak równieŜ poszczególne jej części, działy (subprodukty) czy teŜ 
konkretne produkty, idee, inicjatywy, decyzje, działania7. Stąd teŜ wynika, Ŝe 

                                                                 
4 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kra-

ków 2007, s. 22. 
5 A. Smalec, P. Wachowicz,  Społeczność lokalna jako ambasador marki na przykładzie Szcze-

cina, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja  
w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług  
nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 208. 

6 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowani, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 44–66. 
7 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 224.  
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część realizowanych zadań kierowana jest na zewnątrz, a część do wewnątrz. 
Władze formułując przekaz do mieszkańców, są zainteresowane głównie8: 

– akceptacją pomysłów, podejmowanych decyzji, 
– zdobyciem zaufania, które pomoŜe zwycięŜyć w przyszłych wyborach, 
– tworzeniem poŜądanego wewnętrznego wizerunku jednostki, umacnia-

niem jedności, kształtowaniem patriotyzmu lokalnego, 
– informowaniem o róŜnych aspektach funkcjonowania gminy, np. orga-

nizowanych imprezach kulturalnych, sportowych, prowadzonych inwe-
stycjach, zmianach w zakresie komunikacji publicznej, prawie. 

Nieco inne działania z zakresu promocji jednostki przestrzennej kierowane 
są na zewnątrz. Mają one na celu głównie:  

– przyciągnięcie turystów, 
– przyciągnięcie inwestorów,  
– przekonanie zarządzających na wyŜszych szczeblach administracji do 

umiejscowienia lub pomocy w realizacji inwestycji infrastrukturalnych,  
– tworzenie pozytywnego, rozpoznawalnego, poŜądanego wizerunku 

wśród róŜnych grup społecznych, potencjalnych klientów. 
Działania zewnętrzne prowadzone przez samorządy nie ograniczają się tyl-

ko do prezentowania i zachęcania zainteresowanych podmiotów do skorzysta-
nia z proponowanej oferty, ale takŜe są skierowane na poszukiwanie róŜnych 
czynników rozwojowych, przede wszystkim kapitału, siły roboczej, technologii. 
To właśnie cel działań promocyjnych jest jednym z podstawowych czynników, 
od których zaleŜy wybór określonych form, środków i narzędzi wykorzystywa-
nych w promocji. Wśród pozostałych moŜna wskazać9: 

– posiadane przez jednostkę zasoby finansowe,  
– wielkość jednostki, 
– charakter i funkcje, jakie pełni dane terytorium, 
– priorytety zawarte w strategiach lub planach rozwoju,  
– miejsce promocji w świadomości zarządzających,  
– zasięg przestrzenny oraz grupy docelowe, do których jednostka zamie-

rza dotrzeć z przekazem.  
Podstawą skuteczności w osiąganiu celów promocyjnych jest poznanie 

prowadzonych dotychczas działań, wykorzystywanych narzędzi, a następnie 
dokonanie ich oceny z punktu widzenia skuteczności i efektywności realizowa-

                                                                 
8 M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998, s. 64–67. 
9 J. Słodczyk, Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 

Opole 2004, s. 506. 
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nych za ich pośrednictwem zadań. Wiedza ta pozwala na konstruowanie opty-
malnych programów promocyjnych dostosowanych do poszczególnych grup 
odbiorców oraz moŜliwości organizacyjnych i finansowych gmin bądź teŜ 
wskazuje na potrzebę poszukiwania nowych sposobów i form komunikacji.  

Celem artykułu jest dokonanie diagnozy i oceny aktywności władz gmin 
wiejskich (urzędów gmin) w zakresie realizacji ustawowego zadania własnego, 
jakim jest prowadzenie działalności promocyjnej przez jednostkę. WaŜnym 
aspektem pracy jest takŜe pokazanie, jakie znaczenie mają uwarunkowania or-
ganizacyjne i finansowe, występujące na płaszczyźnie samorządowej, na po-
dejmowanie i realizowanie tego typu inicjatyw.  

Metodyka badań 

Na początku 2012 roku przeprowadzono badania, którymi objęto dziewięć-
dziesiąt losowo wybranych gmin wiejskich z województwa lubelskiego. Do 
urzędów tych jednostek przesłano specjalnie skonstruowany kwestionariusz 
ankiety z prośbą o jego wypełnienie. Formularz składał się z zestawu pytań 
pozwalających na zgromadzenie informacji dotyczących róŜnorodności i czę-
stotliwości wykorzystywanych narzędzi oraz podejmowanych działań promo-
cyjnych, określenia obszarów, na jakich są one prowadzone i wysokości prze-
znaczanych na te cele środków. Badania miały takŜe ustalić, z jakimi podmio-
tami urzędy gmin współpracują w sferze działalności promocyjnej oraz gdzie 
umiejscowione są kompetencje z tą aktywnością związane. Spośród objętych 
badaniem jednostek dwadzieścia sześć udzieliło odpowiedzi na zadane pyta-
nia10.  

Dochody własne budŜetów dwudziestu dwóch zbadanych gmin (84,6%)  
w 2010 roku nie przekroczyły kwoty 20 000 zł. Jedynie cztery gminy (15,4%) 
uzyskały dochód wyŜszy. NajniŜszy dochód wyniósł 8672 zł, a najwyŜszy 
37 087 zł. Powierzchnia jednostek, które wypełniły kwestionariusz, wynosiła od 
80,8 km2 do 262,7 km2, a liczba zamieszkujących je mieszkańców w 2010 roku 
kształtowała się na poziomie od 3240 do 12 820 (tab. 1). Gęstość zaludnienia 
gmin wyraŜona średnią liczbą mieszkańców przypadającą na jeden km2 wynio-

                                                                 
10 Były to następujące gminy wiejskie: Ruda-Huta, Rejowiec Fabryczny, Tuczna, Rybczewice, 

Rejowiec, Telatyn, śmudź, Włodawa, Wojciechów, Ostrówek, Sawin, Trawniki, Terespol, Obsza, 
Kraśnik, Piszczac, Zakrzówek, Spiczyn, Ulan-Majorat, Adamów (powiat zamojski), Józefów nad 
Wisłą, Łabunie, Adamów (powiat łukowski), Biłgoraj, Dzierzkowice, Karczmiska. 
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sła 51. Najmniejsze zagęszczenie było w gminie Tuczna (20 osób na km2),  
a największe w gminie Trawniki (109 osób na km2)11. 

Tabela 1 

Powierzchnia i ludność w badanych gminach (stan w dniu 31.12.2010r.) 

Powierzchnia w km2 Liczba 
gmin 

Odsetek Ludność 
Liczba 
gmin 

Odsetek 

od 80 do 120 18 69,2 od 3000 do 5000 9 34,6 
od 120,1 do 160 3 11,5 od 5001 do 7000 13 50,0 
od 160,1 do 265 5 19,2 od 7001 do 13000 4 15,4 

Źródło: opracowanie na podstawie: Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, 
Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2011. 

Działalność promocyjna gmin województwa lubelskiego w świetle badań  

Analiza uzyskanych wyników wykazała, Ŝe wszystkie z badanych gmin  
w ramach prowadzonej działalności promocyjnej przygotowują i rozpowszech-
niają ulotki, broszury, foldery oraz zamieszczają informacje na własnych stro-
nach internetowych. W dwudziestu pięciu jednostkach proces komunikacji na-
stępuje w sposób tradycyjny poprzez wywieszane ogłoszeń na specjalnie przy-
gotowanych do tego tablicach informacyjnych. W ramach działań z zakresu 
public relations w takiej samej liczbie jednostek przygotowywane są materiały 
dla prasy. Najrzadziej gminy (73,1%) reklamują się na innych niŜ własna stro-
nach internetowych oraz korzystają z rozsyłania biuletynów za pomocą poczty 
elektronicznej (65,4%). Jedynie gmina Terespol wskazała na inne działanie, 
jakie prowadzi w ramach promocji jednostki, a mianowicie wydaje biuletyn  
w nakładzie 5000 szt. (tab. 2). Przeprowadzone badania ujawniły, Ŝe większość 
samorządów korzysta z duŜej palety róŜnych działań i  narzędzi promocyjnych. 
Dzięki nim mają moŜliwość dotarcia do szerokich grup odbiorców oraz prowa-
dzenia efektywnej komunikacji zarówno w środowisku wewnętrznym, jak  
i zewnętrznym.  

Drugim zagadnieniem, jakie postanowiono zbadać, była częstotliwość po-
dejmowania działań i wykorzystywania narzędzi przez gminy. Przeprowadzone 
badania ujawniły, Ŝe najczęściej urzędnicy zamieszczają lub modyfikują infor-
macje zawarte na własnej stronie internetowej urzędu. W dobie powszechnego 
dostępu do Internetu ta forma promocji jest bardzo skutecznym kanałem komu-
nikacji zarówno z podmiotami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Globalny 
zasięg, elastyczność oraz moŜliwości, jakie daje to medium przy relatywnie 

                                                                 
11 Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, Urząd Statystyczny w Lublinie, 

Lublin 2011”.  
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niskich kosztach funkcjonowania strony moŜe stać się w przyszłości alternaty-
wą lub uzupełnieniem dla innego typu form promocji.  

Działaniem podejmowanym z nieco mniejszą częstotliwością okazało się 
wywieszanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych. Pomimo wzrostu znaczenia 
innych sposobów przekazywania informacji forma ta, uwaŜana za tradycyjną, 
pozostaje nadal waŜnym kanałem komunikowania się badanych gminach wiej-
skich z mieszkańcami. Jest to jednak kanał, który ma bardzo mały zasięg i do-
ciera do niewielkiej liczby odbiorców. Plusem tego typu działania jest bardzo 
niski koszt publikacji informacji. DuŜa jego popularność wśród badanych gmin 
moŜe wynikać takŜe z przepisów prawnych nakazujących publikowanie komu-
nikatów w róŜnych środkach przekazu.  

Z najmniejszą częstotliwością, według urzędników, prowadzone są takie 
działania jak: wysyłanie biuletynów za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
uczestnictwo przedstawicieli władz w targach inwestycyjnych, przygotowywa-
nie informacji dla telewizji, umieszczanie reklam na innych stronach interneto-
wych. Większość działań (19) podejmowana była stosunkowo rzadko (średnia 
poniŜej 3,0) (tab. 2). NaleŜy podkreślić, Ŝe częstotliwość ich stosowania na 
takim poziomie nie gwarantuje skuteczności w realizacji celów, jakie za ich 
pośrednictwem jednostki zamierzają osiągnąć. Sprawny proces promocji jed-
nostki wymaga systematyczności i znacznej powtarzalności nadawanych komu-
nikatów.  

Tabela 2 

Działania i narzędzia wykorzystywane w promocji przez gminy wiejskie 

Działania, narzędzia 
Liczba 
gmin 

x * 

Zamieszczanie informacji na własnej stronie internetowej 26 4,5 
Ulotki, broszury, foldery 26 3,5 
Wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń 25 4,3 
Przygotowywanie materiałów dla prasy 25 3,6 
Udział przedstawicieli gmin w konferencjach, sympozjach 24 3,0 
Patronat władz gmin nad imprezami sportowymi 24 3,5 
Organizowanie/współorganizowanie konkursów 24 3,3 
Sponsorowanie klubów sportowych, zawodników 24 3,5 
Umieszczanie informacji na innych stronach internetowych 23 2,3 
Wysyłanie materiałów promocyjnych e-mailem 23 2,8 
Plakaty 23 3,4 
KsiąŜki, albumy 23 2,5 
Mapy, przewodniki 23 2,5 
Reklama prasowa, zamieszczanie ogłoszeń w prasie 23 2,8 
Patronat władz gmin nad imprezami kulturalnymi, naukowymi 23 3,6 
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Wywiady prasowe 23 2,8 
Udział przedstawicieli gmin w targach turystycznych 22 1,9 
GadŜety reklamowe 22 2,7 
Przygotowywanie materiałów dla radia 22 2,0 
Wysyłanie materiałów promocyjnych tradycyjną pocztą 22 2,3 
Sponsorowanie imprez kulturalnych, naukowych 22 2,7 
Udział przedstawicieli gmin w targach inwestycyjnych 21 1,7 
Filmy promujące gminę na nośnikach elektronicznych (CD, DVD) 21 1,8 
Artykuły sponsorowane  21 2,1 
Billboardy, citylighty, banery 20 2,0 
Przygotowywanie materiałów dla telewizji 20 1,7 
Organizowanie/współorganizowanie akcji charytatywnych 20 2,0 
Reklama internetowa na innych niŜ własna strona internetowa 19 1,7 
Newsletter, czyli rozsyłanie biuletynu za pomocą poczty elektro-
nicznej 

17 1,3 

* x – średnia częstotliwość, oceny dokonano według następującej skali 5 – bardzo często, 4 – często,  
3 – czasami, 2 – rzadko, 1 – bardzo rzadko, 0 – sporadycznie/brak  

Źródło: badania własne. 

Spośród wszystkich realizowanych przez badane jednostki samorządowe 
działań promocyjnych prawie połowa skierowana jest do grup i podmiotów  
z terenu gmin, które je prowadzą bądź powiatów, w skład których wchodzą 
(47,9%). Jedynie nieco ponad 30% działań ma wymiar regionalny, obejmujący 
maksymalnie kilka województw. Znacznie mniejszy odsetek realizowanych 
inicjatyw ma wymiar krajowy (12,2%), a tylko co dziesiąte działanie skierowa-
ne jest na rynek międzynarodowy (rys. 1).  

lokalny (gmina)
26,0%

lokalny (powiat)
21,9%regionalny 

(województwo)
17,8%

regionalny (kilka 
województw)

12,4%

krajowy
12,2%

międzynarodowy
9,7%

 

Rys. 1. Struktura kierunków działań promocyjnych w wymiarze przestrzennym 

Źródło: badania własne. 
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Najwięcej gmin w obszarze promocji współpracuje z Urzędem Marszał-
kowskim (84,6%), własnymi jednostkami organizacyjnymi (84,6%), powiatem 
(84,6%). Nieco mniej jednostek kooperuje ze stowarzyszeniami i fundacjami 
(73,1%), oraz innymi gminami (65,4%). Znacznie mniej z podmiotami prywat-
nymi, świadczącymi usługi noclegowe (34,6%), regionalną lub lokalną organi-
zacją turystyczną (30,8%) oraz miejscowościami partnerskimi (23,1%). Dwie 
gminy prowadzą wspólne działania promocyjne z agencjami, biurami reklamo-
wymi (7,7%), jedna z biurem podróŜy (3,3%), jedna z innymi podmiotami  
z branŜy turystycznej niŜ noclegowe i biura podróŜy (3,3%) oraz jedna z pod-
miotami prywatnymi spoza branŜy turystycznej. Wśród badanych gmin nie było 
takiej, która by nie współpracowała z Ŝadnym podmiotem. Najwięcej gmin, bo 
osiem, współpracowało z pięcioma i sześcioma rodzajami podmiotów. Pięć 
współpracowało z czterema, dwie z trzema i po jednej gminie z jednym, sied-
mioma i ośmioma rodzajami podmiotów. Wydaje się naturalne podejmowanie 
przez gminy współpracy w pierwszej kolejności z innymi jednostkami samo-
rządowymi bądź z podmiotami poŜytku publicznego, działającymi na zasadach 
non profit, ze względu na brak kontrowersji społecznych z tym kierunkiem 
współpracy związanych, jakie mogą pojawiać się w przypadku podejmowania 
działań prowadzonych wspólnie z podmiotami prywatnymi.  

Konsolidacja sił w ramach współpracy pozwala na obniŜenie kosztów oraz 
moŜe przyczynić się do powstania nowej jakości w zakresie prowadzonych 
działań. Pozwala na optymalne wykorzystanie czasu pracy i kooperację w za-
kresie wymiany informacji oraz umiejętności np. w posługiwaniu się pewnymi 
narzędziami informatycznymi.  

W strukturze organizacyjnej badanych urzędów działalność promocyjna, 
naleŜąca do zadań własnych gminy, nie zajmuje znaczącego miejsca. Tylko  
w trzech gminach znajduje się komórka organizacyjna, której zadaniem jest 
prowadzenie tego typu działań. W jednej gminie zostało wyodrębnione jedno 
stanowisko pracy. W czternastu jednostkach promocją zajmuje się pracownik, 
którego zakres obowiązków obejmuje zadania z tym związane. W siedmiu gmi-
nach kompetencje i obowiązki są przydzielane róŜnym pracownikom z róŜnych 
komórek w zaleŜności od potrzeb. Wskazuje to na brak prowadzenia systema-
tycznej działalności promocyjnej w tych jednostkach, a jedynie doraźną realiza-
cję pojawiających się inicjatyw. W jednej z gmin działalność promocyjna przy-
pisana jest bezpośrednio do kompetencji jednego z przedstawicieli władzy gmi-
ny (rys. 2).  
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Rys. 2. Umiejscowienie kompetencji w strukturze urzędów gmin związanych z prowadzeniem 
działalności promocyjnej  

Źródło: badania własne. 

Istotnym warunkiem, jaki jest konieczny do prowadzenia skutecznej i sze-
rokiej aktywności promocyjnej zarówno w wymiarze jakościowym, jak i ilo-
ściowym, jest wielkość środków przeznaczanych na tego typu działania oraz 
wysoki stopień ich priorytetowości. Wydatki, jakie w 2011 roku przeznaczyła 
większość gmin na promocję, naleŜy uznać za małe bądź bardzo małe. Dzie-
więtnaście jednostek (73,1%) na działalność tego typu wydało mniej niŜ 25 000 
zł, w tym aŜ pięć jednostek przeznaczyło poniŜej 5000 zł. Zaledwie siedem 
gmin (26,9%), wydało 25 000 zł i więcej. W tej grupie tylko dwie gminy prze-
kroczyły kwotę 50 000 zł.   

Zakończenie  

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe odpowiednio przygotowany program 
marketingowy gminy moŜe stać się elementem tworzącym jej przewagę konku-
rencyjną. W jednostkach samorządowych promocja stanowi jeden z waŜniej-
szych instrumentów oddziaływania. Dlatego wyznaczenie celów, jakim mają te 
działania i narzędzia słuŜyć, powinno stanowić jeden z priorytetów przy formu-
łowaniu planów rozwoju. Wieloaspektowość i wielokierunkowość opracowań 
tego typu powoduje, Ŝe realizacja zawartych tam załoŜeń wymaga podejmowa-
nia często rozległych i róŜnorodnych działań charakteryzujących się duŜą zło-
Ŝonością. ToteŜ małe gminy nie zawsze są w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. 
Wynika to głównie z barier i ograniczeń finansowych, czasowych, organizacyj-
nych, które nie pozwalają w pełni realizować zamierzonych działań. Niekiedy 
mała atrakcyjność gmin sprawia, Ŝe władze nie widzą potrzeby prowadzenia 
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szerszych działań zewnętrznych, a jedynie skupiają się na komunikacji we-
wnętrznej prowadzonej w wymiarze informacyjno-akceptacyjnym, kierując 
swoje działania przede wszystkim na rynek lokalny.  

Analiza aktywności promocyjnej gmin wiejskich województwa lubelskiego 
pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków i spostrzeŜeń: 
1. Przeprowadzone badania ujawniły, Ŝe gama wykorzystywanych narzędzi  

i prowadzonych działań promocyjnych przez samorządy jest szeroka, zatem 
moŜna przypuszczać, Ŝe wśród przedstawicieli władz oraz pracowników 
urzędów gmin rośnie świadomość znaczenia, jakie dla osiągania stawianych 
celów ma sprawny system komunikacji. Pośrednio wskazuje to równieŜ na 
fakt, Ŝe następuje poszerzanie się wiedzy i umiejętności kadr gmin odpo-
wiedzialnych za tego typu działania w zakresie moŜliwości wykorzystywa-
nia róŜnorodnych środków i form promocji, jakie oferuje dzisiejszy marke-
ting.  

2. Badane gminy wykorzystują szeroki zakres narzędzi i działań promocyj-
nych, ale częstotliwość ich stosowania jest stosunkowo niska, co niewąt-
pliwie utrudnia realizację funkcji informacyjnej i zachęcającej oraz sprawia 
trudności w wykreowaniu wyrazistego pozytywnego wizerunku zarówno 
wśród osób z terenu gminy, jak i z otoczenia zewnętrznego. 

3. Działalność promocyjna nie znajdowała w większości badanych urzędów 
odrębnego umiejscowienia w strukturze organizacyjnej. Na podstawie ana-
lizy lokalizacji tych kompetencji moŜna wnioskować, Ŝe władze większości 
gmin przywiązują niewielkie znaczenie do prowadzenia działań w tym ob-
szarze bądź teŜ dysponują zbyt małymi moŜliwościami organizacyjnymi  
i finansowymi. Na to drugie ograniczenie wskazują niewielkie dochody 
własne, jak równieŜ małe wydatki ponoszone na tego typu działania.  

4. RóŜnorodność w zakresie współpracy, jaka jest prowadzona przez badane 
gminy z innymi jednostkami, naleŜy uznać za wystarczającą; szczególnie  
z instytucjami publicznymi i organizacjami pełniącymi funkcje społeczne. 
Mniej korzystnie wygląda współpraca z podmiotami prywatnymi. Wskazuje 
to na istnienie w tym obszarze duŜych rezerw, które moŜna wykorzystać 
poprzez ukształtowanie właściwych z nimi relacji. Wykazanie większej 
otwartości na pojawiające się z ich strony inicjatywy, przy zachowaniu 
przejrzystości współpracy, niewątpliwie przyczyni się do podniesienia efek-
tywności promocji z korzyścią zarówno dla podmiotów prywatnych, jak  
i gminy.  
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5. Niewielka skala ponoszonych przez gminy nakładów na działalność promo-
cyjną w duŜej części wynika z ograniczeń dochodowych. W związku z tym 
zarządzający jednostkami powinni podjąć aktywniejsze działania w zakresie 
pozyskiwania dodatkowych środków bądź teŜ poszukiwać bezkosztowych 
lub wymagających niewielkich nakładów finansowych form promocji. Jed-
ną z takich moŜliwości jest odejście od tradycyjnych instrumentów, np. re-
klamy, na rzecz działań public relations.  
Celem podejmowanych przez jednostki samorządowe działań promocyj-

nych jest osiągnięcie korzyści związanych z ich rozwojem, zarówno tych wy-
miernych, jak i niewymiernych, których podstawowym wyznacznikiem jest 
wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców. Współczesne wyzwania stojące przed 
gminami wynikają z rosnącej konkurencji pomiędzy nimi i malejącym znacze-
niu innych niŜ promocja instrumentów marketingowych. Prowadzi to do sytu-
acji, w której rozwój jednostki wymaga ciągłego wprowadzania zmian i dosko-
nalenia działalności promocyjnej poprzez poszukiwanie nowych najlepszych 
rozwiązań oraz selekcjonowanie juŜ wdraŜanych. Jednostki chcąc uzyskać 
przewagę, są zmuszone do nieustannego porównywania się z innymi i uczenia 
się, przy jednoczesnym promowaniu własnych atrybutów i wskazywaniu sil-
nych stron.  
 

FORMS AND RANGE OF PROMOTIONAL ACTIVITIES  
CONDUCTED BY LOCAL AUTHORITIES IN RURAL COMMUNES 

FROM LUBLIN REGION 
 

Summary 
 

Promotional activities undertaken by communes constitute a significant element of market-
ing communication between the representatives of the government responsible for the develop-
ment of the unit and various social groups and organisations. The research results presented in the 
article show what promotional activities and tools are used in their promotional work by rural 
communes from Lublin region and what resources are allocated for this purpose. Additionally, the 
location of competences concerning promotion in the organisational structure of communal offic-
es and the range of the cooperation in this field with other units were examined. It may be con-
cluded from the analysis that the people responsible for managing the units are becoming more 
and more aware of the significance of promotion for the achievement of the assumed aims.  

Translated by Mirosław Zalech  
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Streszczenie  

Zamysłem autorki publikacji jest przedstawienie wyników badań prowadzonych na prze-
strzeni czterech lat od 2011 do 2014 roku na temat efektywności promocji Kołobrzegu z wyko-
rzystaniem ambient marketingu. Prezentowany artykuł jest pierwszym z serii publikacji i prezen-
tuje wstępny projekt przygotowania koncepcji promocji Kołobrzegu jako miasta pobytowego 
jednej z piłkarskich druŜyn biorących udział w UEFA Euro 2012. 

Wprowadzenie 

Współczesne uwarunkowania rynkowe sprawiają, Ŝe miasta i regiony mu-
szą coraz aktywniej i intensywniej promować swoje walory turystyczne, gospo-
darcze czy kulturowe, w celu zwiększania swej konkurencyjności na rynku. 
Polska Organizacja Turystyczna, jak i podległe jej instytucje, współuczestniczą 
i finansują duŜą część działań promocyjnych na rynkach zagranicznych. TakŜe 
przed kaŜdym miastem stoi indywidualne zadanie promowania siebie. MoŜna 
do tego wykorzystać Lokalną Organizację Turystyczną, jeśli takowa istnieje, 
bądź instytucję stworzoną przy urzędach miast czy teŜ gmin, specjalnie do tego 
powołaną. 

Dbałość o efektywną promocję miasta procentuje duŜą liczbą turystów, któ-
ra odwiedza i zgłębia walory turystyczne danego regionu, a takŜe przyczynia się 
do jego rozwoju. Istnieje wiele form promocji miasta. Od tradycyjnych związa-
nych z ulotkami, targami, katalogami i folderami po współczesne, nowoczesne  
i skuteczne środki komunikacji, takie jak np. ambient marketing. Ambient mar-
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keting to wszelkiego rodzaju formy marketingu niestandardowego. Zalicza się 
do niego między innymi takie formy jak: 

– marketing partyzancki,  
– guerilla marketing,  
– marketing wirusowy,  
– marketing szeptany, 
– buzz marketing, 
– gry marketingowe, 
– reklama na środkach komunikacji miejskiej (taksówki, autobusy, 

tramwaje, metro), 
– outdoor oraz indoor (np. reklama w lokalach, reklama w klubach 

fitness, szkołach). 
Rok 2012 to szansa na promocję dla miast, które stały się centrami pobyto-

wymi druŜyn piłkarskich rozgrywających mecze na UEFA Euro 2012, a takŜe 
miast, w których te mecze zostaną rozegrane. Od kilku lat w Polsce ponosi się 
ogromne inwestycje w celu przygotowania infrastruktury pod UEFA Euro 
2012, takie jak budowa dróg, autostrad, hoteli i stadionów. Z wydarzeniem tym 
wiąŜe się określone ekonomiczne nadzieje, dlatego tak wiele miast próbuje 
wykorzystać to we własnej polityce promocyjnej. 

Kołobrzeg – miastem pobytowym UEFA Euro 2012 

Piłka noŜna w Polsce i na świecie odgrywa szczególną rolę. Obecnie trak-
towana jest jako kultura, a w niektórych państwach nawet jako religia. Piłka 
noŜna stwarza na niebotyczną skalę moŜliwości dla wielu „drapieŜników” ryn-
ku gospodarczego. DuŜe imprezy sportowe, tj. mistrzostwa świata w piłce noŜ-
nej (FIFAWorld Cup) czy piłkarskie mistrzostwa Europy (UEFA Euro) transmi-
towane są przez media na całym świecie. Korzysta na tym cała gospodarka 
danego kraju, w którym turniej jest organizowany, jak równieŜ duŜe korporacje, 
firmy i przedsiębiorstwa globalne działające i liczące się na rynku światowym. 
W tym roku przed Polską Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej 2012, oficjalnie 
UEFA Euro 2012. Jest to czternasty turniej piłki noŜnej o mistrzostwo Europy 
męŜczyzn. Obecnie organizowane jest wspólnie przez dwa państwa: Polskę  
i Ukrainę (po raz trzeci w dziejach tej imprezy – wcześniej: Belgia i Holandia  
w 2000 r. oraz Austria i Szwajcaria w 2008 r.).  

14 grudnia 2009 na placu Michajłowskim w Kijowie oficjalnie zaprezento-
wano logo i hasło mistrzostw „Razem tworzymy przyszłość”, które towarzy-
szyć będą polsko-ukraińskiemu Euro 2012. Termin przeprowadzenia turnieju to 
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okres od 8 czerwca (mecz otwarcia w Warszawie) do 1 lipca 2012 – finał ME. 
Trzynaście spośród szesnastu reprezentacji uczestniczących w piłkarskich mi-
strzostwach Europy w trakcie turnieju będzie zakwaterowanych w Polsce. Sta-
nowi to ogromną szansę dla naszego kraju. Na Ukrainie, oprócz współgospoda-
rzy turnieju, zamieszkają jedynie Francuzi i Szwedzi. Kołobrzeg stał się jednym 
z rekomendowanych centrów pobytowych dla druŜyn występujących na Euro 
2012. Po długich staraniach będzie u siebie gościć druŜynę Danii. Wcześniej 
miasto wizytowali przedstawiciele piłkarskich federacji Irlandii, Włoch, Fran-
cji, Norwegii (nie zakwalifikowała się do mistrzostw). Duńczycy, grający  
w grupie B, do Polski zamierzają przyjechać 4 czerwca, a pierwszy mecz ME – 
z Holendrami w Charkowie – rozegrają 9 czerwca. Na Ukrainie pojawią się 
dzień wcześniej i ostatnią noc spędzą w tzw. hotelu tranzytowym. 13 czerwca 
reprezentacja Danii spotka się we Lwowie z druŜyną Portugalii. 17 czerwca  
w tym samym mieście zagra z Niemcami. Szansa, która pojawiła się przed Ko-
łobrzegiem, na zaistnienie i intensywną promocję podczas Euro 2012, musi 
zostać wykorzystana. W tym celu miasto rozpoczęło intensywne projektowanie 
działań marketingowych. 

Projekt koncepcji promocji Kołobrzegu w czasie Euro 2012 

W związku z decyzją UEFA dotyczącą miasta pobytowego dla druŜyny 
Danii władze Kołobrzegu stanęły w obliczu stworzenia nowej strategii promo-
cji. Czasu na jej stworzenie było stosunkowo mało, poniewaŜ decyzja odnośnie 
do miasta pobytowego zapadła bardzo późno. Miasto niezwłocznie przystąpiło 
do tworzenia strategii przy wykorzystaniu profesjonalnych agencji PR, domów 
mediowych. Powołało takŜe zespół, z którym konsultowane są wszystkie zało-
Ŝenia w stosunku do sytuacji na rynku, moŜliwości miasta, którego rolą będzie 
koordynowanie wszystkich działań. Kołobrzeg współpracuje z Urzędem Mar-
szałkowskim w Szczecinie, z którym uzgadnia wydanie wspólnego katalogu, 
wspólnej strony będącej jednocześnie zakładką wielu stron miast i regionów  
w Zachodniopomorskiem. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim  
w Szczecinie Kołobrzeg ma takŜe szanse na promocję wśród Ŝeglarzy z Półwy-
spu Jutlandzkiego. Głównym celem kampanii określonej przez władze miasta 
jest przybliŜenie jego oferty turystycznej.  
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NajwaŜniejszym załoŜeniem kampanii jest wykorzystanie nośności tematu 
Euro 2012 do promocji turystycznej oferty Kołobrzegu1. Promocja nie skupi się 
wyłącznie na kibicach. Kibice, którzy interesują się piłką noŜną, doskonale 
wiedzą, z kim gra ich druŜyna, gdzie mieszka i jakie ma szanse, aby dalej awan-
sować. Ci z nich, którzy mają bilety i wybierają się na Euro 2012, wiedzą, na 
którym meczu będą, gdzie będą spać, jak tam dojechać i co jest im potrzebne.  
Z tego względu kampania nie jest kierowana do tej grupy. Dzięki temu, Ŝe roz-
grywki w ramach Euro są wydarzeniem na skalę światową, zainteresowanie tym 
tematem jest bardzo duŜe, zarówno kibiców, jak i osób, które na co dzień nie-
specjalnie interesują się piłką noŜną. Właśnie te osoby Kołobrzeg pragnie za-
prosić do siebie. 

Charakterystyka działań promocyjnych Kołobrzegu 

Kołobrzeg wyznaczył sobie ambitny cel, jakim jest stworzenie skutecznej  
i wyróŜniającej się kampanii promocyjnej, która wzbudzi zainteresowanie sze-
rokiego odbiorcy, a takŜe przyczyni się do zainteresowania miastem. Aby go 
zrealizować, zostaną wykorzystane m.in. nowoczesne formy promocji – event 
marketing, czyli zarządzanie procesami rynkowymi poprzez wydarzenia. Poję-
cie stosunkowo mało znane w Polsce jest jednym z najbardziej perspektywicz-
nych kierunków rozwoju sposobów komunikacji z odbiorcami. Analiza wydat-
ków na działania marketingowe prowadzi do wniosku, Ŝe eventing jest na świe-
cie jednym z istotnych narzędzi i dziedzin marketingu. Jednocześnie jest naj-
mniej opisanym teoretycznie. Event marketing (EM) nie dopracował się nieste-
ty jednoznacznej i popularnej definicji. PrzewaŜnie rozumiany jest jako narzę-
dzie promocyjne polegające na organizowaniu róŜnego rodzaju wydarzeń (im-
prez) masowych słuŜących realizacji celów firmy lub miasta wobec otoczenia 
zewnętrznego i wewnętrznego: klientów, decydentów, kontrahentów, środowisk 
opiniotwórczych i pracowników. Event marketing jest takŜe jednym z najsku-
teczniejszych narzędzi komunikacyjnych, które cechuje się dwukierunkowo-
ścią. Cecha ta pozwala, dzięki organizowanym wydarzeniom, na oddziaływanie 
na wybrane podmioty poprzez prezentację własnych idei2.  

Na potrzeby kampanii eventowej dla miasta stworzono nośne hasła rekla-
mowego, stanowiące sedno polityki promocji. Główne hasło kampanii składa 
się z dwóch członów „Przenieś się do Kołobrzegu” i „Gościmy po mistrzow-
                                                                 

1 Informacje dotyczące form promocji Kołobrzegu pochodzą z materiałów niepublikowanych, 
rozmów i notatek ze spotkań z pracownikami Centrum Informacji i Promocji Miasta Kołobrzeg; 
przybliŜają one stan przygotowań na dzień 25 stycznia 2012 roku. 

2 Event marketing, http://www.chodkowska.edu.pl/app_cm3/files/90384.pdf (12.01.2012). 
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sku”. Dzięki temu moŜna je stosować zarówno razem, jak i osobno, co daje 
więcej moŜliwości jego zastosowania na wybranych nośnikach. Część hasła 
„Przenieś się do Kołobrzegu” dotyczy akcji happeningowej oraz marketingu 
wirusowego. Dzięki nowoczesnym metodom wizualnym w newralgicznych dla 
pieszych punktach róŜnych miast Polski zostaną rozstawione ekrany LED 
(moŜna wykorzystać juŜ funkcjonujące nośniki, co ograniczy koszty), na któ-
rych za sprawą kamery live będzie wyświetlany obraz z Kołobrzegu. Na chod-
niku wyklejony zostanie duŜy niebieski kwadrat, na którym znajdować się bę-
dzie znak „x” oraz napis „spójrz w górę i przenieś się do Kołobrzegu!” Zainte-
resowany przechodzień ma się zatrzymać i spojrzeć na ekran, gdzie zobaczy 
aktualny obraz z Kołobrzegu (morze, port, molo itd.). Po chwili zobaczy siebie 
stojącego na chodniku, a następnie obraz zmieni się, a on pojawi się na piasz-
czystej plaŜy w Kołobrzegu. Wokół niego przechadzać się będą dziewczyny  
w bikini. W sekundę zostanie „przeniesiony” do Kołobrzegu.  

Ten typ działań ma przyczynić się do tego, Ŝe wiele osób podzieli się ze 
znajomymi zaobserwowaną nową formą promocji, która spowoduje, Ŝe kolejne 
osoby zapragną być przeniesione do Kołobrzegu. Marka miasta pojawi się wie-
lokrotnie w rozmowach między ludźmi i będzie mocno pozycjonować się w ich 
świadomości, łącząc poszczególne obrazy z miastem. Obrazów będzie wiele. 
Przechodnie mogą się znaleźć: 

– w gabinecie spa w jednym z hoteli, 
– na molo, 
– na latarni morskiej, 
– mogą płynąć statkiem i łowić dorsze.  
Obrazy te dobrze znane są mieszkańcom Kołobrzegu i odwiedzającym mia-

sto turystom. Zadaniem kampanii będzie zdobycie kolejnych turystów, na któ-
rych promocja ta wywrze silne pozytywne wizualne wraŜenie. 

Działania eventowe w róŜnych miastach w Polsce uzupełniane będą po-
przez marketing wirusowy w sieci. Polega on na zainicjowaniu sytuacji, w któ-
rej potencjalni klienci będą między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące 
opisywanego wydarzenia. Nie zawsze musi to być konkretna informacja, moŜe 
to być tzw. budowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie, czyli wy-
woływanie poŜądanych skojarzeń z nazwą, w tym przypadku z miastem Koło-
brzeg. W Internecie pojawią się zabawne filmiki (w stylu „Archiwum X”) opo-
wiadające o odkryciu w Kołobrzegu portalu czasoprzestrzennego. Mechanizm 
marketingu wirusowego polega na tym, Ŝe filmy będą udostępniane przez uŜyt-
kowników Internetu na takich portalach jak YouTube, Vimeo czy na kontach 
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osobistych Facebooka. Zaistnienie tych filmów w sieci i social mediach spowo-
duje, Ŝe informacja rozpowszechniana i udostępniana będzie w bardzo krótkim 
czasie duŜej liczbie uŜytkowników. W marketingu wirusowym wykorzystywa-
na jest takŜe plotka. Tworzone są odpowiednie trendy czy legendy miejskie, 
które „wędrując” między potencjalnymi klientami mają zwiększać świadomość 
miejsca o wysokiej jakości czy symbolu statusu, bądź teŜ intrygować. Miasto 
planuje stworzyć kilka odcinków, w których nawiąŜe do sukcesów piłkarskiej 
reprezentacji Polski. Ma być to wstęp i uzupełnienie happeningu. 

W kampanii promocyjnej Kołobrzegu wykorzystany zostanie takŜe buzz 
marketing, którego celem jest przyciągnięcie uwagi konsumentów oraz me-
diów, poprzez wywołanie szumu i interesującej debaty na temat elementu, na 
rzecz którego prowadzone są działania. Wytworzenie szumu w tym przypadku 
polega na wygenerowaniu pozytywnych opinii konsumentów w odniesieniu do 
miasta. Na róŜnych forach internetowych rozpoczęte zostaną wątki odnoszące 
się do filmików, np. „Czy przeniosłeś się kiedyś w czasie ?”, „Wczoraj widzia-
łem, jak Boniek biega na plaŜy w Kołobrzegu”. Te działania mają za zadanie 
zwrócenie uwagi na planowaną kampanię. 

Drugie hasło promocyjne – „Gościmy po mistrzowsku” – wykorzystywane 
będzie w obszarze BTL, a w szczególności będzie dotyczyć billboardów oraz 
mediów. Nawiązując do tematyki sportowej, Kołobrzeg chce się kreować jako 
najlepsze miejsce na wakacje. Hasło moŜna interpretować na wiele sposobów, 
czyli: 

– gościmy potencjalnych mistrzów Euro 2012,  
– jesteśmy najlepsi w organizowaniu wakacji, 
– w Kołobrzegu panuje wspaniała atmosfera.  
DuŜy nacisk miasto pragnie połoŜyć na wykorzystanie tzw. twarzy kampa-

nii oraz ich medialnego wizerunku. Twarzą tej kampanii moŜe się stać np. 
Agnieszka Rylik, która jest: 

– mieszkanką Kołobrzegu, 
– mistrzynią Europy i wielokrotną mistrzynią świata w boksie 

zawodowym kobiet, 
– czterokrotną mistrzynią świata w kick-boxingu, 
– trzykrotną mistrzynią Europy w kick-boxingu, 
– dwukrotną mistrzynią Polski w kick-boxingu. 
Agnieszka Rylik jest osobą rozpoznawalną. Od kilku lat współpracuje ze 

stacją TVN, realizując materiały reporterskie. Jest często zapraszana do komen-
towania walk i wydarzeń sportowych. Obecnie realizuje się jako zawodowa 
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pokerzystka w międzynarodowych turniejach. Dlatego wykorzystanie jej wize-
runku w promocji Kołobrzegu wraz z hasłem „Prawdziwa mistrzyni z naszego 
miasta!” uznaje się za zasadne. 

W załoŜeniu strategii promocji miasta na czas Euro 2012 ustalono, Ŝe Ko-
łobrzeg naleŜy promować zarówno w Danii, jak i w Polsce. 

Do projektu Kołobrzeg planuje zaprosić takŜe muzyka Czesława Mozila, 
absolwenta Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej, którego postać i twór-
czość jest rozpoznawalna zarówno w Polsce, jak i Danii. Kołobrzeg pragnie, 
aby duńskie rodziny planując swoje wakacje, pomyślały, aby spędzić je na spor-
towo w piłkarskiej atmosferze. Celem kampanii jest podkreślenie, Ŝe Kołobrzeg 
to idealne miejsce do rodzinnego wypoczynku, gdzie oprócz specjalnie przygo-
towanych atrakcji związanych z kibicowaniem na Euro 2012 moŜna skorzystać 
z bogatej oferty miasta i spędzić fantastyczne wakacje. Do realizacji tych za-
mierzeń zostanie wykorzystany: 

– w duńskiej strefie internetowej – marketing wirusowy i szeptany na 
forach internetowych, 

– tradycyjne formy promocji pokazujące kompleksową ofertę miasta, 
–  nośniki BTL wykorzystane w odpowiednim czasie i w  odpowiednim 

miejscu. 
Kampania będzie składać się z dwóch etapów: 
a) sportowa zajawka – celem której jest przyciągnięcie uwagi 

potencjalnych turystów, 
b) kampania oparta na sportowych emocjach związanych z Euro 2012,  

w której Kołobrzeg pokaŜe się jako miasto goszczące reprezentację 
Danii, a więc idealne miejsce do dopingowania druŜyny. Ukazane 
zostaną emocje i otwartość miejscowych kibiców, którzy cieszą się na 
przyjazd gości z Danii i wspólnie chcą dopingować podczas jednego  
z największych świąt piłki noŜnej na świecie.    

Kolejnym załoŜeniem kampanii jest stworzenie idealnego wizerunku mia-
sta. Duńczycy spędzają czas wolny aktywnie – biegając, jeŜdŜąc na rowerze, 
zwiedzając. Lubią równieŜ dobrą zabawę na festiwalach oraz klubowe szaleń-
stwa. Kołobrzeg to idealne miejsce na wypoczynek, miasto nowoczesne, wyjąt-
kowe, pełne atrakcji, przystosowane do wypoczynku i przeŜywania sportowych 
emocji. Kampania opiera się na pokazaniu podobieństw, jakimi charakteryzują 
się mieszkańcy Kołobrzegu w stosunku do Duńczyków oraz przedstawieniu 
atrakcyjnej oferty regionu. Kampania ma pokazać, Ŝe Kołobrzeg to miasto ide-
alne do wypoczynku, jaki preferują Duńczycy, posiada wszystko to, czego po-
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trzebują, oraz Ŝe jest bardzo blisko i dogodnie połoŜone pod względem komu-
nikacyjnym. Zostaną wykorzystane dodatkowe elementy, takie jak: 

– zakładka Euro w Kołobrzegu, będąca zakładką dla wielu stron,  
– przystosowanie interfejsu kiosków informacji turystycznej, 
– informator kibica w języku duńskim, j. angielskim oraz polskim, 
– słowniczek polsko-duńsko-polski, 
– przydatne informacje (komunikacja, bezpieczeństwo, rozrywka, 

reprezentacja w Kołobrzegu), 
– dodatkowe punkty informacji turystycznej – piesza informacja 

turystyczna, 
– marketing wewnętrzny, wspólny wizerunek, elementy UEFA Euro 

2012 na witaczach, tablicach, planach oraz np. hotelach, restauracjach, 
urzędach. 

Opracowano takŜe wstępny harmonogram działań, który przedstawiono  
w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wstępny harmonogram działań promocyjnych miasta 

Okres Propozycja działań 
03.02–20.02.2012 happening w górach (Zakopane, Krynica, Białka 

Tatrzańska) 
20.02.2012 pierwsza publikacja w języku duńskim – dystry-

bucja przez POIT w Sztokholmie oraz na targach 
24.02–26.02.2012 udział w targach w Herning 
22.03–25.03.2012 udział w targach w Goeteborgu 

20.03.2012 wspólna publikacja regionu zachodniopomorskie-
go, promocja Kołobrzegu w kontekście Euro 
2012 

12.03–08.04.2012 marketing wirusowy 
15.03–08.06.2012 kampania TV (twarze kampanii) 

marzec/kwiecień/maj 2012 cykl eventów w Danii (Kopenhaga) – kampania 
billboardowa w Danii 

14.04–06.05.2012 cykl eventów w Polsce; Kraków, Wrocław, War-
szawa, Poznań, Katowice – kampania billboar-
dowa Polska 

04.06–01.07.2012 uruchomienie strefy kibica 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Cepit, stan na 25.01.2012. 

Zakończenie 

Kołobrzeg od 2008 roku prowadzi wizerunkową kampanię promocyjną pod 
hasłem „Klimatyczny Kołobrzeg”. Działania opracowane w spójnej polityce 
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promocji dają juŜ zauwaŜalne efekty na rynku polskim i zagranicznym. Z roku 
na rok coraz więcej turystów odwiedza miasto, w którym przybywa miejsc noc-
legowych o zróŜnicowanym standardzie. Główną gałęzią lokalnej gospodarki 
jest działalność uzdrowiskowo-turystyczna. Znajdują się tu liczne sanatoria (27 
ośrodków sanatoryjnych o łącznej liczbie łóŜek sięgającej 6500) i domy wypo-
czynkowe. W 2011 r. miasto posiadało 56 obiektów zbiorowego zakwaterowa-
nia na 11 098 miejsc. W Kołobrzegu znajduje się 11 hoteli całorocznych, w tym 
luksusowe 5-gwiazdkowe: Marine (hotel pobytowy dla druŜyny Danii) i Aqu-
arius, oraz 4-gwiazdkowe: Sand, Diva SPA, Leda i Arka Medical SPA. Rok 
2012 otworzył nową szansę na promocję miasta i wykorzystanie największej na 
Pomorzu Zachodnim bazy noclegowej. Jest to wyjątkowy rok, w którym na 
terenie Polski i Ukrainy organizowane jest UEFA Euro 2012. Polska do tego 
wydarzenia przygotowywała się wiele lat, zaś Kołobrzeg zdobył status miasta 
pobytowego dla druŜyny piłkarskiej Danii. To sprawiło, Ŝe istnieje szansa wy-
korzystania tego wydarzenia, oprócz zaplanowanej spójnej strategii promocji 
miasta, do dotarcia do nowego odbiorcy, jakim są mieszkańcy Danii, którzy 
przyjadą za swoją reprezentacją do Kołobrzegu, by móc wspólnie kibicować 
swej druŜynie. Wykorzystanie UEFA Euro 2012 do promocji miasta niesie za 
sobą wiele korzyści: 

– ponad cztery miesiące obecności w mediach, 
– dotarcie do ogromnej liczby nowych klientów (polskich i zagrani-

cznych), 
– spójny przekaz na wielu nośnikach medialnych, 
– nowoczesna wyróŜniająca się kampania promocyjna, 
– inwestowanie w komunikację czasu, energii i wyobraźni, 
– mechanizm opierający się na mechanizmach psychologicznych, 

rzadziej na doświadczeniach i spekulacjach, 
– generowanie długotrwałych relacji, co jest traktowane jako zadanie 

główne,  
– synteza róŜnych mediów i środków wyrazu, 
– wsparcie ze strony nowych technologii. 
Osiągane rezultaty są nieproporcjonalnie większe w stosunku do zainwe-

stowanych w nie środków. Przedstawiona koncepcja działań promocyjnych 
miasta w najbliŜszych miesiącach będzie uzupełniana i weryfikowana. Jednak 
na szczególną uwagę zasługuje pomysł wykorzystania ambient marketingu do 
promocji miasta. 
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Streszczenie  

Organizacja wydarzeń sportowych to waŜne narzędzie do promocji krajów, regionów  
i miast, wspierające ich dynamiczny rozwój. Zorganizowanie imprezy sportowej o międzynaro-
dowym zasięgu moŜe być znakomitą szansą na pokazanie się zagranicznym konsumentom, 
przedsiębiorcom i liderom opinii. Jest równieŜ doskonałym narzędziem oddziaływania na własną 
społeczność i zademonstrowania jej zachodzących pozytywnych zmian w kraju, regionie czy 
gminie. W Polsce, w stosunku do rozwiniętych krajów oraz dynamiki zachodzących zmian  
i rosnących aspiracji dotyczących udziału w międzynarodowej wymianie towarowej i usługowej, 
organizowanych jest relatywnie mało waŜnych międzynarodowych imprez sportowych. Analiza 
udziału polskich miast w organizacji tych imprez, na przykładzie dyscyplin sportów zimowych, 
potwierdza postawioną w artykule tezę. Wzrost udziału takŜe w tej dziedzinie będzie odzwiercie-
dleniem, ale teŜ przyczynkiem dalszych pozytywnych zmian zachodzących w Polsce. 

Wprowadzenie 

Na współczesnym zglobalizowanym rynku nie tylko przedsiębiorstwa po-
trzebują efektywnych działań promocyjnych. Niezbędne są one takŜe dla orga-
nizacji non profit konkurujących o te same zasoby, a takŜe instytucji publicz-
nych dla poprawy własnego wizerunku. Promocję na coraz szerszą skalę stosują 
takŜe jednostki terytorialne, dla których istotne staje się pozyskiwanie nowych 
inwestorów, przyciąganie turystów czy poprawa wizerunku wśród własnej spo-
łeczności, ale takŜe na arenie międzynarodowej. Wraz z rozwojem technik tele-
komunikacyjnych oraz mediów masowych róŜnego rodzaju przedsięwzięcia 
wzbudzające zainteresowanie szerokiej publiczności mogą stać się dobrym no-
śnikiem informacji marketingowych i jednocześnie skutecznym narzędziem 
oddziaływania na konsumentów. Do takich przedsięwzięć naleŜy zaliczyć róŜ-
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nego rodzaju waŜne wydarzenia o charakterze społecznym czy politycznym,  
a takŜe imprezy kulturalne czy sportowe.  

Imprezy sportowe w promocji jednostek terytorialnych 

We współczesnym świecie media masowe odgrywają ogromną rolę, mając 
wielki wpływ na konsumentów. To, co stanie się obiektem zainteresowania 
mediów, będzie znane szerokiej publiczności i moŜe mieć ogromną siłę oddzia-
ływania. Sport naleŜy do tej dziedziny Ŝycia, którą interesuje się znaczna część 
społeczeństwa, stał się on takŜe przedmiotem zainteresowania i znaczącym 
uczestnikiem mediów masowych. Oczekiwania odbiorców odnośnie do obecno-
ści sportu na antenie telewizyjnej, radiowej czy łamach prasy, spowodowały 
dynamiczny rozwój tego segmentu. Powstały między innymi specjalistyczne 
kanały o tematyce stricte sportowej, dla których istotną treścią stały się transmi-
sje z imprez sportowych. Takie relacje nadają teŜ kanały o tematyce uniwersal-
nej, lecz naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rynek zdąŜa jednak w kierunku specjalizacji. 

Sport przestał być juŜ tylko czystą rywalizacją zawodników lub druŜyn, 
lecz stał się bazą dla rozwoju biznesu sportowego i okołosportowego. Szcze-
gólnie imprezy o międzynarodowym zasięgu, którymi interesują się odbiorcy na 
całym świecie, są znakomitym medium, za pomocą którego moŜna dotrzeć do 
umysłów konsumentów w wielu krajach. Organizacja i uczestnictwo w waŜ-
nych imprezach sportowych, dzięki transmisjom telewizyjnym i relacjom z tych 
imprez, stały się skutecznym sposobem odziaływania. Wobec tego przedsię-
biorstwa róŜnych branŜ starają się o moŜliwość zostania sponsorem takiej im-
prezy lub całego cyklu imprez (np. Audi FIS Alpine Ski World Cup, SonyErics-
son WTA Tour). Jednostki terytorialne, poczynając od władz krajowych po 
władze gmin, takŜe podejmują starania, aby taka impreza odbywała się na ich 
terenie. Transmisja do róŜnych krajów zapewnia audytorium rzędu kilku, kilku-
nastu, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset milionów widzów. Jest to zatem kanał 
komunikacji szczególnie atrakcyjny dla wielkich korporacji globalnych, których 
rynki docelowe znajdują się na całym świecie.  

Na przykładzie Unii Europejskich Stowarzyszeń Piłkarskich (UEFA) moŜ-
na poznać zasady rządzące takimi transmisjami. Mają one wiele obostrzeń  
i procedur, które gwarantują uzyskiwanie określonych korzyści dla stron i za-
bezpieczają tę część biznesu sportowego. Przykładowo UEFA narzuca swoje 
warunki dotyczące bloków reklamowych towarzyszących transmisjom. Prawo 
pierwszeństwa mają sponsorzy imprezy: Adidas, McDonald’s, Coca-Cola, Ca-
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strol, Hyundai, Wedel, Pekao1. Jeśli w bloku znajdą się ich reklamy, to automa-
tycznie nie mogą pojawić się obok nich reklamy jakiegokolwiek ich konkuren-
ta, czyli reklama Pekao oznacza brak innych banków, Wedla – innych produ-
centów słodyczy, a Hyundaia – innych samochodów2. 

Uzyskanie moŜliwości organizacji Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej  
w 2012 roku przez Polskę i Ukrainę uznano za duŜy sukces tych krajów. Jest to 
z jednej strony okazanie zaufania przez futbolową wspólnotę międzynarodową, 
z drugiej znak czasów. Jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu 
trudno było nawet sobie wyobrazić, Ŝe któryś z tych krajów udźwignąłby wysi-
łek organizacji tak wielkiej imprezy. MoŜliwość zaistnienia w świadomości 
społeczności międzynarodowej nowych krajów jako gospodarzy imprezy, na 
które przez miesiąc będą zwrócone oczy całej Europy (a które dotąd takiej oka-
zji nie miały), to takŜe manifestacja otwartości na zmiany. Historycznie bowiem 
większość najwaŜniejszych wydarzeń sportowych odbywała się w krajach roz-
winiętych (lub tych, w których notowano dynamiczny rozwój).  

Organizacja imprezy sportowej jako wydarzenia poŜądanego przez część 
konsumentów moŜe być atrakcyjnym elementem strategii promocji miast, re-
gionów lub krajów. Organizacja i uczestnictwo w waŜnych imprezach sporto-
wych moŜe być doskonałym sposobem na osiąganie celów marketingowych, do 
których w przypadku jednostek terytorialnych moŜna zaliczyć zaprezentowanie 
zachodzących pozytywnych zmian wśród własnych i zagranicznych konsumen-
tów, przedsiębiorców oraz liderów i ośrodków opinii. Jak podkreśla A. Szrom-
nik, priorytetowe cele marketingu terytorialnego moŜna wyrazić w postaci 
trzech celów kierunkowych o charakterze strategicznym: 

– rozwijania i umacniania usług świadczonych przez instytucje publiczne, 
z których korzystanie jest utrudnione dla mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych, 

– kształtowania pozytywnego wizerunku regionu, gminy i jednostek lo-
kalnych, 

– zwiększania atrakcyjności i polepszania pozycji współzawodniczących 
z sobą regionów, miast i gmin wiejskich3. 

Marketing terytorialny pozwala, w przypadku jednostek terytorialnych, na 
wyróŜnienie się spośród innych i uzyskanie korzyści marketingowych. Współ-
czesny świat wymusza rywalizację nie tylko konkurujących ze sobą przedsię-
                                                                 

1 W przypadku UEFA EURO 2012 Poland – Ukraine. 
2 A. Grzeszak, Państwo UEFA, „Polityka” 2012, nr 13 (2852), s. 13. 
3 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2010, s. 23. 
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biorstw, lecz równieŜ krajów, regionów i miast o zasoby niezbędne kaŜdemu  
z nich do rozwoju. 

Zmiana wizerunku marki terytorialnej 

Wizerunek określa percepcję jednostki terytorialnej (kraju, regionu, gminy) 
przez odbiorców wewnętrznych oraz zewnętrznych. Odbiorcy wewnętrzni to 
mieszkańcy, których poziom zadowolenia z zamieszkiwania na danym teryto-
rium będzie określał między innymi ich skłonność do ewentualnej migracji. 
Odbiorcy zewnętrzni będą podejmowali decyzje o zakupie produktów czy kie-
runkach turystycznych wyjazdów. Przedsiębiorcy decydują o alokacji kapitału  
i inwestycjach. Wizerunek terytorium jest powiązany z marką terytorium, za jej 
pomocą odbiorcy kształtują i utrwalają wizerunek, który ona określa. RóŜne jej 
elementy, jak toŜsamość, identyfikatory, wartości, wizerunek, powinny być teŜ 
spójne. ToŜsamość marki mówi, czym ona jest i na czym buduje swoją wartość.   

Zachodzące pozytywne zmiany w kraju, regionie, gminie kształtują toŜsa-
mość marki terytorialnej, pozwalając jej na pokazanie rzeczywistych przemian 
w postaci wizerunku tego terytorium. Jednocześnie zmiany te wymagają po-
dejmowania działań marketingowych, które to zmiany będą komunikowały 
odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym. S. Anholt zauwaŜa, Ŝe sprawnie zre-
alizowana strategia brandingowa moŜe zupełnie zmienić zarówno samoocenę 
kraju, jak teŜ jego postrzeganie zewnętrzne. Wizerunek i rozwój kraju idą zwy-
kle w parze, i chociaŜ zazwyczaj to wizerunek jest skutkiem rozwoju, a nie 
odwrotnie, równie prawdziwe jest twierdzenie, Ŝe kiedy są one zarządzane jako 
spójny tandem, pomaga to i jednemu i drugiemu, a w rezultacie przyspiesza 
korzystne przemiany zarówno w rzeczywistości, jak i w wizerunku kraju4. 
MoŜna stwierdzić, Ŝe jednostki terytorialne róŜnego poziomu muszą komuni-
kować zmiany swoim odbiorcom, poniewaŜ zmienia się ich rzeczywistość,  
a kraje i narody pragną zbliŜyć wizerunek do rzeczywistości.   

Miejsca organizacji imprez sportowych jako moŜliwość promocji jednostki 
terytorialnej 

W Polsce, w stosunku do rozwiniętych krajów europejskich i pozaeuropej-
skich oraz do poziomu aspiracji dynamicznie rozwijającego się kraju i społe-
czeństwa, organizowanych jest relatywnie mało waŜnych międzynarodowych 
imprez sportowych, które mogłyby pomóc w kreowaniu i utrwalaniu pozytyw-
nego wizerunku kraju, a takŜe polskich miast i regionów. PoniŜej zaprezento-
                                                                 

4 S. Anholt, Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów moŜe uczynić kraj boga-
tym, dumnym i pewnym siebie, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006, s. 21. 
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wano badanie dotyczące lokalizacji (miejsc) organizacji waŜnych międzynaro-
dowych imprez w sportach zimowych. Ma pokazać miejsce Polski oraz pol-
skich miast pod kątem organizacji takich imprez. Wybrano dyscypliny zimowe 
ze względu na obecnie duŜe nimi zainteresowanie na polskim rynku spowodo-
wane sukcesami polskich sportowców. Przeanalizowano biegi narciarskie ko-
biet i męŜczyzn, skoki narciarskie męŜczyzn oraz narciarstwo alpejskie męŜ-
czyzn i kobiet.  

Marki sponsorów w tych imprezach to: Audi, Bauhaus, Viessmann, BMW, 
Craft, Vattenfall, Helvetia, Polar oraz Longines. W tabelach 1–4 zaprezentowa-
no miasta (miejscowości) oraz kraje organizatorów. Ich marki pojawiają się 
obok marek sponsorów i funkcjonują w przekazach podczas imprezy sportowej. 
Jeśli imprezy są transmitowane przez telewizję – a te są transmitowane na ryn-
ku międzynarodowym przez stacje sportowe Eurosport i Eurosport 2 oraz nie-
które krajowe stacje telewizyjne – to te marki docierają równieŜ do odbiorców 
w róŜnych częściach świata. 

Tabela 1 

Analiza miejsc organizacji zawodów Pucharu Świata w Narciarstwie Biegowym MęŜczyzn  
i Kobiet w sezonie 2011/2012 

Kolejność 
zawodów 

Termin Miejscowość Kraj 

1 19–20 listopada 2011 Sjusjoen Norwegia 

2 25–27 listopada 2011 Kuusamo Finlandia 

3 3–4 grudnia 2011 Düsseldorf Niemcy 

4 10–11 grudnia 2011 Davos Szwajcaria 

5 17–18 grudnia 2011 Rogla Słowenia  

6 29–30 grudnia 2011 (Tour de Ski) Oberhof  Niemcy  

7 31 grudnia 2011 – 1 stycznia 2012  
(Tour de Ski) 

Oberstdorf  Niemcy  

8 3–4 stycznia 2012 (Tour de Ski) Toblach Włochy  

9 5 stycznia 2012 (Tour de Ski) Cortina/Toblach Włochy 
10 7–8 stycznia 2012 Val di Fieme Włochy 

11 14–15 stycznia 2012 Mediolan  Włochy  

12 21–22 stycznia 2012 Otepaa  Estonia  

13 2 lutego 2012 Moskwa Rosja  
14 4–5 lutego 2012 Rybinsk  Rosja  

15 11–12 lutego 2012 Nove Mesto Czechy 

16 17–18 lutego 2012 Szklarska Poręba 
(Jakuszyce) 

Polska  
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17 3–4 marca 2012 Lahti  Finlandia  

18 7 marca 2012 Drammen  Norwegia  
19 10–11 marca 2012 Oslo  Norwegia  

20 14 marca 2012 (World Cup Final) Stockholm  Szwecja  
21 16–18 marca 2012 (World Cup 

Final) 
Falun  Szwecja  

Źródło: opracowanie na podstawie: FIS Cross Country World Cup presented by Viessmann 
2011/2012, http://www.fiscrosscountry.com/events-places/calendar-archive.html. 

Tabela 2 

Analiza miejsc organizacji zawodów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich MęŜczyzn  
w sezonie 2011/2012 

Kolejność 
zawodów 

Data Miejscowość Kraj 

1 26–27 listopada 2011 Kuusamo  Finlandia  

2 3–4 grudnia 2011 Lillehammer  Norwegia  

3 9–11 grudnia 2011 Harrachov  Czechy  

4 17–18 grudnia 2011 Engelberg  Szwajcaria  
5 30 grudnia 2011  

(Turniej Czterech Skoczni) 
Oberstdorf  Niemcy  

6 1 stycznia 2012  
(Turniej Czterech Skoczni) 

Garmisch-
Partenkirchen 

Niemcy  

7 4 stycznia 2012  
(Turniej Czterech Skoczni) 

Innsbruck  Austria  

8 6 stycznia 2012  
(Turniej Czterech Skoczni) 

Bischofshofen  Austria  

9 15 stycznia 2012 Bad Mitterndorf Austria 
10 20–21 stycznia 2012 Zakopane  Polska  

11 28–29 stycznia 2012 Sapporo  Japonia  

12 4–5 lutego 2012 Predazzo  Włochy  

13 11–12 lutego 2012 Willingen  Niemcy  

14 18–19 lutego 2012 Oberstdorf  Niemcy  

15 3–4 marca 2012 Lahti  Finlandia  

16 8 marca 2012 Trondheim  Norwegia  
17 11 marca 2012 Oslo  Norwegia  
18 16–18 marca 2012 Planica  Słowenia  

Źródło: opracowanie na podstawie Bauhaus FIS Ski Jumping World Cup Season 2011/2012, 
http://www.fisskijumping.com. 
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Tabela 3 

Analiza miejsc organizacji zawodów Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim MęŜczyzn  
w sezonie 2011/2012 

Kolejność 
zawodów 

Data Miejscowość Kraj 

1 23 października 2011 Solden  Austria  
2 13 listopada 2011 Levi  Finlandia  
3 26–27 listopada 2011 Lake Louise Kanada  

4 2–4 grudnia 2011 Beaver Creek USA 

5 10–11 grudnia 2011 Val d’Isere Francja  
6 16–17 grudnia 2011 Val Gardena  Włochy  

7 18–19 grudnia 2011 Alta Badia Włochy  

8 29 grudnia 2011 Bormio  Włochy  
9 1 stycznia 2012 (City Event) Monachium  Niemcy  
10 5 stycznia 2012 Zagrzeb  Chorwacja  
11 7–8 stycznia 2012 Adelboden  Szwajcaria  

12 13–15 stycznia 2012  Wengen  Szwajcaria  

13 20–22 stycznia 2012 Kutzbuhel  Austria  

14 24 stycznia 2012 Schladming  Austria  
15 28–29 stycznia 2012 Garmisch-

Partenkirchen 
Niemcy  

16 4–5 lutego 2012 Chamonix  Francja  

17 11–12 lutego 2012 Soczi  Rosja  

18 18–19 lutego 2012 Bansko  Bułgaria  

19 21 lutego 2012 (City Event) Moskwa  Rosja  
20 25–26 lutego 2012 Crans Montana Szwajcaria  

21 3–4 marca 2012 Kvitfjell  Norwegia  

22 10–11 marca 2012 Kranjska Gora Słowenia  

23 14–18 marca 2012 Schladming  Austria  

Źródło: opracowanie na podstawie Audi FIS Alpine Ski World Cup 2011/2012, 
http://www.fisalpine.com; http://www.fis-ski.com. 

Tabela 4  

Analiza miejsc organizacji zawodów Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim Kobiet  
w sezonie 2011/2012 

Kolejność 
zawodów 

Data Miejscowość Kraj 

1 22 października 2011 Solden  Austria  
2 26–27 listopada 2011 Aspen USA 

3 2–4 grudnia 2011 Lake Louise Kanada 
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4 7 grudnia 2011 Beaver Creek USA 
5 18 grudnia 2011 Courchevel Francja  
6 20 grudnia 2011 Flachau  Austria  
7 28–29 grudnia 2011 Lienz  Austria  

8 1 stycznia 2012 (City Event) Monachium  Niemcy  
9 3 stycznia 2012 Zagrzeb  Chorwacja  
10 7–8 stycznia 2012 Bad Kleinkirchheim Austria  

11 14–15 stycznia 2012  Cortina D’Ampezzo Włochy 

12 21–22 stycznia 2012 Kranjska Gora Słowenia  

13 27–29 stycznia 2012 St. Moritz  Szwajcaria  

14 4–5 lutego 2012 Garmisch-
Partenkirchen 

Niemcy  

15 11–12 lutego 2012 Soldeu-Grandvalira Andora 

16 18–19 lutego 2012 Soczi  Rosja  

17 21 lutego 2012 (City Parallel) Moskwa  Rosja  
18 25–26 lutego 2012 Bansko  Bułgaria 

19 2–4 marca 2012 Ofterschwang  Niemcy  

20 5 marca 2012 Roccaraso  Włochy  
21 9– 0 marca 2012 Are  Szwecja  

22 14–18 marca 2012 Schladming  Austria  

Źródło: opracowanie na podstawie Audi FIS Alpine Ski World Cup 2011/2012, 
http://www.fisalpine.com; http://www.fis-ski.com. 

Widać, Ŝe Polskę reprezentują zaledwie dwie miejscowości: Zakopane  
w skokach narciarskich oraz Szklarska Poręba w biegach narciarskich. To są 
pojedyncze imprezy, które udało się do Polski ściągnąć i zorganizować. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe duŜą rolę odegrały w tym sukcesy polskich sportowców, przede 
wszystkim Adama Małysza w skokach i Justyny Kowalczyk w biegach. Praw-
dopodobnie, gdyby sukcesy Tomasza Sikory w biathlonie w zawodach Pucharu 
Świata IBU trwały dłuŜej niŜ jeden sezon, to takŜe doczekalibyśmy się organi-
zacji tej imprezy w Polsce.  

Biegi w Jakuszycach (Szklarskiej Porębie) zostały zorganizowane po raz 
pierwszy w 2012 roku i to na próbę. Sukces organizacyjny, jaki ta impreza od-
niosła – zainteresowanie polskich kibiców i polskich mediów – spowodowały, 
Ŝe jest duŜe prawdopodobieństwo, iŜ ta miejscowość na stałe zagości w kalen-
darzu FIS.  

Z analizy lokalizacji organizacji waŜnych międzynarodowych imprez wyni-
ka, Ŝe zdecydowana większość z nich odbywa się w Europie. Pojedyncze im-
prezy organizują miasta w Kanadzie, USA i Japonii. Zatem miejscowości sta-
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rych europejskich krajów mają pod tym względem zdecydowaną przewagę, 
posiadając prawo do organizacji większości prestiŜowych zawodów sporto-
wych. Daje im to moŜliwość promowania tych miejsc między innymi jako 
atrakcyjnych turystycznie centrów sportów zimowych, a takŜe budowania wize-
runków tych krajów jako ceniących aktywność fizyczną i wspierających profe-
sjonalny sport na najwyŜszym poziomie światowym, który stał się poŜądanym 
obiektem zainteresowania zarówno międzynarodowych mediów, jak i konsu-
mentów z róŜnych krajów. 

W stosunku do dojrzałych i bogatych krajów, które juŜ od dawna organizują 
takie imprezy (niemieckie, austriackie, włoskie, francuskie, szwedzkie, norwe-
skie miejscowości), polskie miasta pozostają daleko w tyle, posiadając prawo 
do organizacji (i to od niedawna) zaledwie dwóch imprez z cyklu Pucharu 
Świata.  

Organizacja imprez sportowych w Polsce 

Imprezy sportowe, te waŜne, rzadko są organizowane nie tylko w Polsce, 
ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. W porównaniu do Europy Za-
chodniej, którą tworzą dojrzałe i bogate państwa, kraje środkowoeuropejskie 
mają w tym względzie wiele do nadrobienia. NaleŜy pamiętać, Ŝe obecnie wy-
ścig państw, regionów lub miast po organizację międzynarodowych imprez 
sportowych, zarówno okazjonalnych, ale szczególnie tych cyklicznych, jest 
bardzo nasilony. Daje to duŜą siłę oddziaływania międzynarodowym organiza-
cjom sportowym, które zdając sobie sprawę z ich rosnącej roli, twardo negocju-
ją z przedstawicielami miast czy nawet państw i uzyskują często bardzo ko-
rzystne warunki. MoŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe uzyskanie prawa do 
organizacji waŜnej imprezy sportowej o międzynarodowym zasięgu stało się dla 
uczestników międzynarodowego rynku, na którym konkurują kraje, regiony  
i miasta, poŜądanym towarem.  

Uzyskanie prawa do organizacji takich prestiŜowych imprez jak zawody 
Formuły 15 czy Moto GP6 (wyścigi motocyklowe) jest obecnie bardzo drogie 
(budowa infrastruktury i wkład finansowy w organizację imprezy) i mało praw-
dopodobne w przypadku Polski. Oprócz dojrzałych i bogatych krajów starej 
Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Australii, Japonii, stać na 

                                                                 
5 Organizowane przez międzynarodową federację FIA – Federation Internationale de 

l’Automobile. 
6 Organizowane przez międzynarodową federację FIM – Federation Internationale de Motocyc-

lisme. 
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nie tylko bogate kraje arabskie (eksporterzy ropy naftowej) oraz nowe wscho-
dzące potęgi, takie jak Chiny, Indie, a takŜe odradzającą się gospodarczo Rosję.  

Jednak zmiany polityczne i gospodarcze, które zaszły w Polsce, pozwoliły 
juŜ zorganizować w polskich miastach w ostatnich latach wiele waŜnych imprez 
sportowych w takich dyscyplinach jak wioślarstwo, koszykówka, siatkówka, 
hokej halowy. NajwaŜniejszą imprezą sportową organizowaną w Polsce w do-
tychczasowej historii będą Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej współorgani-
zowane wraz Ukrainą i miastami ukraińskimi. Polskie miasta, w których będą 
rozgrywane mecze, to Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław. Miasta te budują 
nowoczesne stadiony, prywatni inwestorzy bazę hotelową i gastronomiczną, zaś 
państwo autostrady, drogi, porty lotnicze i kolejowe. Jednym z warunków orga-
nizowania międzynarodowych imprez jest bowiem posiadanie odpowiedniej 
infrastruktury, w tym połączeń drogowych, lotniczych, kolejowych, bazy noc-
legowej czy gastronomicznej na odpowiednim poziomie. NaleŜy zwrócić teŜ 
uwagę, Ŝe organizacja imprezy sportowej staje się impulsem do podjęcia wielu 
działań w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej czy komunalnej.  
W czerwcu, kiedy będą rozgrywane mecze, w mediach nie tylko całej Europy, 
ale takŜe wielu krajów świata, będzie wiele mówiło się nie tylko o samych me-
czach, ale teŜ o tym, w jakim otoczeniu się odbywają – a więc o Polsce i pol-
skich miastach, Polakach i zmianach, jakie tu zachodzą.  

Z innych istotnych imprez, które odbyły się w Polsce w ostatnich latach, na-
leŜy wymienić kilka najwaŜniejszych. W 2007 roku w Warszawie na Torwarze 
zorganizowano Mistrzostwa Europy w ŁyŜwiarstwie Figurowym. W 2009 roku 
w siedmiu miastach7 Polski odbyły się Mistrzostwa Europy Koszykarzy pod 
auspicjami FIBA (Federation Internationale de Basketball). W tym teŜ roku 
zorganizowano Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet pod auspicjami CEV 
(Confederatione Europenne de Voleyball), a rozgrywki odbywały się w czte-
rech polskich miastach8. W Poznaniu z kolei zorganizowano w 2009 roku na 
torze Malta Wioślarskie Mistrzostwa Świata, a w 2010 r. Mistrzostwa Świata  
w Kajakarstwie, w 2011 roku Halowe Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie. 
MoŜna powiedzieć, Ŝe Poznań jest pod tym względem przewodnim ośrodkiem 
w Polsce, a promowana przy okazji marka terytorialna „Poznań* Miasto know-
how” pozwala zaprezentować zmiany zachodzące w mieście i regionie na miarę 
XXI wieku. Z najwaŜniejszych imprez mających charakter cykliczny naleŜy 

                                                                 
7 Miastami–gospodarzami były Poznań, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Łódź, Ka-

towice. 
8 Mecze rozgrywano w Łodzi, Wrocławiu, Bydgoszczy i Katowicach. 
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wymienić wspominany juŜ Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zakopa-
nem oraz Puchar Świata w Biegach Narciarskich.  

Zakończenie 

Imprezy sportowe, ze względu na zasięg i siłę oddziaływania medialnego, 
stały się doskonałym narzędziem wykorzystywanym w działaniach promocyj-
nych. Z marketingowego punktu widzenia są atrakcyjne zarówno dla róŜnego 
rodzaju i branŜ przedsiębiorstw, jak i jednostek terytorialnych. 

Przedsiębiorstwa uczestniczą w nich jako sponsorzy, uzyskując moŜliwość 
prezentacji własnych marek podczas trwania imprezy sportowej. Marki wystę-
pują razem z markami innych sponsorów, na które nie mają one bezpośredniego 
wpływu, i które na nie nie mają wpływu. W takiej prezentacji marek podczas 
widowiska sportowego marki w jednym czasie, w jednej przestrzeni publicznej 
współwystępują ze sobą. Jeśli przestrzeń imprezy sportowej potraktować jako 
zbiorowy komunikat marketingowy, to zachodzi tu współwystępowanie marek. 
Marki jednostek terytorialnych występują w takim przekazie obok marek ko-
mercyjnych. Występują w podwójnej roli: są umieszczane jako oznaczenie 
miejsca, w którym odbywa się impreza sportowa (gospodarz imprezy sporto-
wej) lub jako organizator i sponsor. Jest to niewątpliwa wartość marketingowa 
dla jednostki terytorialnej, której marka jest prezentowana w przekazie. Koszty 
takiej promocji dla jednostki terytorialnej to wydatki związane z organizacją 
imprezy (budowa lub udostępnienie obiektu sportowego, budowa infrastruktury, 
jeśli jeszcze jej nie ma, dofinansowanie z budŜetu itd.). Choć, jak zauwaŜa  
A. Grzeszak, panuje przekonanie, Ŝe wielkie zawody przysparzają prestiŜu  
i napędzają gospodarkę, mimo Ŝe koszty przygotowań bywają często wyŜsze od 
planowanych i nie bardzo wiadomo, jak po turniejach wykorzystać wybudowa-
ne obiekty9. Marki te docierają do świadomości lub podświadomości osób bez-
pośrednio uczestniczących w imprezie (publiczności), ale takŜe, gdy z imprezy 
sportowej jest przeprowadzana transmisja telewizyjna, do odbiorców telewizyj-
nych. 

Jednak w porównaniu do innych krajów europejskich, szczególnie tych doj-
rzałych i bogatych, dystans w tej dziedzinie jest bardzo widoczny. Jest to nie-
wątpliwie na obecne aspiracje rozwijającej się dynamicznie Polski wynik nie-
zadowalający. Polska jest przecieŜ jednym z największych i najliczebniejszych 
krajów europejskich, i pragnie mocniej zaistnieć na arenie międzynarodowej  
i w umysłach współczesnych konsumentów róŜnych krajów świata.  

                                                                 
9 A. Grzeszak, Państwo UEFA…, s. 15. 
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SPORTS EVENTS IN PROMOTION OF CITIES, REGIONS,  
COUNTRIES 

 
Summary 

 
The organization of sports events is a good tool for the promotion of cities and regions, sup-

porting their dynamic development. The organization of major sports events in range of interna-
tional scope can be a great opportunity to show strengths to foreign consumers, businessmen and 
opinion leaders. There is also a great tool to impact on their own community and demonstrate the 
positive changes taking place in the country, region, city or municipality. In Poland, in relation to 
the developed countries and in relation to the dynamics of change and the growing aspirations for 
participation in international trade in goods and services, there is relatively a few organized major 
international sporting events. This article analyzes the participation of Polish cities in the organi-
zation of major events on the example of winter sports disciplines. The results of research con-
firmed the hypothesis posed in the article. Increase of participation in this area in international 
environment will be not only reflection, but also the reason of further positive developments in 
Poland and Polish cities. 

Translated by Jarosław Kowalski 
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KONCEPCJA ZINTEGROWANEJ PROMOCJI  
WEWNĘTRZNEJ W MARKETINGU TERYTORIALNYM 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule omówiono na wybranych przykładach koncepcję zintegrowanej promocji stoso-
wanej przez jednostki samorządu terytorialnego zorientowanej na odbiorców wewnętrznych, tzn. 
mieszkańców, urzędników, podmioty gospodarcze, grupy interesów i organizacje pozarządowe 
funkcjonujące na terenie jednostki. Wskazano moŜliwości integracji kampanii wewnętrznej, 
dobre praktyki w tym zakresie oraz uzasadnienie wdraŜania załoŜeń promocyjnej kampanii we-
wnętrznej poprzedzającej planowane działania marketingowe (w tym promocyjne) zorientowane 
na odbiorców zewnętrznych. 

Wprowadzenie 

Koncepcja zintegrowanej promocji zakłada róŜne poziomy integrowania 
elementów strategii w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów. Samorządy 
terytorialne stosują działania promocyjne, jednak najczęściej wybiórczo, ogra-
niczając się np. do tworzenia wizerunku jednostki poprzez organizację eventów, 
tworzenie kont na portalach społecznościowych, obsługę własnych witryn in-
ternetowych czy drukowane materiały promocyjne dystrybuowane w grupach 
turystów i potencjalnych inwestorów. Często same materiały promocyjne nie są 
spójne, a promocja prowadzona jest ad hoc, choć i w tym względzie zaobser-
wować moŜna zmiany w działalności samorządów w ostatnich kilku latach. 

Punktem wyjścia do dyskusji o integracji komunikacji marketingowej na 
rynkach zewnętrznych (w tym promocji) musi zawsze być załoŜenie, Ŝe nie jest 
moŜliwa efektywna działalność o tym charakterze zorientowana na rynki ze-
wnętrzne bez ukształtowania oczekiwanych postaw dotyczących kampanii na 
rynku wewnętrznym. Formalne lub nieformalne kontakty odbiorców wewnętrz-
nych stanowią bowiem jeden ze sposobów przekazywania informacji odbior-
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com zewnętrznym, a tym samym są integralnym elementem komunikacji mar-
ketingowej.  

Zintegrowana promocja jako element koncepcji zintegrowanej komunikacji  

Zintegrowana promocja stanowi element komunikacji (w tym marketingowej) 
organizacji z otoczeniem. Według D. Picktona i A. Brodericka zintegrowana komu-
nikacja jest procesem, „który obejmuje organizację i zarządzanie osobami i jednost-
kami zaangaŜowanymi w analizę, planowanie, implementację i kontrolę wszystkich 
kontaktów z zakresu marketingowej komunikacji, mediów, wiadomości i promocyj-
nych narzędzi, zogniskowaną na wyselekcjonowanym, docelowym audytorium  
w taki sposób, aby dzięki wzmoŜonemu wysiłkowi i spójności  działań marketingo-
wej komunikacji osiągnąć z góry ustalone cele”1. Koncepcję zintegrowanej komuni-
kacji jednostki trzeba rozpatrywać jako „procesy komunikowania z audytorium  
we wszystkich kwestiach dotyczących marketingu i działalności” organizacji, tzn.  
w ujęciu szerszym niŜ integracja instrumentarium promocyjnego2 i szerszym niŜ 
integracja komunikacji marketingowej (tab. 1). Na tym poziomie organizacja „inte-
gruje wszystkie komunikaty, jakie wysyła do swojego otoczenia (…). Osiągnię-
cie wówczas zgodności komunikacyjnej jest jeszcze bardziej skomplikowane 
niŜ w przypadku koordynacji komunikatów marketingowych” 3.  

Tabela 1 

Cechy zintegrowanej komunikacji marketingowej 

Kryterium 
Promocja w ujęciu 

klasycznym 
Zintegrowana komunikacja  

marketingowa 
Inicjacja przekazu organizacja oczekiwania interesariuszy 
Cele  informacyjne i per-

swazyjne, realizowane 
w krótkim czasie 

kreowanie zmian społecznych oraz 
średnio- i długookresowych relacji 
partnerskich ze wszystkimi intere-
sariuszami 

Znajomość cech i ocze-
kiwań interesariuszy 

niewielka  duŜa, np. oparta na bazach danych 
umoŜliwiających identyfikację 
szczególnych cech interesariuszy 

                                                                 
1 A. Pabian, Planowanie zintegrowanej działalności promocyjnej. Wybrane problemy, w: Zin-

tegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych, red. A. Pabian, 
Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 38. 

2 A. Brylska, Miejsce i rola public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej…, 
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji 
marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, tom 1,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
nr 473, Ekonomiczne Problemy Usług nr 12, Szczecin 2007, s. 56. 

3 G. Hajduk, Znaczenie działań PR w realizacji załoŜeń zintegrowanej komunikacji marketin-
gowej w: Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red. D.Tworzydło,  
Z. Chmielewski, Kraków–Rzeszów–Zamość 2010, s. 73. 
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Stopień zróŜnicowania 
komunikatu zaleŜnie od 
cech interesariuszy 

mało róŜnicowany wysoko zróŜnicowany, a nawet  
zindywidualizowany 

Typ komunikacji jednokierunkowy: 
organizacja – interesa-
riusze 

dwukierunkowy: organizacja  
–interesariusze; interesariusze  
–interesariusze 

Interpretacja nakładów koszt inwestycja; finansowana takŜe 
przez sponsorów i fundatorów 

Kanały i instrumenty 
komunikacji 

tradycyjne promotion 
mix 

tradycyjne oraz nowoczesne,  
w tym wykorzystujące nowoczesne 
technologie 

Media  głównie masowe masowe oraz systemy komunikacji 
mobilnej (Internet, sms, mms) 

Stopień koordynacji niewielki (wolna reak-
cja na zmiany) 

silna koordynacja komunikatów, 
mediów i uczestników kanałów 
komunikacji 

Stopień wykorzystania 
komunikacji nieformal-
nej 

mały  duŜy, wewnątrz organizacji i w od-
działywaniu na zewnętrznych inte-
resariuszy, wzrost komunikacyjnej 
funkcji marki i logo 

Interakcje  ograniczone, niebez-
pośrednie, odroczone 
w czasie 

szerokie, bezpośrednie i inspirowa-
ne przez organizacje, oparte na 
kontaktach interesariuszy z organi-
zacją oraz wymianie doświadczeń 
pomiędzy interesariuszami 

Źródło: opracowano na podstawie: B. Iwankiewicz-Rak, Zintegrowana komuniacja marketingo-
wa w organizacjach pozarządowych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.  
W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego nr 473, Ekonomiczne Problemy Usług nr 12, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 228. 

Działania zintegrowanej komunikacji marketingowej obejmują z kolei nie tylko 
tradycyjne działania promocyjne, ale takŜe wszelkie metody, formy i zawartość ko-
munikacji zachodzącej między oferentami a nabywcami zgodnie z załoŜeniem 
A.Wilsona, Ŝe „cały marketing jest procesem komunikacyjnym i sukces wysił-
ków marketingowych jest całkowicie uzaleŜniony od sukcesu metod, form  
i zawartości komunikacji, która zachodzi między sprzedającym i kupującym”4. 

Niektórzy autorzy uwaŜają, Ŝe koncepcja zintegrowanej komunikacji mar-
ketingowej, w której zarządza się wszystkimi źródłami informacji w organiza-
cji, przede wszystkim z uwzględnieniem oczekiwań klientów, nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów. Bardziej efektywne mogą okazać się raczej rozwią-
zania, w których nastąpi oddzielenie działalności marketingowej od PR i wdro-
                                                                 

4 M. Boguszewicz-Kreft, Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwach usługowych,  
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty…., s. 32. 
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Ŝenie nowoczesnego systemu komunikacji (jako synonimu PR), który „obejmie 
nie tylko tradycyjnego klienta, ale i wszystkich innych interesariuszy, media, 
polityków itd., kreując kulturę organizacji w strategicznej perspektywie”5. Wy-
daje się, Ŝe taki schemat komunikacji będzie korzystny takŜe dla działalności 
JST i w taki sposób prowadzony mógłby okazać się najbardziej skuteczny, al-
bowiem integracja wszystkich działań komunikacyjnych, a nawet samej komu-
nikacji marketingowej, moŜe okazać się zadaniem nie do zrealizowania ze 
względu na duŜą róŜnorodność odbiorców oraz mnogość podmiotów zaanga-
Ŝowanych we wdraŜanie marketingu w samorządach terytorialnych.  

Konsekwencją wcześniej wspomnianej kompleksowości zagadnień związa-
nych z komunikacją JST, a takŜe stanu świadomości marketingowej samorzą-
dowców przejawiającej się np. w wielkości środków przeznaczonych na dzia-
łalność promocyjną, jest praktyka polskich samorządów ograniczająca działania 
komunikacyjne do tradycyjnych form, tj. promocji: internetowej (strony urzędu, 
BIP, e-mail), wydawniczej (foldery, informatory, mapy, kalendarze, ksiąŜki), 
public relations (konferencje prasowe, press releases, wywiady, eventy) oraz 
sprzedaŜy osobistej6 (spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami róŜnych 
środowisk)7. W samorządach dominuje komunikacja jednostronna, choć „sytu-
acja zaczyna się (…) zmieniać, gdyŜ władze samorządowe są coraz bardziej 
świadome funkcjonowania w warunkach rosnącej konkurencji (…) i traktują 
swoich odbiorców oferty terytorialnej jako nabywców” 8. Są to jednak ciągle 
często działania doraźne, niespełniające załoŜeń integracji.  

Ze względu na charakter działalności marketingowej samorządów (mno-
gość ofert i odbiorców) w dalszej części artykułu rozwaŜania skupione zostaną 
na integracji instrumentów promocji. 

Zintegrowany system promocji 

Jednym z argumentów, który przytaczany jest w dyskusji dotyczącej zasad-
ności stosowania zintegrowanego podejścia w strategii promocyjnej, jest efekt 
synergiczny, który moŜliwy jest do osiągnięcia poprzez tego typu działania. 
                                                                 

5 J. Olędzki, Public relations w komunikacji społecznej, w: Public relations. Znaczenie spo-
łeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 47. 

6 Zakwalifikowanej przez autora jako działania z zakresu PR. 
7 R. Przech, Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy 

rozwoju, http://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=42938. 
8 A. Smalec, Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach, w: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red.  
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 492. 
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Polega on na tym, Ŝe „jednoczesne zastosowanie wszystkich elementów promo-
cji mix daje wypadkowy wynik większy niŜ prosta suma skutków wywołanych 
przez kaŜdy instrument z osobna”, co oznacza, iŜ jednoczesne stosowanie 
wszystkich instrumentów promocji mix w efekcie nie oddziałuje na liczbę na-
bywców podatnych na wpływ poszczególnych instrumentów, lecz wynosi znacz-
nie więcej9.  

Jednym z podstawowych wymogów integracji działań promocyjnych jest 
zaangaŜowanie odpowiednio przygotowanego personelu do tego typu aktywno-
ści oraz sprawna komunikacja pomiędzy  poszczególnymi grupami zadanio-
wymi odpowiadającymi za przygotowanie i realizację załoŜeń kampanii promo-
cyjnej.  „Integracja promocji będzie trudna do zrealizowania, jeśli kontakt mię-
dzy odpowiedzialnymi za nie jednostkami będzie utrudniony i nieregularny, 
przepływ informacji zaburzony, a proces decyzyjny nadmiernie rozciągnięty  
w czasie”10. Planowanie skutecznej zintegrowanej komunikacji naleŜy więc 
rozpocząć od zaplanowania systemu komunikacji wewnętrznej (pomiędzy jed-
nostkami planującymi i realizującymi załoŜenia strategii, działami JST współ-
pracującymi w procesie), albowiem „zasady komunikacji zintegrowanej obo-
wiązują wszystkich odpowiedzialnych za tworzenie i nadawanie przekazu”11.  

Integracja działań promocyjnych przynosi wiele korzyści, m.in. ułatwienie  
i przyśpieszenie percepcji komunikatów i działań, rozszerzenie zasięgu oddzia-
ływania (dzięki wspomnianemu efektowi synergii), większą wyrazistość kam-
panii, powiązanie w świadomości klienta elementów promocji z produktem, 
wzrost zainteresowania ofertą przy obniŜeniu kosztów przygotowania kampanii 
promocyjnej12. Dlatego uznaje się taki sposób przygotowywania promocji za 
najbardziej efektywny, choć pomiar skuteczności tego instrumentu marketin-
gowego jest utrudniony, szczególnie przy duŜym rozproszeniu odbiorców jak  
w wypadku JST. JednakŜe integracja działań promocyjnych umoŜliwia bardziej 
efektywne docieranie do odbiorców z przekazem, który jeśli spełnia wymogi 
integracji, w krótkim czasie jest przez odbiorcę rozkodowywany i uzupełnia 
dotychczas posiadany obraz danej jednostki w jego świadomości. Integracja 
promocji pozwala proces selekcji informacji przyspieszyć, tym samym zwięk-

                                                                 
9 A. Pabian, Synergia miksów promocyjnych, „Marketing w Praktyce” 2000, nr 5, s. 7.  
10 A. Niedzielska, A. Kurzak, Integracja działań promocyjnych w jednostce samorządu teryto-

rialnego na przykładzie gminy miasto Częstochowa, w: Zintegrowana działalność promocyjna…, 
s. 136. 

11 G. Hajduk, Znaczenie działań PR…., s. 73. 
12 A. Pabian, Planowanie zintegrowanej działalności promocyjnej. Wybrane problemy, w: Zin-

tegrowana działalność promocyjna …, s. 34. 
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sza prawdopodobieństwo zapoznania się z przekazem (poprzez szybsze zwró-
cenie uwagi odbiorcy).  

Podejmowanie jednak jakichkolwiek kroków w celu tworzenia strategii 
promocyjnej jednostki samorządowej musi zostać rozpoczęte od identyfikacji 
odbiorców wewnętrznych, a wszelkie działania promocyjne powinny objąć na 
początku ten rynek.    

Rynek wewnętrzny w teorii marketingu terytorialnego 

Rynek wewnętrzny w teorii marketingu terytorialnego obejmuje osoby  
i podmioty działające na obszarze jednostki. Odbiorcami wewnętrznymi dzia-
łalności jednostek administracji samorządowej są więc: mieszkańcy, urzędnicy, 
podmioty gospodarcze, grupy interesów i organizacje pozarządowe funkcjonu-
jące na terenie gminy. Według A. Szromnika podmioty na rynku wewnętrznym 
podzielić moŜna na dwie strefy13: 

– strefa I – pracownicy instytucji i przedsiębiorstw samorządu terytorial-
nego;  

– strefa II – osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje lokalne za-
mieszkujące lub funkcjonujące w danej jednostce terytorialnej;  

Według M. Florek, podmioty funkcjonujące wewnątrz jednostki moŜna 
określić elementem „partnerstwa”, które moŜe zostać włączone do kompozycji 
terytorialnego marketingu mix (obok toŜsamości, megaproduktu oraz promocji). 
Autorka zauwaŜa, Ŝe „partnerstwo” nie tylko stanowić moŜe efekt podejmowa-
nych działań, marketingowych, ale takŜe  „stać się przedmiotem celowych dzia-
łań jako forma współpracy jednostek w regionie, które na podstawie uzgodnio-
nych reguł, norm i stopnia organizacji wzajemnych struktur podejmują decyzje 
lub działania w kwestiach związanych z osiąganiem celów marketingowych”14. 
W świetle tego załoŜenia oraz podstaw koncepcji nowoczesnego marketingu 
(ukierunkowanego na tworzenie relacji w róŜnych obszarach działalności) 
wskazać moŜna, Ŝe wszelkiego rodzaju wysiłki ukierunkowane na tworzenie 
strategii marketingowej (w tym komunikacyjnej) jednostek samorządowych 
muszą rozpoczynać się od rynku wewnętrznego. To ci odbiorcy najpierw po-
winni zrozumieć i – co bardzo waŜne – zaakceptować elementy strategii marke-
tingowych, aby mogły być one przedstawiane odbiorcom zewnętrznym. W in-
nym przypadku działania zorientowane na odbiorców zewnętrznych okaŜą się 
                                                                 

13 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 
Kraków 2008, s. 61. 

14 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 
2007, s. 180. 
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nie w pełni efektywne, bo nie będą zrozumiane i wdraŜane przez lokalne spo-
łeczności. Nakłada to oczywiście na samorządy konieczność stopniowego 
wdraŜania strategii, która musi być dobrze przygotowana, zaplanowana i silnie 
zintegrowana (m.in. takŜe w aspekcie konsekwencji w przekazach adresowa-
nych do odbiorów wewnętrznych i zewnętrznych). 

Integracja działań promocyjnych na rynku wewnętrznym 

Rozpoczynając rozwaŜania dotyczące integracji działań promocyjnych JST, 
warto wskazać, Ŝe podstawą do rozróŜnienia kierunku promocji moŜe stać się 
rodzaj działań, które podejmują samorządy, realizując swoją rolę, tj. działania 
zorientowane na wywołanie zmian, na kreowanie moŜliwości wdraŜania zmian 
i ich akceptację oraz na udzielanie pomocy tym, którzy tracą na wprowadzaniu 
zmian15. KaŜdy z tych celów działań wymaga innego podejścia do kampanii 
promocyjnej (np. w aspekcie wyboru środków) i mocno determinuje jej kształt.  

Integracja działań promocyjnych występuje w czterech formach (pozio-
mach) zaleŜnie od stopnia jej intensywności16:  

– I poziom – integracja składowych promocji zakładająca wykorzystywa-
nie jak największej liczby instrumentów promocji mix zgodnie z zało-
Ŝeniem, Ŝe odbiorcy podatni są na róŜne składowe mieszanki promo-
cyjnej; 

– II poziom –  integracja środków promocji masowych i indywidualnych, 
bezpośrednich i pośrednich, osobowych i nieosobowych; 

– III poziom – integracja form promocji, czyli nośników komunikatów 
promocyjnych;  

– IV poziom – integracja treści i wyglądu komunikatów promocyjnych  
z wykorzystaniem elementów SIW.  

Integracja na poszczególnych poziomach oznacza synchronizację w czasie  
i przestrzeni, ujednolicenie pod względem środków i form przekazu oraz spój-
ność i kompleksowość17.  

Jednym ze sposobów komunikowania z odbiorcami, w tym, a moŜe przede 
wszystkim, wewnętrznymi, jest aktywność jednostki samorządowej w serwi-
sach społecznościowych. W świetle wyników badań prowadzonych przez  
M. Gębarowskiego podstawowymi słabymi stronami obecności JST na tego 

                                                                 
15 M. Barańska-Fischer, G. Szymański, Rola administracji publicznej w kreowaniu produktu 

terytorialnego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty mar-
ketingu terytorialnego…, s. 177. 

16 A. Niedzielska, A. Kurzak, Integracja działań..., s. 134–136. 
17 A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 230. 
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typu portalach są: utrzymanie na odpowiednio wysokim poziomie interakcji  
z internautami oraz skuteczność (uzyskiwany oddźwięk na działania prowadzo-
ne w ramach profili)18.  Badania autora obejmowały takŜe kluczowy element dla 
tworzenia jakiejkolwiek formy kontaktu z otoczeniem – zgodność strategii ko-
munikacji z celami promocji miasta oraz pomysł na obecność w mediach spo-
łecznościowych. Jak wykazały badania, większość miast w tej kategorii uzyska-
ło powyŜej 50% z moŜliwych 50 punktów. Ocenie podlegały takŜe spójność 
kont z SIW miejscowości (w tym wypadku 11 miast otrzymało ocenę poniŜej 
25 pkt19). Wskazuje to, Ŝe miasta realizując załoŜenia kampanii komunikacyj-
nych, korzystają z mediów społecznościowych, jednakŜe nie zawsze wykorzy-
stują potencjał w nich tkwiący m.in. poprzez brak powiązania komunikatów  
z własnym SIW oraz moŜliwości wpływu na markę przez obecność na portalach 
społecznościowych. Na podstawie wyników przytoczonych badań moŜna takŜe 
wnioskować, Ŝe w mniejszych ośrodkach obecność na portalach społeczno-
ściowych jest jeszcze mniej zaplanowana i spójna chociaŜby z SIW (tak jak np. 
portal Częstochowy na Facebooku).  

Nie wszystkie przedsięwzięcia związane z komunikacją samorządów z oto-
czeniem wymagają duŜych nakładów finansowych. Wystarczające okazuje się 
być czasami usprawnienie relacji  samorząd – określone grupy docelowe, np. 
mieszkańcy. „Skuteczną komunikację z ludźmi Ŝyjącymi na terenie danej jed-
nostki terytorialnej umoŜliwia m.in. organizowanie warsztatów, drobnych im-
prez, tzw. eventów, akcji pocztówkowych, rozsyłanie gazetek, biuletynów, fol-
derów, poradników, prowadzenie strony www (…) oraz praca gminnych cen-
trów informacji”20.  

Aspektem bezpośrednio determinującym skuteczność kampanii promocyj-
nej jest jej integracja. Przykładową kampanią doskonale zintegrowaną pod 
względem treści, form i środków przekazu była kampania pod hasłem „Śląskie. 
Pozytywna energia”. Zgodnie z wcześniej podanymi załoŜeniami, integralnym 
elementem kampanii (która docelowo objęła swoim zasięgiem cały kraj oraz 
wybrane regiony Niemiec) stały się działania zorientowane na mieszkańców 
województwa w celu uświadomienia im atrakcyjności miejsca. Podstawowymi 

                                                                 
18 M. Gębarowski, Determinanty skutecznego wykorzystania serwisów społecznościowych  

w działaniach promocyjnych polskich miast, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instru-
menty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego…, s. 455. 

19 Badaniem objęte zostało 17 polskich miast wojewódzkich (oprócz Zielonej Góry, która nie 
posiada Ŝadnego profilu na analizowanych portalach). 

20 A. Knapik, Marketing terytorialny – sposób myślenia i działania władz samorządowych, 
„Equilibrium” nr 2 (3), Toruń 2009, s. 175. 
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załoŜeniami kampanii województwa śląskiego było stworzenie spójnego wize-
runku regionu (na bazie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej) oraz zapew-
nienie synergii komunikacyjnej – wzajemnego wsparcia dzięki świadomym 
powiązaniom (tematy, miasta, regiony, grupy społeczne). Integralnym elemen-
tem kampanii, od którego rozpoczęto działania ogólnopolskie, było przekonanie 
odbiorców wewnętrznych regionu do jego atrakcyjności. Podjęto takŜe próbę 
zintensyfikowania  identyfikacji mieszkańców z regionem. Rozpoczęto od dzia-
łań na terenie województwa, poniewaŜ sami mieszkańcy nie do końca byli 
świadomi oferty turystycznej regionu i jego atrakcyjności inwestycyjnej. Co 
więcej, rozproszeni w róŜnych częściach województwa, nie stanowili jednolitej 
grupy. Według wyników badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii ce-
chował ich dość duŜy pesymizm i sceptycyzm do idei wspólnego województwa 
i szczególnie mieszkańcy dawnego województwa częstochowskiego nie odczu-
wali Ŝadnej wspólnoty ze Śląskiem. W kampanii wewnętrznej planowano takŜe 
zachęcić mieszkańców do bardziej aktywnego zwiedzania regionu. Ich powią-
zanie z regionem, zaangaŜowanie w jego sprawy, świadomość zalet i atrakcji 
stanowić miały podstawę dalszych działań zorientowanych na odbiorców ze-
wnętrznych.  

Pierwsza część kampanii wewnętrznej objęła ok. 5 mln osób, głównie ludzi 
młodych i w średnim wieku, rodziny z dziećmi – turystów aktywnych, zmoto-
ryzowanych – mieszkańców województwa. W kampanii wykorzystano wiele 
narzędzi ATL (TV, prasa, Internet, outdoor) oraz BTL i public relations.  
W regionie pojawiło się 200 billboardów, 25 autobusów oraz 160 citylightów, 
reklamy prasowe („Gazeta Wyborcza”, „Metro”, „Dziennik Zachodni”), rekla-
my radiowe, reklama w TVP Info. Na potrzeby kampanii wewnętrznej przygo-
towano siedem layoutów dla poszczególnych miast regionu: Będzina, Cieszyna, 
Częstochowy, Katowic, Rybnika, Wisły i Zabrza oraz stosowne hasła promują-
ce: „Będzin. Śląskie Będzin dobrze”,  „Cieszyn. Śląskie Cieszyn się bardzo”, 
„Częstochowa. Śląskie skarby chowa”, „Katowice. Śląskie najciekawsze wi-
ce21”, „Rybnik. Śląskie grube Rybnik”, „Wisła. Śląskie źródło Wisły” oraz „Za-
brze. Śląskie Zabrze wygrywa”. Kampania ta odbiła się szerokim echem w pra-
sie na terenie województwa i kraju, głównie za sprawą haseł przygotowanych 
dla poszczególnych miast. Dyskusja wokół zaproponowanych form promocji 
przyczyniła się jednak do rozpropagowania akcji i zwróciła na nią uwagę 
mieszkańców regionu. Co więcej, niektóre z haseł kampanii zaczęły pojawiać 
się takŜe w języku potocznym. 
                                                                 

21 Dowcipy w gwarze śląskiej.  
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Oprócz promocji outdoor, reklamy prasowej, internetowej, w kampanii po-
jawiły się takŜe: 

– akcja „Fotoboard” – w galeriach handlowych Zabrza, Gliwic, Sosnow-
ca, Rybnika, Częstochowy, Tychów i Bielska-Białej w zamian za zain-
teresowanie mieszkańcy mogli otrzymać spersonalizowaną pocztówkę 
(w sumie wykonano ich 3000); 

– akcja „Autostopowicze” – kampania z udziałem animatorów, którzy  
w 10 miejscach województwa jako autostopowicze w rękach trzymali 
zamiast tabliczek z nazwami miast ich rozwinięcia znane z reklam; 

– akcja „Naklejka” – w zamian za zgodę na naklejenie na samochodzie 
naklejki „Ten samochód napędza Śląskie. Pozytywna energia” kierow-
cy otrzymywali napój energetyczny SLS (Silesian Life Style, Śląskie. 
Pozytywna energia)22. Rozdano 8000 naklejek. 

– mailing, np. wysyłanie kostki z prezentacjami  miast  na bokach (zgod-
nie z layoutami kampanii). 

– Industriada, której ideą było m.in. zapoznanie mieszkańców regionu  
z zabytkami techniki regionu. W województwie wyznaczono 40 miejsc 
w 23 miastach, które moŜna było odwiedzić i wziąć udział w wysta-
wach, warsztatach, grach i konkursach. W Industriadzie uczestniczyło 
28 tys. osób. 

Eventem podsumowującym kampanię wewnętrzną była impreza „Tour de 
Śląskie”, która odbyła się  w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Jed-
nym z jej elementów był przejazd peletonu pozytywnej energii stworzonego 
przez mieszkańców, prowadzonego przez czteroosobowy tandem (symbolizują-
cy wspólnotę regionów województwa)23. 

Zaprezentowana kampania województwa śląskiego jest doskonałym przy-
kładem integracji działań promocyjnych zorientowanych na odbiorców we-
wnętrznych stanowiących podstawę kampanii zorientowanej na rynki zewnętrz-
ne. Kampania została bardzo mocno zintegrowana pod względem wyglądu ma-
teriałów, a takŜe form, treści przekazów (energia, wspólnota) czy wykorzysty-
wanych środków przekazu.  

 

                                                                 
22 Naklejki zostały wysłane do dziennikarzy, a takŜe oznaczono nimi samochody słuŜbowe 

Urzędu Marszałkowskiego. 
23 Szczegółowo kampania opisana została w publikacji: Kreowanie wizerunku miejsca w kon-

cepcji marketingu terytorialnego, red. K. Łazorko, A. Niedzielska, Wyd. Politechniki Często-
chowskiej, Częstochowa 2011, s. 156–178. 
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Zakończenie 

Działania promocyjne podejmowane przez polskie samorządy często nie są 
zintegrowane, a nawet dokładnie zaplanowane i nie stanowią elementu załoŜo-
nej kampanii komunikacyjnej (której się nie tworzy). Wynika to zapewne m.in. 
z cech polskiego samorządu, takich jak: nieefektywność, nieskuteczność insty-
tucji państwowych, nierealizowanie na czas zadań oraz niechęć do czerpania 
wiedzy z doświadczeń innych jednostek24. 

Planując kampanie marketingowe w poszczególnych JST, nie uwzględnia 
się faktu, Ŝe podstawowym wymogiem wdraŜania jakiegokolwiek przedsię-
wzięcia w zakresie marketingu terytorialnego jest efektywna komunikacja za-
równo wewnątrz, jak i adresowana na zewnątrz jednostki. Akceptacja działań 
władz samorządowych przez rynek wewnętrzny, z punktu widzenia korzyści 
marketingowych, stanowi nieodzowny element skutecznego działania. Samo-
rządy czasami wydają się zapominać o tym elemencie, pomijając komunikację 
wewnętrzną na rzecz przekazów adresowanych do odbiorców zewnętrznych.  

 
THE CONCEPT OF INTEGRATED INTERNAL PROMOTION  

IN THE TERRITORIAL MARKETING 
 

Summary 
 

The paper discusses selected examples of the concept of integrated promotion used by local 
governments, which are oriented towards internal customers, i.e. citizens, officials, businesses, 
interest groups and NGOs functioning in the unit’s territory. The paper identifies opportunities for 
integration of internal campaigns, good practices and the reasons for the implementation of the 
objectives of internal promotional campaign prior to the planned marketing actions (including 
promotion) focused on external customers.  

Translated by Katarzyna Łazorko 

 

                                                                 
24 Kontrola efektywności instytucji publicznych wymusi ich większą gospodarność, 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/22285,kontrola_efektywnosci_instytucji_publicznych_wy
musi_ich_wieksza_gospodarnosc.html. 
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E-URZĄD – NOWOCZESNE KANAŁY KOMUNIKACJI  
W URZĘDZIE PUBLICZNYM 

 

 

 

Streszczenie  

Nowoczesne zarządzanie administracją publiczną wykorzystuje teorie stworzone dla zarzą-
dzania przedsiębiorstwami. Wprowadzanie ich do działań publicznych przynosi efekty w postaci 
zwiększenia skuteczności funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych, co przyczynia się do 
zwiększenia zadowolenia obywateli z funkcjonowania państwa. 

Wprowadzenie 

Wprowadzanie nowoczesnych metod komunikacji z klientem jest w urzę-
dach państwowych konsekwencją wprowadzania zasad dobrego rządzenia do 
administracji publicznej. Dobre rządzenie (good governance) moŜna zdefinio-
wać jako uczestnictwo, legitymację, przejrzystość, skuteczność, efektywność, 
odpowiedzialność, dyspozycyjność, przewidywalność i spójność działań admi-
nistracji publicznej1. Sprawna komunikacja winna pomagać w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów, z jej pomocą łatwiej jest zbudować trwałe i efektywne 
relacje ze społeczeństwem. Pozytywnie postrzegane związki pomiędzy instytu-
cjami publicznymi a lokalną wspólnotą prowadzą do szeroko rozumianej lojal-
ności obywateli wobec tychŜe instytucji2. 

Zgodnie z zaleceniami unijnymi przyjęto, Ŝe kaŜda instytucja publiczna 
winna komunikować się w sposób otwarty i łatwo dostępny z obywatelami.  

                                                                 
1 F. Bundschuhrieseneder, Good governance: characteristics, methods and the Austrian exam-

ples, „Transylvanian Review of Administrative Sciences” 2008, 24E, s. 28. 
2 Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr 

urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów 
administracji samorządowej, MSWiA, Warszawa 2010, s. 99–100. 
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W ten sposób zachęca się społeczeństwo do aktywnego udziału w stanowieniu  
i realizacji prawa, jak i w zarządzaniu na poziomie lokalnym. 

Wyniki licznych badań pozwalają formułować pogląd o złej sytuacji komu-
nikacji internetowej urząd – obywatel w Polsce w porównaniu do innych krajów 
Europy. Niską aktywność społeczeństwa polskiego tłumaczy się niewielkim 
zainteresowaniem procesami zarządzania publicznego, niskim poziomem za-
ufania do instytucji publicznych, a takŜe charakterem transformacji systemo-
wej3. 

Wymienione działania zmierzają do utworzenia w Polsce społeczeństwa in-
formacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technolo-
gii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, 
społeczną i kulturową4. 

Europejskie zalecenia w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną 

Komisja Europejska w dokumencie „i2010 – Europejskie społeczeństwo in-
formacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” zaproponowała następujące trzy 
priorytety polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego: 

− utworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierają-
cej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeń-
stwa informacyjnego i mediów, 

− wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad technologiami in-
formacyjnymi i komunikacyjnymi, mające na celu wspieranie wzrostu 
oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy, 

− stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjne-
go, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy 
w sposób zgodny z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, stawiając na 
pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość Ŝycia. 

Poziom zarekomendowanych przez Komisję Europejską 20 podstawowych 
usług administracji publicznej, które powinny być w pełni dostępne online, jest 
w Polsce dwukrotnie niŜszy niŜ średnia unijna (w 2007 roku wynosił on 25%, 
przy średniej unijnej 59%)5.  

Wśród usług, które winny być świadczone drogą elektroniczną, wymienia 
się dwa rodzaje6: 

                                                                 
3 Ibidem, s. 101. 
4 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa 

2008, s. 2. 
5 Ibidem, s. 3. 
6 M. Luterek, E-government, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 31. 
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a) usługi dla obywateli, w tym: 
− podatek od osób fizycznych, 
− pośrednictwo pracy, 
− świadczenia społeczne, 
− dokumenty toŜsamości, 
− rejestracja pojazdów, 
− pozwolenie na budowę, 
− policja – obsługa zgłoszeń, 
− katalog bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie, 
− certyfikaty (akty urodzenia, małŜeństwa, zgonu), 
− rejestracja kandydatów na wyŜsze uczelnie, 
− ewidencja meldunkowa, 
− usługi związane ze zdrowiem; 

b) usługi dla firm: 
− obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (ZUS), 
− podatek od osób prawnych, VAT: deklaracje i notyfikacje, 
− rejestracja działalności gospodarczej, 
− wysyłanie danych statystycznych, 
− deklaracje celne, 
− zezwolenia i certyfikaty, 
− zamówienia publiczne. 

Do tej pory jedynie cztery usługi osiągnęły poziom transakcyjny, umoŜli-
wiający pełną interakcję z urzędami przez wykorzystanie elektronicznych kana-
łów dostępu. Grupą najchętniej korzystającą z usług elektronicznych są przed-
siębiorcy. Wskaźnik ich wykorzystania jest wyŜszy niŜ średnia unijna (56% 
przedsiębiorców przesyła wypełnione formularze drogą elektroniczną), na co  
z pewnością znaczący wpływ ma obligatoryjność korzystania z niektórych 
usług drogą elektroniczną (dane statystyczne, ZUS)7. 

Działania informatyzacyjne administracji polskiej 

W styczniu 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło e-sąd, po-
przez który moŜna wnieść sprawę o zapłatę przez Internet. Po półtora roku 
funkcjonowania e-sądu wpłynęło do niego ponad milion spraw. Najprawdopo-
dobniej sukces ten związany jest z niewprowadzaniem do tego systemu podpisu 

                                                                 
7 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013…, s. 9. 
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elektronicznego, którego otrzymanie i uŜytkowanie nie jest łatwe w polskim 
systemie usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną. 

Informatyzacją administracji publicznej zajmuje się Departament Informa-
tyzacji, do którego zakresu działania naleŜą8: 

– prowadzenie spraw wynikających z ustawy o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne związane z informaty-
zacją administracji publicznej (w tym ePUAP); 

– rekomendowanie strategicznych zadań państwa, standardów i wytycz-
nych w zakresie informatyzacji administracji publicznej; 

– przygotowywanie rekomendacji dotyczących interoperacyjności, neu-
tralności technologicznej i jawności standardów informatycznych dla 
systemów teleinformatycznych uŜywanych do realizacji zadań publicz-
nych; 

– finansowanie inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji pu-
blicznej; 

– współpraca międzynarodowa w zakresie informatyzacji administracji 
publicznej; 

– przygotowywanie rekomendacji dotyczących minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicz-
nej z podmiotami publicznymi; 

– opracowanie i przygotowanie propozycji zmian do Planu Informatyza-
cji Państwa; 

– monitorowanie działalności legislacyjnej dotyczącej informatyzacji 
administracji publicznej i rozwoju elektronicznej administracji; 

– projektowanie prawnych, organizacyjnych i technologicznych podstaw 
rozwoju informatyzacji administracji publicznej; 

– organizowanie i obsługa posiedzeń Rady Informatyzacji; 
– obsługa administracyjno-biurowa i techniczna zespołów będących or-

ganami pomocniczymi ministra właściwego do spraw informatyzacji  
w obszarze informatyzacji; 

– programowanie mechanizmów wsparcia zadań z zakresu informatyzacji 
państwa w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii 
Europejskiej; 

– prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia technicznego utrzymania 
systemów teleinformatycznych, które oferują usługi na zewnątrz Mini-

                                                                 
8 http://mac.gov.pl/e-administracja. 
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sterstwa (ePUAP, SSDIP, Centralne Repozytorium Informacji Publicz-
nej). 

– prowadzenie spraw związanych z podległością wobec ministra Centrum 
Projektów Informatycznych. 

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje dwa kolejne projekty 
współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka w ramach tzw. Osi priorytetowej 7. Społeczeństwo informacyjne – budo-
wa elektronicznej administracji. Zakłada ona poprawę warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informa-
cyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla 
obywateli i przedsiębiorców. 

Pierwszy z projektów ministerstwa to „Informatyzacja wydziałów ksiąg 
wieczystych”. W ramach tego projektu zaplanowano objęcie systemem infor-
matycznym Nowa Księga Wieczysta wszystkich wydziałów ksiąg wieczystych, 
które nie zostały zinformatyzowane w dotychczas zrealizowanych etapach in-
formatyzacji rejestru ksiąg wieczystych (są to aktualnie 104 wydziały ksiąg 
wieczystych sądów rejonowych). Głównym celem projektu jest poprawa wa-
runków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku nieruchomości i pod-
niesienie jakości Ŝycia społecznego poprzez zwiększenie dostępu osób fizycz-
nych i prawnych do informatycznego rejestru ksiąg wieczystych. W tym celu 
planuje się dokończenie procesu informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych 
sądów rejonowych w Polsce i utworzenie przy nich ekspozytur Centralnej In-
formacji Ksiąg Wieczystych. Następnie ministerstwo chce dokonać migracji 
treści ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci dotychczasowej do struktury 
księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Ma to na celu 
skrócenie czasu potrzebnego na udostępnienie stronom do wglądu oraz wydanie 
odpisów ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. Kolej-
nym krokiem będzie standaryzacja i usprawnienie procesu rozpoznawania 
spraw wieczystoksięgowych, co jest szczególnie istotne dla podmiotów działa-
jących na rynku nieruchomości oraz ponoszących dodatkowe koszty związane  
z zabezpieczeniem wierzytelności hipoteką. Ministerstwu zaleŜy na uproszcze-
niu procedury wydawania odpisów ksiąg wieczystych. Miałoby to wpłynąć 
bezpośrednio na poprawę poziomu informatyzacji usług e-government, a takŜe 
na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. 

Drugim z realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów 
jest „Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług 
dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wy-
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działów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura 
Monitora Sądowego i Gospodarczego”. Projekt realizowany będzie w trzech 
etapach, w okresie wrzesień 2009 r. – grudzień 2011 r., a jego wartość całkowi-
ta wynosi 16 245 080 zł, w tym wysokość dofinansowania – 13 808 318 zł  
i wkład własny – 2 436 762 zł. Głównym celem pierwszego etapu jest poprawa 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości Ŝycia 
społecznego poprzez udostępnienie osobom fizycznym i prawnym usług elek-
tronicznych. Etap przewiduje budowę e-platformy MS, obejmującej usługę 
płatności elektronicznej w związku ze składaniem elektronicznych wniosków 
do „Monitora Sądowego i Gospodarczego”, usługę doręczeń elektronicznych  
i weryfikacji podpisów elektronicznych. Planowany termin zakończenia to luty 
2010 r. Drugi etap będzie obejmował m.in. modernizację systemu informatycz-
nego KRS, budowę elektronicznego systemu udostępniania dokumentów i mo-
dernizację Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Za-
stawów. W ramach trzeciego etapu umoŜliwione zostanie złoŜenie na elektro-
nicznym formularzu wniosku (opłaconego i podpisanego elektronicznie) do 
Krajowego Rejestru Karnego i uzyskanie drogą elektroniczną poświadczonego 
elektronicznie Ŝądanego dokumentu. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogól-
nopolski system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać 
sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Z drugiej strony przedstawiciele 
podmiotów publicznych mogą na niej bezpłatnie udostępniać swoje usługi  
w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie 
jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępnia-
nia usług publicznych. Portal miał w załoŜeniach zapewniać sprawną komuni-
kację pomiędzy: obywatelami i przedsiębiorcami a administracją oraz między 
instytucjami administracji publicznej. 

Obywatele poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednic-
twem portalu, korzystają z katalogu oferowanych usług (rys. 1). Jest to narzę-
dzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji 
publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigo-
wanie, wertowanie i filtrowanie9.  
 

 

                                                                 
9 www. http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OePUAP (25.03.2012). 
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Rys. 1. Produkty oferowane na platformie ePUAP 

Źródło: www.epuap.gov.pl (25.03.2012). 

Podmioty publiczne otrzymały w ten sposób moŜliwość bezpłatnego udo-
stępniania usług publicznych poprzez Internet. Podmioty publiczne, korzystając 
z platformy, nie muszą budować własnych systemów w celu umoŜliwienia 
obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostęp-
niona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umoŜliwiła 
instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. W celu uporządkowania 
wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych stworzono Centralne 
Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym 
miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.  

Plany wykorzystania platformy ePUAP jako uniwersalnego narzędzia przy-
gotowanego specjalnie w celu ułatwienia urzędom budowania internetowego 
kontaktowania się z obywatelami niestety nie sprawdziły się do tej pory. 
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Usługi administracji publicznej – wyniki badań 

Wprowadzenie nowoczesnych kanałów komunikacji z obywatelami w Pol-
sce nie jest najlepiej zorganizowanym przedsięwzięciem administracyjnym. Do 
roku 2011 tylko połowa urzędów przebadanych przez GfK Polonia10 posiadała  
i wykorzystywała systemy elektronicznego zarządzania dokumentami. Optymi-
styczne wydaje się stwierdzenie urzędów, które nie wdroŜyły takiego systemu, 
Ŝe mają zamiar w tym i następnym roku taki system wdroŜyć. Podstawowym 
problemem w usprawnianiu komunikacji między urzędami jest brak koordyna-
cji ich systemów zarządzania danymi. Często istnieje jedynie korelacja poje-
dynczych systemów z platformą ePUAP, jednak urzędy rzadko korzystają  
z jego funkcjonalności.  

Niestety nie lepiej prezentuje się stosowanie systemów informacji prze-
strzennej, które posiada tylko 44% wszystkich urzędów. Posiadane dane są wy-
korzystywane przede wszystkim do ewidencjonowania gruntów nieruchomości 
(90% urzędów), gospodarki nieruchomościami (82%), planowania przestrzen-
nego (73%), planowania inwestycji (77%) oraz gromadzenia danych związa-
nych z ochroną środowiska (61%). Wymienione zadania wyraźnie wskazują, 
jak wielką korzyść przyniosłoby upowszechnienie tego typu systemów w urzę-
dach. Jednak urzędy ciągle nie mają przygotowanych procedur udostępniania 
danych, brak systemu informatycznego, brak standaryzacji danych – są to błędy 
konstrukcyjne wynikające z niedopracowania koncepcji przez urzędy nadrzędne.  

Okazuje się, Ŝe połączenie systemów intranetowych urzędów z systemem 
ePUAP jest znikomy – jedynie 14% urzędów posiadających elektroniczną 
skrzynkę podawczą na platformie ePUAP ma ją zintegrowaną z systemem elek-
tronicznego zarządzania dokumentami. 

Negatywny odbiór istniejących stron internetowych urzędów przez obywa-
teli moŜna odczytać z nikłego wykorzystania ich funkcji. Jedynie 1% spraw 
urzędów był całościowo załatwiony przez Internet z uŜyciem istniejących tam 
aplikacji. Sytuacja ta wynika prawdopodobnie z braku zaufania do tej formy 
komunikowania się z urzędem. 

Negatywnym zjawiskiem, które nie rokuje najlepiej dalszemu procesowi in-
formatyzacji urzędów, jest stwierdzenie pracowników urzędów, Ŝe przeprowa-
dzone u nich zmiany nie były na tyle dobrze wykonane, by się nimi chwalić 
przed innymi urzędami. Tak negatywne podejście słuŜb administracyjnych do 

                                                                 
10 Wyniki omówione na podstawie: Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania rzędów 

administracji publicznej w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, GfK Polonia, październik 2010, s. 7–10. 
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zachodzących w ich miejscu pracy zmian jest niepokojące i świadczy o zbyt 
słabym ich przygotowaniu. 

Te stwierdzenia znajdują swoje odniesienie w wynikach badań przeprowa-
dzone przez CBOS w 2010 roku11. CBOS badał dorosłych Polaków i odbiór 
przez nich pracy urzędów. W porównaniu z latami 2006 i 2007, kiedy przepro-
wadzano poprzednie tury badań, postrzeganie urzędów w oczach klientów po-
prawiło się i ten trend powinien się utrzymać (rys. 2). 
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Rys. 2. Prognoza zmian sytuacji pracy urzędów w Polsce w ciągu najbliŜszych lat 

Źródło: Raport z badania Omnibus na temat satysfakcji z obsługi i dostępu do informacji publicz-
nej w urzędach JST zrealizowanego na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków przez Funda-
cję Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Warszawa 2010, s. 7. 

Źródła poprawy pracy urzędów klienci widzą w nowej, lepiej wykształconej 
kadrze, która wynika takŜe  ze zwiększonej konkurencji na rynku pracy. Opty-
mistycznie patrzą takŜe na zmiany struktury organizacyjnej urzędów i ciągłe 
udoskonalanie ich funkcjonowania. Znamienne jest, Ŝe klienci widzą takŜe swo-
ją olbrzymią rolę w kształtowaniu mentalności urzędników – wskazują, iŜ 
urzędnicy wiedzą, Ŝe pracują dla nich i z drugiej strony klienci sami wymuszają 
lepszą obsługę, gdyŜ są coraz bardziej świadomi swoich praw. 

                                                                 
11 Wyniki omówione na podstawie: Raport z badania Omnibus na temat satysfakcji z obsługi  

i dostępu do informacji publicznej w urzędach JST zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 
dorosłych Polaków przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2010, s. 2–7. 
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Wyniki tych badań potwierdzają kolejne badania przeprowadzone przez 
TNS Pentor12 takŜe na zlecenie MSWiA. Respondenci – klienci urzędów  
w połowie zgadzają się ze stwierdzeniami, Ŝe urzędy są dobrze zorganizowane, 
nakierowane rozwiązywanie problemów obywateli i sprawną obsługę klientów, 
jednak klienci nie znają swoich praw i czas realizacji spraw jest niesatysfakcjo-
nujący. 

Interesujące są takŜe wyniki badań ARC Rynek i Opinia13 z roku 2011. 
Okazuje się, Ŝe większość badanych urzędów administracji państwowej nie 
posiada sprecyzowanych planów w zakresie obsługi informatycznej. Fakt ten  
z pewnością nie wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój systemów. Nie najlepiej 
wróŜy kwestii lepszego wykorzystywania Internetu do obsługi klientów takŜe 
fakt, Ŝe tylko 40% nowych pracowników urzędów przechodzi obowiązkowe 
szkolenie informatyczne. Jest to o tyle zastanawiające, Ŝe równocześnie prawie 
60% urzędów wskazało konieczność przeprowadzenia szkoleń z zakresu wyko-
rzystania platformy ePUAP i bezpieczeństwa systemów informatycznych. 
Oznacza to, Ŝe sami pracownicy konieczność takich szkoleń widzą, a kierow-
nictwo nie. 

Negatywne skojarzenia pracowników z systemami informatycznymi mogą 
wynikać takŜe z innych powodów – po pierwsze, tylko 67% pracowników urzę-
dów ma do uŜytku słuŜbowego własne konto poczty elektronicznej. W takiej 
sytuacji trudno sobie wyobrazić efektywne działanie jakiegokolwiek systemu 
informatycznego, gdy niektóry pracownicy urzędu są wykluczeni z obiegu in-
formacji. Po drugie, system informatyczny nie gwarantuje łatwiejszej pracy. 
Ponad 86% urzędów podaje, Ŝe mimo systemu informatycznego funkcjonuje 
podwójny obieg dokumentów (elektroniczny i papierowy) w ponad 50% spraw.  

Wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej stanowi kolejny problem 
– 72% urzędów w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 roku nie otrzymało  
i 81% urzędów Ŝadnego dokumentu nie wysłało za jej pośrednictwem. Jest to 
więc element martwy funkcjonującego systemu informatycznego. 

W urzędach ponad 80% jednostek planuje się w większym stopniu wyko-
rzystywać moŜliwości platformy ePUAP, jednak urzędnicy zauwaŜają wiele 
barier w jej wprowadzaniu. Wymieniają brak powszechnego podpisu elektro-
nicznego (52%), małą liczbę usług gotowych do implementacji na ePUAP 

                                                                 
12 TNS Pentor, Satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach jednostek 

samorządu terytorialnego, Warszawa 2011, s. 17. 
13 Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce  

w 2011 roku. Raport z badania ilościowego dla MSWiA, ARC Rynek i Opinia, Warszawa 2011,  
s. 30, 36, 44, 93, 96, 101, 103. 
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(50%) oraz skomplikowany proces zakładania usług na ePUAP (44%). Wyniki 
te wskazują jednoznacznie na złe przygotowanie systemu informatycznego  
i pracowników do dalszej pracy w Internecie. 

Zakończenie 

Prowadzenie działań zmierzających do informatyzacji urzędów i tym sa-
mym do zwiększenia moŜliwości kontaktowania się i załatwienia spraw obywa-
telskich poprzez ten kanał komunikacyjny jest konieczne. Chęć komunikowania 
się obywateli z urzędami tym kanałem potwierdzić moŜna między innymi, po-
równując odsetek osób dorosłych (w wieku 16–74 lata) korzystających z Inter-
netu w kontaktach z administracją publiczną w Europie (rys. 3). Polacy znajdują 
się daleko w tyle za innymi krajami o róŜnym stopniu rozwoju gospodarczego.  
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Rys. 2. Osoby w wieku od 16 do 74 lat korzystające z Internetu w kontaktach z administracją 
publiczną w 2009 r. 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, Departament Społeczeństwa Informacyjne-
go, MSWiA, Warszawa 2010, s. 80. 
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Internet jest postrzegany przez polskich internautów jako narzędzie bardzo 
waŜne i ułatwiające normalne funkcjonowanie14. Prawie wszyscy internauci 
(90%) poszukiwali informacji na stronach internetowych urzędów. Najczęściej 
interesowały ich informacje dotyczące podatków, pracy, spraw osobowych, 
takich jak dowody osobiste, paszporty, meldunek, akty stanu cywilnego. Ponad 
połowa z nich (55–66%) pozytywnie oceniła łatwość dotarcia do stron i zrozu-
miałość zawartych na nich informacji, przy czym najlepsze zdanie badani mieli 
o informacjach podatkowych i sprawach osobowych. Prawie 1/4 badanych 
(23%) słyszała o platformie ePUAP i skorzystała z niej, przede wszystkim w 
kwestii rozliczania podatków oraz wyrabiania róŜnych dokumentów. Jednak 
zdanie badanych na temat tej usługi nie było w pełni pozytywne, ponad połowa 
z nich uwaŜała, Ŝe będzie musiała dokończyć sprawę osobiście w urzędzie, 
gdyŜ oferowane przez ePUAP usługi nie są jeszcze dopracowane.  

Jeśli wpływ obywateli na działanie urzędów państwowych będzie przez nie 
dostrzegany, istnieje szansa, Ŝe wpłynie to bezpośrednio na poziom obsługi 
klienta w urzędzie, takŜe w zakresie wykorzystania w tym celu technik telein-
formatycznych. Przyczyni się to takŜe do rozwoju w Polsce społeczeństwa in-
formacyjnego. Jednak działania ku temu zmierzające muszą być przeprowadza-
ne z efektywnie zbudowaną wizją informatyzacji urzędów publicznych, zsyn-
chronizowany i dopracowany w szczegółach. W innym przypadku cały proces 
zakończy się poraŜką zarówno z punktu widzenia pracowników urzędów, jak  
i petentów. 

 
E-OFFICE - MODERN CHANNELS OF COMMUNICATION  

AT THE STATE OFFICE 
 

Summary  
 
New public management uses the theories developed for the management of enterprises. Put-

ting them into public action brings results in a more effective functioning of offices and public 
institutions, which contributes to increased satisfaction on the functioning of the state. 

Translated by Aleksandra Makowska 

 

                                                                 
14 Raport: e-administracja w oczach internautów, Polskie Badania Internetu na zlecenie 

MSWiA, Warszawa 2010, s. 13–15. 
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ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto próbę określenia satysfakcji interesantów ze świadczonych usług przez 
urząd administracji publicznej na przykładzie wybranego urzędu miasta. Po analizie wyników 
moŜna wysunąć wniosek, Ŝe klienci badanego urzędu są zadowoleni z poziomu usług świadczo-
nych na ich rzecz. Największe zadowolenie interesantów odnotowano w odniesieniu do personelu 
obsługującego interesanta. Trochę niŜej oceniono komunikację urzędu z interesantami i procedury 
obsługi interesantów. Stosunkowo słabo wypadła organizacja pracy urzędu. 

Wprowadzenie 

Satysfakcja to stan emocjonalny pojawiający się u nabywcy w wyniku do-
konania zakupu, będący rezultatem konfrontacji jego oczekiwań co do produktu 
z jego doświadczeniami z produktem1. Poziom satysfakcji klienta jest odzwier-
ciedleniem tego, w jakim stopniu produkt całkowity oferowany przez daną or-
ganizację zaspokaja zbiór wymagań klienta2. Kształtowanie satysfakcji klienta 
jest priorytetem kaŜdego podmiotu prowadzącego działalność wytwórczą, han-
dlową czy usługową. W przypadku przedsiębiorstw nastawionych na zysk wią-
Ŝe się to z upowszechnieniem przekonania, Ŝe taniej jest utrzymać obecnych 
klientów niŜ pozyskać nowych. Natomiast w przypadku organizacji sektora 
publicznego (i innych organizacji non profit) satysfakcja klienta stanowi war-
tość samą w sobie i jeden z głównych celów działania3.  

                                                                 
1 B. Marciniak, Badanie satysfakcji klientów – problemy i metody badawcze, „Marketing i Ry-

nek” 2000, nr 11, s. 20. 
2 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Wolters Kluwer, 2003, s. 9. 
3 T. Demski, Lojalność, satysfakcja – ich znaczenie i pomiar, StatSoft Polska, 2003, s. 19. 
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Głównym celem instytucji publicznych jest słuŜenie społeczności lokalnej, 
a takŜe świadczenie usług na wysokim poziomie. W Polsce panuje przekonanie, 
Ŝe jakość usług świadczonych przez organy administracji publicznej kształtuje 
się na dość niskim poziomie.  

Słowo „administracja” wywodzi się od łacińskiego „administrare”. Oznacza 
ono posługę, pomoc, kierowanie sprawami, sprawowanie czynności, słuŜenie 
czemuś lub komuś4. Wynika więc z tego, Ŝe głównym zadaniem administracji 
jest słuŜenie społeczeństwu, a co za tym idzie – zaspokajanie jego potrzeb po-
przez świadczenie usług właściwej jakości5. Mimo Ŝe jest to oczywiste, M. Ba-
ryluk i M. Orłowska opisują sytuację, kiedy pracownik urzędu nie chciał obsłu-
Ŝyć klienta, poniewaŜ zostało mu juŜ tylko 15 minut do końca jego pracy6. Nie 
docierały do niego argumenty, Ŝe przyjęcie wniosku zajmie tylko 5 minut. Na-
leŜy pamiętać, Ŝe klient widzi instytucję przez pryzmat jej przedstawiciela. Jeśli 
urzędnik i jego działania odbierane są pozytywnie, to cały urząd równieŜ tak 
będzie odbierany7. W administracji publicznej nie wykorzystuje się naleŜycie 
umiejętności pracowników. W urzędach dość często decyzje podejmują inne 
osoby niŜ te, które obsługują klienta.  

M. Bugdol zwraca uwagę, Ŝe w funkcjonowaniu administracji publicznej 
naleŜy kształtować kulturę zaufania8. Brak zaufania prowadzi do dłuŜszego 
czasu podejmowania decyzji lub do wykonywania zadań nikomu niepotrzeb-
nych.  

ZałoŜenia metodyczne badań 

Zasadniczym celem badań było określenie satysfakcji interesantów z funk-
cjonowania urzędu administracji publicznej na przykładzie wybranego urzędu 
miasta. Badanie przeprowadzono w urzędzie miasta, które jest miastem woje-
wódzkim, liczącym ponad 150 tys. mieszkańców. Do zbierania danych źródło-
wych dotyczących postrzeganej jakości usług świadczonych interesantom przez 
pracowników urzędu miasta uŜyto kwestionariusza ankiety. W badaniu zasto-
                                                                 

4 T. Wawak, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej – wybrane zagadnie-
nia,w: Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej, Instytut Organizacji i Zarzą-
dzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 2002, s. 105–113. 

5 E. Skrzypek, System zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej, w: Zarzą-
dzanie jakością w jednostkach administracji… 

6 M. Baryluk, M. Orłowska, Jakość usług sektora publicznego, „Problemy Jakości” 2011,  
nr 10, s. 37–47. 

7 B. Gajdzik, Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, „Problemy Jako-
ści” 2003, nr 10, s. 7–11. 

8 M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej – teoria i praktyka, Di-
fin, Warszawa 2008. 
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sowano metodę Servqual. Kwestionariusz złoŜony jest z dwóch zasadniczych 
części – uŜywając skali Likerta, w pierwszej ocenia się oczekiwania, a w dru-
giej percepcję klienta w stosunku do badanych usług. Dzięki temu moŜna zmie-
rzyć lukę między oczekiwaniami klientów a percepcją rzeczywiście otrzymanej 
usługi. Na potrzeby badania wyróŜniono cztery obszary badawcze: personel 
obsługujący interesanta, organizację pracy urzędu, procedury (sposób) zała-
twienia sprawy oraz komunikację urzędu z interesantami.  

Badanie prowadzono od stycznia do czerwca 2011 roku. Ankieta dostępna 
była w wersji papierowej w komórkach organizacyjnych urzędu miasta, w sali 
operacyjnej biura obsługi klienta oraz w wersji elektronicznej na prowadzonych 
przez urząd stronach internetowych. W ramach przeprowadzonego badania 
wpłynęły łącznie 102 ankiety, 96 w formie papierowej oraz 6 w wersji elektro-
nicznej. 

Jeśli przyjmie się, Ŝe satysfakcja jest to dodatnia róŜnica między oczekiwa-
niami a doświadczeniem usługobiorcy względem określonej usługi, to według 
tego stwierdzenia moŜna wyznaczyć trzy róŜne sytuacje, gdzie: 

− realizacja usługi zyskuje niską ocenę – klient jest zdegustowany i nie-
zadowolony; 

− realizacja danej usługi jest akceptowana, czyli oczekiwany poziom 
usługi równa się z otrzymanym; 

− realizacja usługi zyskuje wysoką ocenę – klient jest usatysfakcjonowa-
ny, czyli jego oczekiwania zostały znacznie przewyŜszone. 

Wyniki badań własnych 

W badaniu wzięły udział łącznie 102 osoby, z czego 55%, to kobiety, a po-
zostałą część, czyli 45% stanowili męŜczyźni. Badana populacja reprezentowa-
na była przez osoby w róŜnym wieku. Najwięcej osób mieściło się w przedziale 
wiekowym od 26 do 45 lat (47%). Kolejne 29% badanych stanowiły osoby  
w wieku pomiędzy 46 a 65 lat. PoniŜej 25. roku Ŝycia miało 14% badanych,  
a najmniej osób tworzyło grupę w wieku powyŜej 65 lat (10%).  

Respondenci przychodzili do urzędu celem załatwienia róŜnych spraw. 
Najwięcej z nich, bo aŜ 42,9% chciało uzyskać informacje; 30,6% badanych 
przyszło do urzędu, aby złoŜyć podanie, wniosek bądź prośbę. Strukturę bada-
nych interesantów w odniesieniu do celu ich wizyty zobrazowano na rysunku 1. 
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uzyskanie  informacji

złoŜenie podania, wniosku, prośby

odebranie decyzji, dokumentu

interwencja w jakieś sprawie u konkretnego 
urzędnika 

inny powód

Rys.1. Struktura badanych respondentów uwzględniająca cel wizyty w urzędzie 

Źródło: opracowanie własne. 

Przeanalizowano oczekiwania klienta, percepcję otrzymanej usługi oraz 
powstałe w związku z tym luki jakości według załoŜonych obszarów analitycz-
nych. Na rysunku 2 przedstawiono wyniki analizy oczekiwań, oceny rzeczywi-
stej oraz luki w obsłudze dotyczące personelu obsługującego interesanta. Anali-
zując uzyskane informacje, moŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe klienci są 
zadowoleni z postaw personelu. śadna z luk jakości charakteryzująca badane 
kryterium nie ma znaczącego rozmiaru.  
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Rys. 2. Satysfakcja interesanta w obszarze dotyczącym personelu 

Źródło: opracowanie własne. 
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W kolejnym kroku analizie poddano ogólną organizację pracy urzędu (rys. 3). 
Największymi lukami charakteryzują się: parking dla interesantów, przystoso-
wanie dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia socjalne udostępnione 
dla mieszkańców. Pozostałe luki są na nieznaczącym, dość niskim poziomie.  
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przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

luki w obsłudze ocena oczekiwania

Rys. 3. Satysfakcja interesanta w obszarze dotyczącym organizacji pracy w urzędzie 

Źródło: opracowanie własne. 

Procedury i sposób obsługi interesanta to kolejny obszar poddany analizie 
(rys. 4). Oczekiwania klientów odnośnie do czynników w tym obszarze nie były 
zbyt wygórowane. W kaŜdym jednak moŜna zauwaŜyć pewne rozbieŜności 
między oczekiwaniami a stanem faktycznym. Warto zwrócić uwagę na naj-
większą lukę (-0,72) dotyczącą moŜliwości płatności przelewem lub kartą. 
Klienci korzystający z urzędu chcieliby, aby instytucja rozwijała się pod wzglę-
dem technologicznym i informatycznym. Jeszcze jeden element budzi zastrze-
Ŝenia (zachowanie prywatności -0,57). Interesanci oczekują większej indywidu-
alizacji w obsłudze, szczególnie kameralności. Osoby postronne nie muszą wie-
dzieć, o czym rozmawia dany petent z urzędnikiem. 

W obszarze dotyczącym komunikacji urzędu z interesantami (rys. 5) naj-
większą lukę moŜna zauwaŜyć w odniesieniu do moŜliwości korzystania z in-
fomatów, Internetu bezprzewodowego czy kserokopiarki. Coraz więcej obywa-
teli korzysta z nowoczesnych technik i technologii. Dlatego teŜ chcieliby oni 
mieć do nich dostęp takŜe w urzędzie, co zdecydowanie usprawniłoby załatwia-
nie spraw, a do tego klienci mieliby nieograniczony dostęp do wszystkich nie-
zbędnych informacji, które są wymagane przy kontaktach z urzędem. Miałoby 
to niewątpliwie wpływ takŜe na moŜliwość czerpania informacji o prawach 
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interesanta, która, jak wynika z badania, teŜ jest poŜądana. Cieszy fakt, Ŝe przy 
kryterium punktu obsługi klienta zanotowano tylko nieznaczną lukę. Świadczy 
to o tym, Ŝe ten element funkcjonuje prawidłowo i spełnia oczekiwania miesz-
kańców miasta. 
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Rys. 4. Satysfakcja interesanta w obszarze dotyczącym procedur i sposobu obsługi interesanta  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 5. Satysfakcja interesanta w obszarze dotyczącym komunikacji urzędu z interesantami  

Źródło: opracowanie własne. 
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Indeksy satysfakcji 

W dalszej części analizy obliczono indeksy satysfakcji dla poszczególnych 
analizowanych obszarów. Pozwoli to określić jednoznacznie, który z obszarów 
zapewnia największą satysfakcję interesantom. Chcąc obliczyć indeksy satys-
fakcji, naleŜało skorzystać z wcześniej obliczonych poziomów oczekiwań 
oraz zadowolenia odnośnie do kaŜdego kryterium i zsumować wartości oczeki-
wań w poszczególnych obszarach. Następnie naleŜało wyliczyć wagę dla kaŜ-
dego kryterium, według wzoru podanego poniŜej9. 

    =   waga danego kryterium 

Po obliczeniu wag dla kaŜdego kryterium naleŜało pomnoŜyć wartość od-
zwierciedlającą ocenę rzeczywistą z danego kryterium przez jego wagę. Dzięki 
temu otrzymano indeksy satysfakcji dla pojedynczego elementu obsługi. Po 
zsumowaniu ich wszystkich w ramach badanego obszaru otrzymano zagrego-
wany indeks satysfakcji, którego maksymalna wartość moŜe wynosić 5 (mak-
symalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w trakcie badań). W odniesieniu 
do tego załoŜenia wartość moŜna przedstawić w ujęciu procentowym (tab. 1).  

Tabela 1 

Procedura obliczania indeksów satysfakcji 

Obszar 
badań 

Kryterium 
Oczeki-
wania 

Oczekiwania (śred-
nia waŜona) 

Ocena 
rzeczywista 

Indeks 
satysfakcji  

P
er

so
ne

l o
bs

łu
gu

j
ąc

y 
in

te
re

sa
nt

a 

znajomość przepisów  
i procedur 

4,17 0,1914 4,15 0,795 

profesjonalność/kompetencje 4,44 0,2040 4,12 0,839 

odpowiedzialność 4,40 0,2021 4,23 0,855 

kultura osobista 4,32 0,1985 4,31 0,855 

wygląd zewnętrzny 4,44 0,2040 4,42 0,902 

Suma 21,77 1,0 - 
4,25 

(84,9%) 

O
rg

an
iz

ac
ja

 p
ra

cy
 

u
rz
ęd

u 

lokalizacja urzędu 4,19 0,1633 4,04 0,660 

parking dla interesantów 4,42 0,1723 3,28 0,565 

godziny przyjmowania intere-
santów 

4,28 0,1667 4,16 0,693 

warunki lokalowe, wyposaŜe-
nie biurowe 

4,15 0,1618 4,04 0,654 

warunki socjalne, dostępność, 
oznaczenie 

4,31 0,1678 3,68 0,617 

                                                                 
9 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów…, s. 229–230. 
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przystosowanie do osób nie-
pełnosprawnych 

4,32 0,1682 3,50 0,589 

Suma 25,68 1,0 - 
3,12 

(62,4%) 

P
ro

ce
du

ry
 /s

po
só

b
 o

bs
łu

g
i i

n
te

-
re

sa
n

ta
 

załatwienie spraw w jednym 
miejscu 

4,44 0,1658 4,00 0,663 

czas oczekiwania i szybkość 
obsługi 

4,48 0,1673 4,24 0,709 

czas załatwienia sprawy 4,60 0,1718 4,32 0,742 

dostępność i przejrzystość 
informacji 

4,40 0,1643 4,21 0,692 

płatności przelewem/kartą 4,42 0,1649 3,70 0,610 

zachowanie prywatności 4,44 0,1658 3,88 0,643 

Suma 26,78 1,0 - 
3,40 

(67,9%) 

K
o

m
u

ni
ka

cj
a 

ur
zęd

u
 z

 in
te

re
-

sa
riu

sz
a

m
i 

udostępnianie informacji  
o prawach interesanta 

4,52 0,1659 4,00 0,664 

precyzyjna, dostępna informa-
cja, oznakowanie miejsc 

4,63 0,1697 4,25 0,721 

strona internetowa urzędu 4,52 0,1659 4,16 0,690 

elektroniczny punkt informa-
cji/obsługi klienta 

4,43 0,1625 4,16 0,676 

infomaty, Internet bezprzewo-
dowy, kserokopiarka 

4,64 0,1701 3,90 0,663 

punkt obsługi klienta/punkt 
informacyjny 

4,52 0,1659 4,45 0,739 

 
Suma 27,25 1,0 - 

3,49   
(69,8%) 

Źródło: opracowanie własne. 

Na rysunku 6 przedstawiono ilustrację graficzną obliczonych indeksów sa-
tysfakcji w badanych obszarach pracy urzędu.  

Dzieląc działania urzędu na cztery główne obszary wpływające na ogólną 
jego pracę, na podstawie badań wykazano największe zadowolenie badanych  
w odniesieniu do personelu obsługującego interesanta (84,9%). Znacznie niŜej 
oceniono komunikację urzędu z interesantami – 69,8% i procedury/sposób ob-
sługi interesantów 67,9%. Największe rozbieŜności między oczekiwaniami 
interesantów a ich zadowoleniem wykazano w organizacji pracy urzędu – 
62,4% na 100%. 
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Rys. 6. Indeksy satysfakcji 
Źródło: opracowanie własne. 

Zakończenie 

Badanie satysfakcji klientów (jakości obsługi) urzędu miasta jest niezwykle 
trudne. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki usług realizowanych przez 
organy administracji publicznej. Interesant powinien być w centrum zaintere-
sowania urzędu i w jego stronę kierować wszystkie zabiegi poprawiające jakość 
świadczonych usług.  

Wyniki badań wskazują kilka elementów obsługi, na które warto zwrócić 
szczególną uwagę, gdyŜ znacząco wpływają na jakość świadczonych usług. 
Funkcjonowanie urzędu to obszar, który na pewno moŜna do nich zaliczyć. 
W tym zakresie naleŜałoby rozwiązać problem z parkingami dla interesantów 
oraz przystosować urząd do obsługi osób niepełnosprawnych. Dodatkowo warto 
byłoby zastanowić się nad usprawnieniem funkcjonowania organizacji poprzez 
implementację zintegrowanego systemu informatycznego, który łączyłby 
wszystkie systemy w urzędzie. Dzięki temu usprawniłoby to nie tylko pracę 
urzędnikom, ale takŜe wpływałoby na szybkość załatwiania spraw i dostęp do 
informacji.  

Biorąc pod uwagę stale rozwijającą się technologię i informatyzację, do-
skonałym rozwiązaniem byłoby usprawnienie załatwiania urzędowych spraw 
przez Internet. Dzięki tym udoskonaleniom większa liczba petentów mogłaby 
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pobierać i wypełniać wnioski drogą elektroniczną, a takŜe kontaktować się  
z urzędnikami poprzez e-mail lub telefon. 

Po analizie wyników moŜna wysunąć wniosek, Ŝe klienci badanego urzędu 
są zadowoleni z usług świadczonych na ich rzecz. Podsumowując: największe 
zadowolenie interesantów odnotowano w odniesieniu do personelu obsługują-
cego interesanta. Trochę niŜej oceniono komunikację urzędu z interesantami  
i procedury obsługi interesantów. Stosunkowo słabo wypadła organizacja pracy 
urzędu. 
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Summary 
 

This article attempts to determine the satisfaction of visitors with the services provided by 
the public office on the example of the city council. After analyzing the results one may conclude 
that the clients of office shall be considered satisfied with the level of services rendered to them. 
The greatest satisfaction of visitors was recorded in relation to personnel operating a client. Some 
of the lower rated communication with the public authority and procedures for service to the 
public. Relatively poorly was rated office workflow. 
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ZASTOSOWANIE SPRZEDAśY OSOBISTEJ W GMINIE 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono róŜne podejścia do interpretacji sprzedaŜy osobistej jako instru-
mentu promocji oraz wskazano na te jej aspekty, które moŜna wykorzystać w działalności promo-
cyjnej jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności gmin). Ponadto zaprezentowano 
wyniki badań dotyczących zastosowania sprzedaŜy osobistej w komunikacji marketingowej gmin 
województwa podkarpackiego. 

Wprowadzenie 

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej wykorzystują w swojej 
działalności instrumenty promocji, które słuŜą im do osiągania celów wynikają-
cych z ich orientacji marketingowej lub związanych z wykonywaniem zadań 
dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty wynikających  
z ustaw. Poprzez analogię do funkcjonowania przedsiębiorstw w cechującym 
się m.in. silną konkurencją otoczeniu rynkowym w swoich działaniach promo-
cyjnych gminy równieŜ mogą wykorzystywać reklamę, public relations, promo-
cję dodatkową czy sprzedaŜ osobistą, przy czym moŜliwości ich zastosowania 
uwarunkowane są wieloma czynnikami, w tym m.in. moŜliwościami finanso-
wymi gmin oraz produktami terytorialnymi, którymi dysponują. Niektóre  
z instrumentów promocji moŜna bezpośrednio wykorzystać w gminie, jak re-
klama czy public relations, podczas gdy inne, w tym w szczególności promocja 
dodatkowa1, mają ograniczone zastosowanie. SprzedaŜ osobista jest natomiast 
specyficznym instrumentem promocji w gminach, poniewaŜ z jednej strony 

                                                                 
1 Instrument ten w literaturze marketingowej określany jest równieŜ jako promocja sprzedaŜy, 

przy czym w działalności gmin jako jednostek o charakterze non profit bardziej zasadne wydaje 
się wykorzystywanie określenia „promocja dodatkowa”; za m.in.: J.W. Wiktor, Promocja. System 
komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.  
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moŜe być ona częścią szerszej, zaplanowanej strategii działań promocyjnych 
ukierunkowanych na osiągnięcie konkretnych celów i dotarcie do wybranych 
odbiorców (na przykład do inwestorów, mieszkańców czy gości specjalnych  
w gminie), z drugiej strony niektóre elementy charakterystyczne dla sprzedaŜy 
osobistej, wyróŜniające ją na tle pozostałych instrumentów promocji, są nieod-
łącznie wpisane w bieŜącą działalność gmin. Przykładem takich cech sprzedaŜy 
osobistej jest bezpośredni kontakt podczas obsługi petentów przez urzędników 
czy świadczenie usług przez inne jednostki realizujące zadania własne nałoŜone 
na gminy przez ustawodawcę. SprzedaŜ osobistą wykorzystują więc wszystkie 
te podmioty, które na co dzień wypełniają obowiązki umoŜliwiające funkcjo-
nowanie urzędu gminy oraz wspólnoty samorządowej i w tym znaczeniu pełna 
analiza wszystkich jej aspektów jest utrudniona. W artykule omówiono jedynie 
te z nich, które mogą mieć bezpośredni wpływ na osiąganie przez gminy zało-
Ŝonych przez nie celów związanych z realizacją działań o charakterze promo-
cyjnym (w tym równieŜ kształtowania pozytywnego wizerunku gminy w oto-
czeniu). Ponadto wskazano na wybrane przykłady wykorzystania sprzedaŜy 
osobistej przez przedstawicieli gminy (zwłaszcza jej władze) w komunikacji 
marketingowej ukierunkowanej na dotarcie do wybranych grupy klientów gmi-
ny i wywarcie określonego wpływu na nich.  

SprzedaŜ osobista jako instrument komunikacji marketingowej 

SprzedaŜ osobista jest instrumentem komunikacji marketingowej polegają-
cym na bezpośrednim kontakcie z klientem, w czasie którego sprzedawca pre-
zentuje ofertę, a proces komunikacji przebiega dwukierunkowo. Jest to pojęcie 
róŜnie interpretowane, autorzy definicji podkreślają bowiem wiele aspektów 
tego procesu. Według m.in. Ph. Kotlera jest to „bezpośredni kontakt sprzedaw-
cy z jednym lub kilkoma potencjalnymi nabywcami, której celem jest sprze-
daŜ” 2. Do takich działań zalicza on prezentację oferty, spotkania handlowe, 
programy mające na celu pobudzenie sprzedaŜy, próbki oraz targi i pokazy han-
dlowe. Ph. Kotler wymienia trzy cechy wyróŜniające sprzedaŜ osobistą na tle 
innych instrumentów promocji/komunikacji marketingowej: konfrontację per-
sonalną, utrzymywanie ciągłych i długotrwałych relacji, które mogą przybierać 

                                                                 
2 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 824. 



Zastosowanie sprzedaŜy osobistej w gminie 483 

róŜne formy (od formalnych relacji wynikających z faktu zawarcia sprzedaŜy aŜ 
po trwałe, głębsze więzi osobiste) oraz odpowiedź, czyli reakcję zwrotną3. 

Bardziej rozbudowana definicja określa, Ŝe sprzedaŜ osobista „obejmuje 
działania związane z wyszukiwaniem klientów oraz informowaniem, przeko-
nywaniem, a niekiedy równieŜ obsługą w toku bezpośredniej, dwukierunkowej 
komunikacji, która jest jej największą zaletą. Sprzedawca pomaga nabywcy 
sprecyzować potrzeby, prezentuje sposoby ich zaspokojenia i wyjaśnia wątpli-
wości w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji korzystnej dla obu stron”4. 
Takie ujęcie sprzedaŜy osobistej podkreśla dwa aspekty – informowanie i prze-
konywanie klienta, ale sugeruje takŜe, Ŝe celem takiego postępowania jest do-
prowadzenie do zawarcia transakcji. 

L. Garbarski, I. Rutkowski i W. Wrzosek uznają, Ŝe sprzedaŜ osobista jest 
„instrumentem systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz 
wspierania sprzedaŜy”, przy czym jest to forma osobistego komunikowania się, 
którego sprzedawca jest podstawowym podmiotem5. Kładą oni tym samym 
nacisk na osobiste komunikowanie się sprzedawcy z potencjalnym nabywcą. 
Aspekt bezpośredniego kontaktu podkreślają natomiast J. Pietrzak i M. Rydel, 
definiując sprzedaŜ osobistą jako proces nawiązania i utrzymania bezpośrednie-
go kontaktu sprzedawcy z kupującym w celu przekonania go do zakupu, wyne-
gocjowania warunków i zawarcia umowy. Nieodłącznymi elementami tego 
kontaktu są takie czynności jak: poszukiwanie potencjalnych klientów, nawią-
zywanie z nimi kontaktu, obsługa osobista, zbieranie informacji6. Podobnie  
T. Domański i P. Kowalski podkreślają, Ŝe sprzedaŜ osobista charakteryzuje się 
bezpośrednim kontaktem klienta z kupującym. MoŜe to być kontakt twarzą  
w twarz albo telefoniczny (telemarketing)7. Wśród form sprzedaŜy osobistej 
autorzy ci wymieniają sprzedaŜ terenową, sprzedaŜ w ściśle określonym punk-
cie sprzedaŜy produktów oraz negocjacje handlowe. 

K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin i W. Rudelius definiują sprzedaŜ 
osobistą jako dwustronny przepływ informacji pomiędzy nabywcą a sprzedaw-

                                                                 
3 Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. Haider, Marketing Places Europe. Attracting Invest-

ments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, 
Prentice Hall, Pearson Education Limited, 1999, s. 171. 

4 F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, Financial Times Pitman Publishing, Lon-
don 1997, za: J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 261–262. 

5 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, 
Warszawa 2001, s. 529. 

6 J. Pietrzak, Komunikacja personalna, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek 
Doradzania i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 205. 

7 T. Domański, P. Kowalski, Marketing dla menedŜerów, PWN, Warszawa–Łódź 1998, s. 262. 
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cą, mający na celu oddziaływanie na indywidualną bądź grupową decyzję zaku-
pu. Opiera się ona na bezpośrednich kontaktach nadawcy i odbiorcy, 
a w związku z coraz intensywniejszym rozwojem telekomunikacji sprzedaŜ 
osobista ma równieŜ miejsce podczas rozmów telefonicznych, w czasie telekon-
ferencji czy interaktywnych połączeń komputerowych między kupującym  
a sprzedającym8. Natomiast według B. śurawik i W. śurawika sprzedaŜ osobi-
sta jest procesem informowania i przekonywania nabywców poprzez bezpo-
średni kontakt w celu sprzedaŜy wyrobów9. Autorzy ci podkreślają, Ŝe sprzedaŜ 
osobista naleŜy do najstarszych instrumentów promocji i polega na osobistym 
prezentowaniu przez sprzedawcę produktu firmy potencjalnemu nabywcy. 

J.W. Wiktor posługuje się terminem promocji osobistej, podkreślając, Ŝe 
termin ten ma szersze znaczenie od sprzedaŜy osobistej i lepiej oddaje istotę 
komunikacji marketingowej z rynkiem, która odnosi się do bezpośrednich inte-
rakcji nie tylko z klientami, ale takŜe dostawcami, pośrednikami, mediami, spo-
łecznością lokalną, przedstawicielami władzy i pozostałymi grupami znajdują-
cymi się w otoczeniu10. SprzedaŜ osobista zadanie promowania przedsiębior-
stwa i jego produktów przypisuje jedynie sprzedawcom, którzy są odpowie-
dzialni za zawarcie transakcji sprzedaŜy, co według tego autora jest zawęŜe-
niem całego procesu sprzedaŜy. W rzeczywistości wszyscy pracownicy, którzy 
kontaktują się z otoczeniem zewnętrznym i dzięki temu na róŜne sposoby pozy-
skują klientów i zawierają transakcje sprzedaŜy, pełnią funkcje o charakterze 
promocyjnym i stają się odpowiedzialni za komunikację marketingową.  
J.W. Wiktor uwaŜa, Ŝe promocja osobista moŜe przybierać formę komunikacji 
bezpośredniej (bezpośredni kontakt z klientem, agencją, pośrednikiem w kanale 
dystrybucji) lub pośredniej (kontakt poprzez telefon, pocztę, Internet). 

Według H. Mefferta sprzedaŜ osobista jako instrument komunikacji organi-
zacji z rynkiem spełnia następujące funkcje11: 

– przekazywania informacji o produkcie, jego właściwościach, warun-
kach zakupu itp.,  

– pozyskiwania informacji o potrzebach, popycie, preferencjach odbior-
ców, 

                                                                 
8 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 1998, s. 468, 534. 
9 B. śurawik, W. śurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 

1996, s. 373. 
10 J.W. Wiktor, Promocja…, s. 129.  
11 H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 482,  

za: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2001, s. 329–330. 



Zastosowanie sprzedaŜy osobistej w gminie 485 

– zjednywania klientów (składanie ofert, przyjmowanie zamówień, na-
wiązywanie kontaktów), 

– przekonywania nabywców i wspierania sprzedaŜy (uatrakcyjnienie po-
daŜy produktu przez pomoc, porady, instrukcje, wyjaśnienia, prezenta-
cje, minimalizowanie ryzyka związanego z zakupem itp.), 

– formowania wizerunku firmy i kształtowania pozytywnego nastawienia 
odbiorców do przedsiębiorstwa (styl kontaktów interpersonalnych, kul-
tura obsługi itp.), 

– organizowania działalności logistycznej – magazynowanie, transport, 
itp. 

Funkcje te wskazują na róŜnorodność działań, które wiąŜą się z realizowa-
niem idei sprzedaŜy osobistej. Gmina jako miejsce sama w sobie moŜe być 
produktem, który moŜna „sprzedać” klientom, ale moŜe takŜe świadczyć usługi, 
które są przedmiotem sprzedaŜy. Nie wszystkie wymienione funkcje sprzedaŜy 
osobistej w odniesieniu do gmin mogą być traktowane dosłownie, nie mniej 
jednak przedstawiciele i pracownicy urzędu poprzez róŜnorodne działania,  
w tym wykonywanie rutynowych obowiązków, przyjmują na siebie realizację 
wielu z powyŜszych funkcji sprzedaŜy. 

Z przedstawionych powyŜej definicji wynika, Ŝe sprzedaŜ osobista jest 
przede wszystkim procesem utoŜsamianym z bezpośrednim kontaktem sprze-
dawcy i nabywcy, w którym sprzedawca ma na celu przekonanie do wyboru 
swojej oferty. Z samego pojęcia sprzedaŜy wynika fakt, Ŝe dąŜeniem stron jest 
zawarcie transakcji i odniesienie korzyści przez obie strony. Takie tradycyjne 
ujęcie sprzedaŜy osobistej nie ma jednak bezpośredniego odniesienia do dzia-
łalności gminy – wykorzystywana w literaturze marketingowa interpretacja tego 
pojęcia jest zbyt wąska. Dosłowna interpretacja roli sprzedawcy, który w bez-
pośredniej konfrontacji informuje, prezentuje czy teŜ zachwala ofertę w celu 
przede wszystkim dokonania sprzedaŜy nie odzwierciedla roli, jaką w gminie 
odgrywają urzędnicy, którzy występują w roli sprzedawców. Stąd teŜ wśród 
przedstawionych definicji bardziej adekwatne w działalności gmin będą te, któ-
re podkreślają funkcje związane z informowaniem i pozyskiwaniem informacji 
od klientów (dwustronny przepływ informacji). Rolę sprzedaŜy osobistej  
w takiej formie urzędnicy mogą spełniać m.in. poprzez udział w targach i wy-
stawach branŜowych, które dla gmin są duŜą szansą na promocję. 
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Zastosowanie sprzedaŜy osobistej w gminie 

Analiza zróŜnicowanych podejść do definiowania pojęcia sprzedaŜy osobi-
stej pozwala wyłonić obraz instrumentu komunikacji marketingowej opartego 
na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy i nabywcy, między którymi dochodzi 
do dialogu, dwustronnej wymiany informacji, przy czym część definicji precy-
zuje, Ŝe sprzedawca prezentuje ofertę w toku rozmowy handlowej, inne nato-
miast podkreślają jedynie, Ŝe informują oni i przekonują potencjalnych nabyw-
ców do nabycia produktu. MoŜliwość uzyskania informacji zwrotnej od roz-
mówcy (zarówno w formie werbalnej, jak i niewerbalnej, poprzez obserwację 
reakcji na przekazywane treści) jest w literaturze uznawana za jedną z najwięk-
szych zalet sprzedaŜy osobistej12. W odróŜnieniu od pozostałych instrumentów 
komunikacji marketingowej mamy tu do czynienia z komunikacją osobistą, co 
zwiększa efektywność tego instrumentu. Komunikacja ta we współczesnym 
świecie odbywać się moŜe twarzą w twarz, telefonicznie, przez wideokonferen-
cje lub teŜ jakimikolwiek innymi środkami13.  

D. Jobber i G. Lancaster prezentują szersze spojrzenie na zagadnienie 
sprzedaŜy osobistej. Twierdzą oni, Ŝe sprzedaŜ jest złoŜonym procesem, który 
obejmuje uŜywanie całego zestawu zasad, technik oraz istotnych osobistych 
umiejętności i dotyczy róŜnych rodzajów zadań związanych ze sprzedaŜą. Auto-
rzy ci wyodrębniają trzy typy sprzedaŜy: przyjmujących (zbierających) zamó-
wienia, tworzących zamówienia i zdobywających zamówienia14. Podejście to, 
jak równieŜ proponowane przez J.W. Wiktora posługiwanie się szerszym od 
sprzedaŜy pojęciem promocji osobistej, wydaje się być bardziej zasadne w od-
niesieniu do specyficznej działalności gmin. Nie oferują one produktów na 
sprzedaŜ w takim rozumieniu, jak to robią przedsiębiorstwa nastawione na zysk, 
zatem rozszerzenie interpretacji pojęcia sprzedaŜy osobistej jest bardzo uŜy-
teczne. W ujęciach tych autorów sprzedaŜ osobista obejmuje zarówno komuni-
                                                                 

12 Drugą z zalet jest niewielka liczba odbiorców, co umoŜliwia nadawcy komunikatu (sprze-
dawcy) obserwowanie reakcji i odpowiednią modyfikację oferty. MoŜliwie jest równieŜ złoŜenie 
oferty o cechach indywidualnych, przeznaczonych jedynie dla konkretnego odbiorcy (co w gmi-
nach najczęściej ma związek z przygotowaniem ofert dla znaczących inwestorów); E. Crane, 
Marketing Communications. A Behavioral Approach to Men, Messages, and Media, John 
Wiley&Sons, Inc, New York, cop. 1965, s. 198–199. 

13 Ph. Kotler i in., Marketing. Podręcznik..., s. 923. Na moŜliwość wykorzystania technicznych 
środków komunikacji wskazuje takŜe J.W. Wiktor, posługując się jednakŜe pojęciem promocji 
osobistej. 

14 Dokładna charakterystyka wszystkich typów sprzedaŜy wraz z przykładami zadań, które 
sprzedawcy muszą zrealizować, przedstawiono w: D. Jobber, G. Lancaster, Selling and Sales 
Management, Pearson Education Ltd, Harlow, England 2006, s. 4–10; K. Przybyłowski i in., 
Marketing…., s. 540. 
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kację pomiędzy urzędem a otoczeniem, jak i ogół działań realizowanych przez 
pracowników urzędu, dzięki którym spełniają potrzeby klientów i kształtują ich 
zadowolenie, a jednocześnie poprzez sposób, w jaki zaspokajają te potrzeby, 
kształtują wizerunek urzędu, swój własny i promują politykę urzędu. Do specy-
ficznej działalności gmin moŜna odnieść definicję, która określa, Ŝe „sprzedaŜ 
osobista jest bezpośrednim dialogiem między nabywcą a sprzedawcą. Celem 
interakcji (...) jest dostarczenie informacji, która mogłaby skłonić nabywcę do 
przyjęcia punktu widzenia sprzedawcy, przekonać go do podjęcia określonych 
działań lub nawiązania trwałego kontaktu”15.  

SprzedaŜ osobista jako forma komunikowania się gminy z otoczeniem po-
winna spełniać cztery podstawowe funkcje16: informacyjną (odpowiedzialną za 
informowanie klientów o ofercie gminy, cechach jakościowych poszczególnych 
usług, oraz warunkach ich nabycia), perswazyjną (której zadaniem jest nakło-
nienie nabywców do skorzystania z oferty gminy), kreacyjną (odpowiedzialną 
za tworzenie pozytywnego wizerunku gminy w jej otoczeniu) oraz badawczą  
– odpowiedzialną za pozyskiwanie informacji od klientów, o ich potrzebach  
i oczekiwaniach. Funkcje te pokazują, Ŝe waŜną rolę odgrywają wszyscy pra-
cownicy urzędu i przedstawiciele gminy, którzy poprzez realizowanie swoich 
obowiązków i zadań wchodzą w róŜne interakcje z otoczeniem. KaŜda interak-
cja moŜe być uznana za sprzedaŜ osobistą i spełniać wymienione funkcje.  
A. Limański i I. Drabik piszą, Ŝe sprzedaŜ osobista w jednostkach niekomercyj-
nych, do których naleŜą gminy, powinna być traktowana jako bezpośrednia 
forma komunikowania się organizacji z jej odbiorcami, która moŜe być wyko-
rzystana zarówno w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zachęcenie róŜ-
nych grup znajdujących się w otoczeniu gminy do skorzystania z jej oferty, jak  
i w formowaniu wizerunku gminy i kształtowaniu pozytywnego nastawienia do 
jej działań17. Bez względu na cel wykorzystania sprzedaŜy osobistej w gminie 
instrument ten uznawany jest za najwaŜniejszy sposób komunikacji z rynkiem 
ze względu na bezpośrednie spotkanie pracownika urzędu z klientem, w czasie 
którego pracownik moŜe wpłynąć na podjęcie decyzji o skorzystaniu z usługi18. 
Dla organizacji niekomercyjnych, takŜe dla gmin, sprzedaŜ osobista ma szcze-
                                                                 

15 W.G. Zikmund, M. D’Amico, Marketing, West, St. Paul MN 1995, za: J. Blythe, Komunika-
cja…, s. 262. 

16 Z. Mazur, J. Zieziula, Marketing w administracji publicznej, Wyd. WyŜszej Szkoły Biznesu 
– National-Louis University, Nowy Sącz 1999, s. 214. 

17 A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach non profit, Difin, Warszawa 2007,  
s. 216. 

18 B. Iwankiewicz-Rak, Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji 
w warunkach polskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 125. 
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gólne znaczenie ze względu na najczęściej usługowy charakter ich działalno-
ści19. Ph. Kotler zauwaŜa, Ŝe w kontekście promocji miejsc ustna prezentacja 
oferty w trakcie rozmowy moŜe mieć wpływ na kreowanie potrzeb nabywcy, 
przekonanie go do działania i podjęcia przez niego decyzji20. 

W efekcie tak duŜego znaczenia sprzedaŜy osobistej w kształtowaniu wize-
runku gminy w otoczeniu i realizowaniu innych celów, w literaturze zwraca się 
uwagę na znaczenie polityki kadrowej w gminach. Odnosi się to zarówno do 
procesu rekrutacji odpowiednich osób na poszczególne stanowiska, jak i do 
późniejszego działania względem nich21. Działania takie, jak szkolenia, moty-
wowanie, wynagradzanie, kontrola i ocena oraz tworzenie przyjaznych i part-
nerskich warunków pracy oraz dobrej atmosfery, są podstawą kształtowania 
lojalności wśród pracowników wobec organizacji, a nawet chęci poświęcenia 
się dla niej. Mogą one takŜe przełoŜyć się na późniejsze zachowania urzędni-
ków wobec klientów i sposób ich obsługi, a przede wszystkim na stosunek do 
swoich obowiązków i zaangaŜowanie się w nie, dzięki czemu przedmiotem 
sprzedaŜy osobistej są nie tylko usługi administracyjne, ale takŜe misja i zapał 
pracowników. 

Do głównych czynników determinujących znaczenie sprzedaŜy osobistej  
w gminie zaliczyć moŜna kontakt osobisty, któremu przypisuje się, oprócz 
sprzedaŜy, równieŜ funkcję w postaci obsługi (informowanie, przekonywanie, 
doradzanie klientowi) oraz obserwacji (poznawanie potrzeb i pragnień grup  
w otoczeniu i informowanie o tym przełoŜonych), a takŜe nawiązywanie bliŜ-
szych stosunków z odbiorcami, których celem jest wzrost ich lojalności – gmina 
realizuje nie tylko określoną transakcję wymienną, ale zawiera z klientem (np. 
inwestorem) znajomość, co moŜe być poŜyteczne w ich pozyskiwaniu i utrzy-
maniu22. Szczególne znaczenie urzędnicy odgrywają w kontaktach z inwesto-
rami, tutaj sprzedaŜ osobista spełnia istotną rolę. Podjęcie decyzji o inwesty-
cjach w gminie bardzo rzadko odbywa się na podstawie informacji uzyskanych 
jedynie poprzez reklamę czy inne formy komunikacji marketingowej. Mają one 
w duŜym stopniu wpływ na kreowanie wizerunku gminy i wzbudzenie zaintere-
sowania nią wśród róŜnych grup w otoczeniu, w tym takŜe wśród potencjalnych 
inwestorów, jednakŜe to bezpośrednia komunikacja z przedstawicielami gminy, 
gwarancje, a takŜe róŜne formy dodatkowej promocji zwykle mają większy 

                                                                 
19 M. KrzyŜanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyd. WyŜszej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 116. 
20 Ph. Kotler i in., Marketing Places..., s. 171. 
21 B. Iwankiewicz-Rak, Marketing..., s. 125. 
22 A. Limański, I. Drabik, Marketing..., s. 216. 
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wpływ na podjęcie przez inwestora decyzji. Bezpośredni kontakt w sprzedaŜy 
osobistej umoŜliwia wyjaśnienie odbiorcy istoty usługi czy oferty. A. Szromnik 
podkreśla, Ŝe na decyzję inwestycyjną wpływ ma wiele cech urzędników zwią-
zanych zarówno z ich osobowością i charakterem, jak i zdobytą wiedzą, do-
świadczeniem i umiejętnością odpowiedniego dostosowania się do sytuacji. 
Zwraca on uwagę na fakt, Ŝe często pozytywne wraŜenie na inwestorze wywiera 
w większym stopniu atmosfera spotkań i negocjacji niŜ przygotowanie meryto-
ryczne i formalne23. Przykładem sprzedaŜy osobistej skierowanej do inwesto-
rów zewnętrznych i przedsiębiorców działających w gminie jest współpraca  
z lokalnymi stowarzyszeniami, pomoc administracyjno-prawna związana z lo-
kalizacją firmy, a takŜe (w miarę prawnych moŜliwości) wychodzenie naprze-
ciw oczekiwaniom przedsiębiorców w kwestiach związanych z planem zago-
spodarowania przestrzennego czy innych podobnych działań24.  

Promocja osobista poprzez bezpośrednie spotkania jest wykorzystywana 
przez znaczną grupę badanych gmin w województwie podkarpackim25 w komu-
nikacji marketingowej skierowanej do przedsiębiorców i inwestorów. Ponad 
70% respondentów zadeklarowało wykorzystanie tego instrumentu działania 
(rys. 1).  

tak
71,1%

nie
27,3%

brak odpowiedzi
1,6%

Rys. 1. Spotkania bezpośrednie z inwestorami w gminach 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.  
                                                                 

23 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kulwer Polska, 
Kraków 2007, s. 209. 

24 Ibidem, s. 524. 
25 Prezentowane wyniki badań przeprowadzono w ramach realizacji projektu badawczego pro-

motorskiego finansowanego ze środków na naukę w latach 2008–2009. W badaniu udział wzięły 
132 gminy, co stanowi 83% wszystkich gmin województwa, przedstawiona analiza dotyczy 128 
gmin, które zadeklarowały działania promocyjne. 
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Gminy miejskie najczęściej wykorzystują taką formę kontaktów (84,6%  
z nich), gminy wiejskie najrzadziej – tylko 2/3 z nich deklaruje wykorzystanie 
spotkań bezpośrednich z inwestorami. Ponadto analiza uzyskanych wyników 
badań w obrębie poszczególnych grup respondentów pokazała, Ŝe częstotliwość 
wykorzystania spotkań bezpośrednich z inwestorami związana jest z wielkością 
budŜetu gmin. Gminy dysponujące większym budŜetem (powyŜej 50 mln zł) 
częściej deklarują korzystanie z tej formy kontaktów z inwestorami niŜ gminy  
z najmniejszym budŜetem, nieprzekraczającym 20 mln zł. 

Jako formę sprzedaŜy osobistej traktować moŜna takŜe spotkania i publicz-
ne wystąpienia przedstawicieli władz gminy, których adresatem są mieszkańcy 
gminy26. Spotkania takie mogą wpływać na opinię lokalnej społeczności, dają 
szansę na wymianę myśli, poglądów oraz na przedstawienie planów władz  
i uzyskanie opinii i uwag mieszkańców odnośnie do róŜnorodnych kwestii 
związanych z funkcjonowaniem gminy. W relacjach badanych gmin podkar-
packich z ich mieszkańcami sprzedaŜ osobista przyjmuje najczęściej formę 
przyjmowania petentów przez władze gminy w określonym czasie, przy czym 
w gminach wiejskich często spotykaną praktyką jest przyjmowanie petentów  
w miarę potrzeb, bez wyznaczania konkretnych godzin przyjęć, podczas gdy  
w gminach większych określane są dni i godziny przyjęć przez burmistrza czy 
prezydenta. Prawie wszystkie badane gminy przyjmują zainteresowanych co 
najmniej raz w tygodniu (rys. 2).  

co najmniej raz          
w tygodniu

95,3%

2-3 razy w miesiącu
0,8%

raz w roku
0,8%

brak odpowiedzi
3,1%

Rys. 2. Jak często mieszkańcy przyjmowani są przez władze gminy? 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.  

                                                                 
26 E. Glińska, S. Gromadzki, Instrumenty kształtowania wizerunku gminy na przykładzie miasta 

Zambrów i gminy wiejskiej Mały Płock, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, 
Wyd. Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 521. 
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Ponadto gminy wykorzystują komunikację bezpośrednią poprzez radnych, 
zebrania rad sołeckich, spotkania władz gminy z mieszkańcami podczas więk-
szych zgromadzeń, spotkania poprzez radnych, rady sołeckie lub większe 
zgromadzenia w największej grupie gmin (45,3%) odbywają się kilka razy  
w roku (rys. 3). Co piąta gmina spotkania z mieszkańcami organizuje raz  
w miesiącu, a tylko niewielka liczba badanych taką formę komunikacji wyko-
rzystuje zaledwie raz w roku (5,5%) lub w ogóle (1,6%). 

co najmniej raz           
w tygodniu

8,6%

2-3 razy w miesiącu
16,4%

raz na miesiąc
21,9%

kilka razy w roku
45,3%

raz w roku
5,5%

w ogóle
1,6%

brak odpowiedzi
0,8%

Rys. 3. Spotkania z mieszkańcami poprzez radnych, rady sołeckie, zebrania itp. 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.  

Realizacja funkcji i zadań poprzez sprzedaŜ osobistą podnosi jej znaczenie 
w kreowaniu wizerunku gminy. Przedstawiciele gmin realizujący takie działa-
nia powinni więc posiadać wybrane cechy pozwalające im na odpowiednie 
działania. Cechy te tworzą takie elementy, jak wiedza, dobra znajomość pro-
blemów miasta (gminy), znajomość języków obcych, kultura osobista, umiejęt-
ność negocjowania, umiejętność słuchania drugiej strony, wytrwałość i cierpli-
wość, kompetencje interpersonalne, dyskrecja oraz obycie towarzyskie27. Nie-
które z nich naleŜą do kompetencji i umiejętności, które moŜna zdobyć poprzez 
naukę, szkolenia itp., inne związane mogą być z cechami charakteru danej oso-
by. Istotna jest przede wszystkim świadomość ich znaczenia i wpływu na po-
strzeganie gminy przez otoczenie.  

 

 

                                                                 
27 A. Szromnik, Marketing terytorialny..., s. 209; A. Szromnik, Marketingowa koncepcja sty-

mulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1–2, 
s. 70. 
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Zakończenie 

SprzedaŜ osobista jest specyficznym instrumentem komunikacji marketin-
gowej, który nie zawsze wymaga specjalnych przygotowań i nakładów finan-
sowych, szczególnie w działalności takich podmiotów, jak jednostki samorządu 
terytorialnego. Wynika to z faktu, Ŝe poza wymienionymi przez badane gminy 
działaniami, jak np. spotkania przedstawicieli gminy z róŜnymi grupami, sprze-
daŜ osobista ma miejsce w codziennym funkcjonowaniu urzędów poprzez ob-
sługę petentów przez pracowników wszystkich szczebli zatrudnionych zarówno 
w urzędzie, jak i innych jednostkach realizujących zadania gminy. Z drugiej 
strony te właśnie cechy sprzedaŜy osobistej powodują, Ŝe sposób obsługi peten-
tów, podejście do nich, kompetencje, zachowanie oraz ogólna atmosfera Ŝycz-
liwości i uprzejmości tworzona przez urzędników powinna być priorytetem  
i towarzyszyć ich pracy. W ten sposób kształtują oni bowiem opinie mieszkań-
ców gminy oraz innych jej klientów, a więc tych wszystkich grup, które rów-
nieŜ mogą być pośrednikami w kształtowaniu poŜądanego wizerunku urzędu  
i całej gminy w otoczeniu.  
 

THE USE OF PERSONAL SELLING IN LOCAL COMMUNITY 
 

Summary 
 

The paper presents various approaches to the personal selling as an promotion instrument 
and identifies those aspects that can be used in promotional activities of local governments (espe-
cially municipalities). Additionally, it presents the results of research on the use of personal sell-
ing in marketing communications in local communities in Podkarpackie voivodeship.  

Translated by Joanna WiaŜewicz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ SZÓSTA 

 
Wybrane aspekty  

marketingu politycznego 
 



 

 
 
 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 709       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 23       2012 
 

 

 

 

prof. ANTONIO CASTILLO ESPARCIA 
EMILIA SMOLAK-LOZANO PhD Candidate 
University of Málaga, Spain 
 
 

 

 

 

THE MARKETING OF IDEAS OF THINK TANKS  
AS THE COMMUNICATION STRATEGY  

ON THE POLITICAL ARENA 
 

 

 

Summary 

Think tanks undertake communicative actions with the aim of making their research public, 
so that other private and public bodies can take into account the studies conducted according to 
their own particular spheres of interest. Thus, documents and reports would be the principal tools 
of marketing strategy of these organizations. This capacity for communication would extend into 
the organization of workshops and seminars, with the aim of making direct contact with individu-
als who are interested in the topic. Nevertheless, one of the main areas in which they work is 
gaining access to the media, especially by means of webpage, in order to spread their ideas-
marketing of ideas- given that this opens up the possibility reach a wide audience, and confers 
social presence and influence. 

Introduction 

Think Tanks are defined as the entities, which by means of research and 
analysis, put forward any kind og proposals of political action to the institution-
al bodies applying both  direct and indirect communication strategies, in order 
to gain access to and influence public opinion. With the help of this concept  the 
definition may be broaden to describe think tanks as organisations formed by 
diverse intellectuals and analysts, who receive contracts or commissions (from 
public and private organisations) in order to perfomr researches on  ideas and 
projects and propose forms of possible implementation of  various government 
or industrial activities. Finally, it’s appropriate to point out the three elements 
which contextualise the activities of a think tank: 
1. Research for generating ideas and proposals. 
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2. Concrete propositions, detailed and practical, made for the authorities. 
3. The creation of communication strategies for public opinion and for 

institutional bodies. Implicit in this is the use of the essential term, as in 
how is the effect on intellectuals, politicians, business people, ordinary 
citizens, organisations, etc. 
In any social organization, pressure groups appear as an inseparable element 

of the political structure with a representation in the long and complex process 
of forming decisions, either integrating the demands or by setting the hierarchy 
and the order of propositions or requests, which may be addressed in the politi-
cal dialogue. 

The starting point of the analysis of social groups and political life has been 
initiated with the research conducted by Bentley, in his study of the different 
social manifestations. Thus, it included his famous statement that implies 
recognition of the significance of associations in contemporary societies: „The 
main work while studying all forms of social life is the analysis of the groups, 
which can be classified in multiple manners. If only groups are defined proper-
ly, everything is already set. And when I say everything, I mean each and every 
one of the things”1. 

The diversity of interests, according to Burdeau2, is multiplied, as far as the 
more complex a society becomes, facilitating the increasing development of 
more specific interests that are, simultaneously, contradictory to each other. 

Lobby and interest 

The notion of group, as outlined above, shall not be separated from the in-
terest, so for Bentley3 , group and interest are invariably linked. However, the 
term „interest”, which covers both situations and material as intangible and 
indeterminate peculiarities, has been limited to indicate an economic interest. 
Nevertheless, that finds no justification for having an unduly restricted sense. 

Throughout these pages, the broad concept of interest will be used and it 
will be considered part of the social process that covers specific and intangible 
situations away from the perceptual monodirectionality of economic interest. 

                                                                 
1 A.F. Bentley, The process of government. A study of social pressures, Chicago, Chicago Uni-

versity Press, 1908. It has been used Italian translation by de Giuseppe Buttà: Il Processo di Gov-
erno. Uno studio delle Pressione Sociali, Giuffrè, Milano 1983, p. 256. 

2 G. Burdeau, Traité de Science Politique, Tom III (La Dynamique Politique), Vol. I (Les Forc-
es Politiques), Librairie Génerale de Droit et Jurisprudence, Paris 1982, p. 164. 

3 Ibidem, p. 259. 
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The political suitability of creating groups is especially advocated in the 
United States, as underlined by Mathiot4, since it is admitted that there are many 
minorities, which, in a democracy, have the right and even duty to come togeth-
er to defend their interests and make their views explicit. 

All definitions elaborated by the specialists include the fact of appearance 
of peaceful confrontation and opposition of groups as well as the existence of  
a common interest among its members. Bobbio and Matteucci5 define the inter-
est group as following: „Any group that, based on one or more shared attitudes, 
carries out certain claims against the other groups in society, the establishment, 
maintenance or expansion of forms of behaviour that are inherent to the shared 
attitudes”. 

The different definitions (Bobbio and Matteucci, 1966; Ferrando Badia6, 
1977) admit, as a measure and social situation, the fact of competition between 
different social groups. Bobbio and Matteucci talk about other groups of society 
and Ferrando Badia about other groups in society. 

By contrast, Almond and Powell7 pursue a more intrinsic vision, as they 
point out to the connection between individuals without any external connota-
tion, compared to other social actors. For Meynaud8, the public is also consid-
ered an aggregate of individuals reacting to the same stimuli, but individuals 
must necessarily find themselves in a state of psychic proximity.  

Thus, the common interest is the mean of union between individuals of  
a group. The interest is used to identify the collective attitude of this group of 
individuals, as a psychological reaffirmation of interaction between its members 
or as external identification towards other groups or social communities. 

Meynaud9 establishes a typology of the collective interests that is described 
as common interest, in which it is specified and pointed out the following: 
1. The distinction between groups that seek material advantages for its 

members against those that defend immaterial causes such as moral or 
philanthropic. 

                                                                 
4 A. Mathiot, Les <Pressure Groups> aux Etats-Units, „Revue Française de Science 

Politique”, 1952, No. 3, p. 429–473. 
5 N. Bobbio and N. Matteucci, Diccionario de política, Traduction and Study of Juan Ferrando 

Badia, Tecnos, Madrid 1966, p. 751. 
6 F. Badia, Juan, Grupos de interés, de promoción y de presión. Institucionalización de los 

Grupos de Presión, in: “Revista de Estudios Políticos” , 1977, No. 213–214, p. 9–44. 
7 G.A. Almond, G.B. Powell, Política comparada, Editorial Paidos, Buenos Aires 1972, p. 71. 
8 J. Meynaud, Nouvelles études sur les groupes de pression en France, Armand Colin, Paris 

1962, p. 8. 
9 Ibidem, p. 15–21. 
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2. Groups that are based on objective characteristics and based on the 
promotion of moral or ideological views. 

3. Groups seeking an endogenous function to provide satisfaction to its 
members in the community and which are directed outward in order to 
achieve the common interests of the members. 
For Ehrlich10, pressure groups follow only one goal, embodied in the inten-

tion of obtaining favourable political outputs to their demands and aspirations, 
in order to achieve the goals set by these organizations. Furthermore, all its 
actions are indirect because they never consider exercise the power directly, 
since its objectives are based on the influence that they can exert on individuals, 
bodies and institutions in the political ecosystem.  

Mackenzie11 is a follower of the same thought, assuring that pressure 
groups’ efforts are aimed at influence the decisions of policy-makers, without 
assuming responsibility for the society management. 

Thus, the pressure groups are characterized by few variables that differenti-
ate them from other associations, as the authors dedicated to the studies of these 
groups claim, the following three specifications appear to be mandatory: 
1. Existence of an organization that allows articulating the interests  

of members and is able to maintain a stable and continuous relation. The 
group generated is characterized by a combination of individuals and 
property, coordinated for purposes of the achievement and implementation 
of predetermined goals, by uniting the members in pursuit of common 
interest. This internal organization is responsible for managing and 
controlling the activity of the association. For a scholar McFarland12, who 
investigates groups’ typologies that develop social and political influence, 
the centres of power are likely to become customized, differentiating on the 
basis of its internal functions: one leader unites the organization members, 
while another is responsible for establishing endogenous monitoring 
(including sanctions if needed). 

2. Group cohesion due to certain values, concerns, thoughts, positions, etc., 
what creates the presence of a common interest that unites them, 
simultaneously differentiating them from other social groups. Such 

                                                                 
10 S. Ehrlich, Le pouvoir et les groupes pression. Étude de la structure politique du capitalisme, 

Mouton, Paris 1971, p. 30. 
11 W.J.M. Mackenzie, Pressure Groups. The conceptual Framework, „Political Studies” 1995, 

No. 3, p. 247–287. 
12 A.S. McFarland, Interest Groups and Theories of power in America, „British Journal  

of Political Science” 1987, Vol. 17, No. 2, p. 129–147. 
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common interests build the connections among group members as well as 
the relationships that may be very specific. However, the paradox must be 
taken into consideration, that there can be more reasons to separate 
members than the reasons to unite them. 

3. Carrying out an action outside the group, which is defined by the majority 
of authors as pressure, and trying to influence public institutions and people 
that embodied the authorities, with the intention that their demands would 
be taken into account in the moment of adopting  imperative decisions.  
A fundamental aspect of the group's activities is the teleological intent to 
influence, since it appears as the premise for introducing any requests. This 
relationship between two or more actors that convey certain values consists 
of, for Nagel13, relations between one or more actors, singled in a series of 
intentions, needs, preferences, etc., affecting predispositions and intentions 
of others. Thus, the attempt to exercise influence by pressure groups is 
presented as a one-sided communication. 
In the United States, the lobbies' home country, the action of this kind  

of business organizations is very intense and there were attempts to regulate it 
under two principles: the right of the public to know the funds and the mode of 
action of lobbyist, and simultaneously, the equality of opportunities should 
guarantee to all individuals and all groups to have the possibility to communi-
cate petitions to public authorities. 

Ernest and Wittenberg14 emphasize this perceptual shift, showing the exam-
ple of receptions held in the embassies in the past: if the person was asked about 
his profession, he never identified himself as a lobbyist, but as a specialist in 
legislative relations. Currently, there is no longer any fear or reluctance to be 
defined and presented as a lobbyist, and also the functions they perform have 
been tried to be shown as positive, occasionally replacing them with the term  
of political education, as it was the case of the creation of a Committee on Polit-
ical Education by the Congress of Industrial Organizations in the 40's. 

Lobby and political marketing  

In order to escape from extremism, Meynaud15 tries to combine the meaning 
of lobby as intermediary or as pressure groups, claiming that the terms lobbying 

                                                                 
13 S.S. Nagel, Political Party Affiliation and Judges Decisions, „The American Political Scie-

nce Review” 1961, Vol. 54, No. 3, p. 29. 
14 E. Ernest, E. Wittenberg, How to win in Washington: very practical advice abaut lobbying, 

the grassroots and the media, Basil Blackwell Publishers, Oxford 1989, p. 7. 
15 Ibidem, p. 141–142. 
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or lobbyist do not cover all the activities that the so-called pressure groups per-
form, but they only work with public figures (members of the government, ad-
ministration, legislators and lawyers) and often it is a work done by specialists. 
Others, such as Almond and Powell16, as well as Sauvy, still limit more the 
function of the lobby and place it only among the actions taken on the legal 
system. 

Nevertheless, there are no differences in the functions performed by pres-
sure groups and lobbies, i.e. concrete position in election campaigns, education 
of the population, the organization of mass events such as demonstrations, 
strikes, etc. 

Techniques used by lobbyists have been systematized by Ziegler and Dye17 
in four categories: 
1. Access to the power to communicate the relevant information to the public 

decision-makers. A fundamental requirement is to access to the political 
system. The lawyers, Public Relations agencies or consultants offer 
connections and potential customers, really becoming these companies that 
perform the activity of lobbies without having the consideration by right, 
but conducted de facto. 

2. Information. The good lobbyist knows the legislative process, is an expert 
in political debate, and gives information on the group's position in different 
situations. In order to do his job, he should be able to use the right language, 
know the relevant people, know how to process different subjects, etc. 

3. Mobilizing the base (grass-roots mobilization) through letters, telegrams or 
phone calls from citizens, directed to the appropriate people, always 
pretending to be spontaneous. 

4. Campaigns in support based on all the above mentioned, and concerning 
any issue.  
This support is given with the intention of creating a favourable public im-

age of groups or individuals in order to create a specific public claim. 
The work of Finer18 was the one that, with the most significance and depth, 

identified lobby with pressure group. For the British author, the lobby is an 
organization that indirectly influences the political system. 

                                                                 
16 Ibidem, p. 80. 
17 H. Ziegler, T. R. Dye, The irony of Democracy. An Uncommon Introduction to American 

Politics, Cole Publishing Company, Belmont 1990, p. 227–230. 
18 S.E. Finer, El imperio anónimo. Un estudio del Lobby en Gran Bretaña, Translation and 

former study by Juan Ferrando Badia, Tecnos, Madrid 1966, p. 98. 
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Routes of origin of the professional lobbyists are diverse: a former Member 
of Parliament or Government, which has close relations, as main shareholder or 
beneficiary, with private interests19, employees of firms or managers of private 
associations, as well as advertising and public relations20 specialists, and finally 
journalists21. 

However, specialists are describing different backgrounds, such as Berry22, 
who emphasizes law firms and public relations offices. By contrast, Hrebenar-
Scott23 also added the former congressmen and ex- members of the administra-
tion. The latter source is distinguished in the high administration officials out-
going, who become part of the management of business or lawyers (revolving 
door). 

Good lobbyists should be able to run and demonstrate a range of features to 
complete their activity satisfactorily. All these actions and activities can be 
summarized in ten points expressing the main features: 
1. He must know how to advise, inspire, prepare and coordinate the activities 

of organizations that represent groups in the different branches of 
government (legislative, executive and judicial), as well as actions on the 
public. 

2. The relationship between the people who achieve the goals at work should 
be deep, friendly, private and fruitful, especially with the key characters. He 
also must have wide network of contacts at the principal levels. 

3. The contacts that he maintains should be enabled in his activities in order to 
get quick and easy access.  

                                                                 
19The law firms are necessary due to complex legislative process, full of technical and legalistic 

regulations marked, what raise the necessity of the existence of legal professionals in order to 
defend the interests of their constituents as best as possible. The best known are Covington & 
Burling (with 225 lawyers in 1987) and Arnold & Porter (which employs 198 lawyers). 

20As far as the public relations offices are concerned, they offer more services than legal firms 
and direct themselves towards changing public perception about the group's image. The most 
important offices are: Burson-Marsteller and Hill & Knowlton (office was moved in late 1992 to 
Spain in order to try to introduce legislation favourable to the activity of these groups). With 
regards to this, the newspaper El País reports that the Secretary of State for Communications has 
hired the multinational public relations Burson-Marsteller to offer interviews to various German 
media during the visit of Prime Minister José María Aznar in Germany (El País, The Government 
'privatized' information about Aznar's visit to Germany, February 5, 1997, p. 18). 

21 The origin of the world of journalism is significant for Liedling (quoted by Dion, 1967: 134), 
and especially for the Washington Press correspondents, who have opened offices in the federal 
capital, partly for prestige reasons and partly for purposes related to pressure on the region's rep-
resentatives in the place where the newspaper is published. 

22 J. Berry, The interest group society, Scolt Foresman/Little, Illinois 1989, p. 91–93. 
23 R. Hrebenar, K.S. Ruth: Interest groups politics in America, Englewood Cliffs, Prentice Hall 

1990, p. 71–88. 
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4. He should know and be able to communicate the views of his constituents 
in the various processes at the most appropriate time, prepare more 
appropriate judgments timely and accurately, and get positively highlighted 
circumstances. He must always use the truth, because is essential if the data 
and arguments are not valid, otherwise any future action will be doomed to 
failure. 

5. He must be aware at all times, and apply quickly the judicious techniques as 
well as be likely and ready to generate, in any case, the optimal and 
appropriate solution. 

6. He must be able to act as an inspiration and even produce a large number of 
petitions, letters, and telegrams in series that would reach public decision-
makers, as well as being able to define the best moment for performance 
(grassroots lobbying). 

7. He should possess sufficient scholar knowledge to define appropriate 
advice on the quantity and quality of pressure exerted on a given political 
actor. 

8. His knowledge of public relations techniques, information and advertising, 
should be maximized in order to improve the image of his constituents. He 
must dispose of easy access to means of communication that enable the 
publication of information favourable to the most of the represented 
interests. 

9. He should be inspiring for publications and information for best pro- 
players in the political process. 

10. He should have the appropriate training and expertise knowledge in 
organizing conferences, visits, etc., of public figures and stakeholders, in 
order to increase the knowledge about them. 
The new approach of the political mechanism exhibits a growing demand of 

knowledge concerning the stages and processes through which social petitions 
must be submitted in order to reach a place in which imperative decisions are 
adopted. Thus, the decision-making study focus on exogenous factors (on the 
issues such as: how to enter the process, or more specifically on the collective 
inputs) and endogenous ones (development and production of outputs). 

Lobbying and political process 

These perceptive mutations about the reality and political dynamics led Al-
mond and Powell24 to affirm the need to bestow more complexity to the tradi-

                                                                 
24 G.A. Almond, G.B. Powell, Política comparada, Editorial Paidos, Buenos Aires 1972, p. 19. 
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tional model of Separation of Powers (Legislative, Executive and Judicial), 
simultaneously, adding other features such as: joint interests, aggregating inter-
ests and political communication. 

The new features convert the political system to be a part of modern con-
version processes, e.i., proceedings that transform the flow of demands and 
support to the political system, in a stream of extraction, distribution and regula-
tion in the context of society. 
1. The articulation of interests is the process through which individuals and 

groups present demands on those responsible for making political decisions. 
This feature is important as it marks the boundary between society and the 
political system. If the groups that are part of society find no channels to 
express their interests and needs, it would be possible that their demands are 
not met, causing the situation of losing support and legitimacy by a system. 
The demands and aspirations formulated by the groups can be classified in 

four following ways: 
a) Manifested claims (in case of the explicit formulation of a group claim) 

or latent petitions (when an entreaty is being asked implicitly, such as to 
keep a schedule or to enforce strictly the rules of operation of services). 

b) Diffused declarations that clearly show the group’s demands and 
claims. In this situation, decisional bodies cannot determine the means 
and procedures to address the issue. 

c) General claims (affecting social community) or specific demands. 
d) Peaceful claims or by means of violent actions (demonstrations, strikes, 

etc.). 
The accumulation of numerous petitions, which are often contradictory, 

creates an overload on the system, either quantitative (material accumulation of 
the number of demands with which the system cannot cope) or qualitative 
(complexity of claims). 

Every system is equipped with a certain elasticity which allows it to resist, 
up to a certain limit, a particular tension. Among the mechanisms of the system, 
there can be found the following ones: fulfilment of particular demand (if hav-
ing a problem in working with limited resources), reducing the overload of 
claims by selecting petitions or compensating the petition excess with the de-
velopment of social support. 



Antonio Castillo Esparcia, Emilia Smolak-Lozano 504

D. Easton25 has defined pressure groups as well as political parties as "regu-
lators of volume of structural demands", as they are the entities that control the 
access of the claims to the political system. This control takes the form of re-
ducing the volume and diversity of the entreaties, through the combination of 
two or more in one single demand. 

The reduction process allows channelling the flow of claims, ordering and 
reducing them to a limited number of alternatives that are presented to the pub-
lic decision-makers. In addition, it may be also the process of collecting similar 
petitions, presented in a dispersed manner. The reduction is not only the aggre-
gation of requirements, since it also must meet specific requirements in a global 
demand. 

The synthesis and standardization facilitates to simplify and select the mul-
tiple requests in order to perform an action set and in accordance with system 
resources. This regulation of the conversion of social needs into the political 
demands is conducted by two mechanisms: structural regulation (which can turn 
a necessity into a demand) and cultural regulation (which may need to be so-
cially accepted as a demand)26. 

Through the use of implementing these endogenous and exogenous regula-
tions, any political system can respond, in whole or in part, to claims and de-
mands that come from the social ecosystem. 

The structural regulation of the conversion of needs into demands needs the 
notion of guardian and barrier. Access to the system is restrained by structural 
barriers protected by some guardians. 

The guardian function is a specialized function in developing political  de-
mands: at a first level, highly specialized structures (social associations, trade 
unions, employers' organizations, etc.) transmit the demands; at a second level, 
politicians and political parties with a function of identifying the needs and 
transforming them into political demands; and, at a third stage, there is the 
withinput (self-feeding political system) in which the authorities turn needs into 
demands, either to satisfy their customers or to improve their own image. 

Cultural regulations allow formulating entreaties as requests that are in-
serted into the cultural framework of society. Any demand perceived as ease of 
access to the political system is inversely proportional to the distance of the 

                                                                 
25 D. Easton, Esquema para el análisis político, Amorrortu Editores, Buenos Aires 1965,  

p. 116. 
26 Offe talks about social control institutions in terms of agencies responsible for regulating the 

establishment and maintenance of standards of social aspirations as well as cultural and political 
values (Political Parties and New Social Movements, Ed System, Madrid, 1996). 
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cultural patterns. One of the essential factors of group activity is to adapt their 
requests to the political culture of the society on which they want to act27. 
2. Integration function  as transparent expression from which the pressure 

groups derive a function of claim and a latent function of integration, since 
they are subjects of political socialization or channeling claims and finally 
the instrument of political communication between individuals and 
governments. 
The communication flow that is established from societal system towards 

political authorities has been defined by Meynaud28 as the action performed by 
pressure groups, which collect the information from society and transmit it to 
the policy-makers. In such a way, the aspirations of individuals who, without 
these organizations, would not possess formalized channels apart from political 
parties (with the consequent threat of disorder or violent demands), are becom-
ing integrated. 

Political parties and, to a lesser extent, pressure groups are the instruments, 
politically accepted, to collect social demands and bring them to the political 
system. This channel allows the control to be realized by political institutions, 
over the processes of access to the internal structure of the political bodies. In 
the absence of this integration of social aspirations into the political dynamics, 
the claims could materialize into too expeditious actions. Thus, political parties 
and pressure groups can integrate and channel social entreaties through the 
paths that have been established by the political environment, and therefore, 
they are not harmful to that. 

Function of acceptance and inclusion of the demands introduced by society, 
thereby ensuring the acceptance of decisions by stakeholders. Thus, it contrib-
utes to social and political consensus. 

These features of the groups in the political system are the tools which help 
to reduce social demands, aiming at integrating the system requests and imple-
ment the decisions of public authorities. 
                                                                 

27 R. Rose has established a taxonomy about the relations that can be established between  
a pressure group and the cultural norms of a society: 

a) Harmony between the demands of the group and general cultural norms. 
b) Gradual increase in acceptance of political values that support the demands of the   pressure 

group. 
c) Negotiating with floating support by cultural norms. 
d) Work of promotion against cultural trends in the long-term perspective. 
e)  Activity of promotion against cultural indifference. 
f) A conflict between cultural values and objectives of the group (Politics in England, Little 

Brown & Company, Boston 1974, p. 269–271). 
28 Ibidem, p. 116–118. 
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All claims to establish inferences between groups and public policy-makers 
aim to reduce societal demands, with the intention of reducing or eliminating 
systemic overload. Nevertheless, the political system develops procedures not 
only reductive, but also performs such a variant of activity, of antagonistic na-
ture, that affects the increase in state productive capacity. 

In this swap, power operates at two levels: from one point of view it is im-
proving administrative efficiency and from the other, through the creation of 
formal channels of interconnection between groups and decision-makers. 

In terms of administrative course of action, it is intended to extend, through 
quantitative fiscal means, the space available to the State. Parallel to this, there 
is attempted the progress through a qualitative organizational actions, the regu-
latory capacity of governments to achieve greater efficiency and performance in 
political and administrative proceedings. 

The political side affects the increase in production through the institution-
alization of partnerships and coordination mechanisms between policy-makers 
and pressure groups. This situation causes the increase in a partnership between 
public authorities and groups. The collaboration takes the form specific to each 
one of the countries with different features and characteristics, which can vary 
depending on different political systems. 

This cooperation may take a variety of options as the official contact be-
tween government agencies and social groups (audiences, obligation of listen-
ing to opinions prior to the decisions adoption, etc.), regulation with the recog-
nition of its role and mechanisms of concurrency, and finally legislative regula-
tion (overall regulations on pressure groups and ordinary associations, mediate  
a law on associations, or specific regulations regarding certain groups such as 
professional associations). 

Lobby and media 

In a social reality that appears as a system of relationships and processes of 
power, by depriving the individual of his responsibility and placing him as  
a substitute for a multiplicity of groups, the media act as real social actors. Me-
dia have become the backbone upon which individuals interact socially and 
impose their political will. 

This constellation of groups, that might be distinguished quantitatively and 
qualitatively, consists of different types of instruments of control, which are 
stratified according to its sizes. Moreover, they execute the control through 
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possessed strength, by teleology of group, and with the help of the form and 
mode in which they influence the behaviours of others. 

In its modern form, the political game is increasingly organized and struc-
tured, both by public opinion and symbolic political struggle. The latter tends to 
get reduced, significantly, to the battle for winning a public opinion. Lobbyists 
seek to capture the intentions of the public in order to report them to public 
authorities as the representatives of the public opinion and the advocates for the 
claims of society. 

One of the key points of political domination is based on the mechanisms 
occurring mainly in a symbolic order, since the most important political action 
is shown surreptitiously and in the overlapping manner, as well as it mostly 
consists of the enforcement of the world rating systems.  

Nowadays, there occur significant struggles for getting an access to the acti-
vity of selection and placement of the subjects in agenda-setting. Truman29 him-
self has noted that the phenomenon of intervention on public opinion had been 
important already in the XIX century. This action managed to change the past 
performance of lobbyists (old lobby, based on corruption and bribery), since the 
one of its principal activities is to conduct its actions on public opinion in an 
attempt to raise awareness of issues defended by the group (new lobby). Thus, 
every group seeks to obtain a certain degree of social support, explicit or tacit, 
in order to elicit favorable reactions, or as less unfavourable as possible, to the 
groups´ interests. 

It seems evident, that the groups try to exert influence on public decision-
makers and to shape public opinion on a wide range of subjects and issues. Tel-
eology here means the establishment of channels of social authorities that al-
lows them to include their own interests, likely to be resolved, in the agenda for 
public discussion, as it is stated by the sociologist Janowitz30: groups do not 
pursue "a spectacular conversion of public opinion, but are rather fixing or es-
tablishing the limits within which public controversy takes place on arguable 
matters." 

In democracies, the media develop the role of a genuine forum for claims of 
various groups. The mass media act as spokemen making the problems visible, 

                                                                 
29 D.B. Truman, The govermental process political interest and public opinion, Alfred  

A. Knopf, New York 1968, ch. 8. 
30 R. Janowitz, Preference Aggregation in Political parties and Interest Groups: A Synthesis of 

Corporatist and Encompassing Organization Theory, „American Journal of Political Science”, 
1988, Vol. 32, No. 1, p. 105–125. 
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since the issue indicates either no presence, or rather scarce social and political 
existence, unless is reflected in the communicative ecosystem.  

All lobbyists rely on the media, at a certain point, and in their proceedings 
for a number of reasons: 
1. To gain notoriety within the social collectiviness, since before the 

proliferation of multiple social groups, it is essential to assume a place in 
the social system (information, political, social, etc.). 

2. To specify certain features, presented in a favourable manner, in order to 
facilitate differentiation from other groups in the individual perception.  

3. Changing social habits and behaviours as a primary function of public 
education in relation to those concepts that are advocated by the association. 

4. To create, maintain and enhance the positive image of the group with the 
aim to increase the number of members and supporters. 

5. Raising awareness of society on issues that are considered most relevant 
and interesting to the group. Each association will seek to obtain the highest 
degree of social awareness for two reasons: achieving that the opinion 
would mutate towards its claims and concerns, as well as developing social 
support for its political demands. 
Any strategy on public opinion is impossible to be pursued under maximiz-

ing aspirations, as there are factors that influence the achievement of the objec-
tives: 
1. The presence of other groups with conflicting interests and objectives. It is 

recurring factor in a society characterized by great number of social 
partnerships that integrate concurrent interest groups, but simultaneously 
there are emerging other groups with divergent and contradictory claims.  

2. The existence of several possibilities of actions that allows developing the 
most appropriate activities to the intrinsic characteristics of the group, 
according to its objectives with regards to the subjects of interest.  

3. Limitation of available resources requires that the group pursues an 
endogenous analysis prior to setting the diligences in order to exercise the 
influence in the most favourable way. 
Many varieties of action regarding media and the inability to get all and 

each one of the possibilities contribute to the situation in which the existence of 
general action plans (strategies) becomes quite essential. Similarly, it also 
works for the establishment of short, medium and long term objectives, and 
specific actions, what permit, in a concatenated and sequential manner, achiev-
ing the targets set as the goals. 
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In exerting the impact on public opinion, the use of media is an unavoidable 
and inherent factor, because the socially privileged channels are the power of 
evolution of media and they also lead to all areas of society. For the great im-
portance of media in society nowadays, lobbyists pay particular attention to the 
media illation with such mediatic instances, establishing a series of relations 
that can be classified into two categories: 
1. Direct or endogenous actions on the media posing either as advocates or as 

supporters of these media. The most common way is self-introducing in the 
ownership of these private companies or getting involved in management, 
what allows, discretly and to some extent, disposing of the communication 
space that this medium radiates. 

2. Indirect action or exogenous to the media, developing various strategies in 
order to penetrate the logic of the media system. Hence, such access can be 
obtained:  
a) Thanks to a coercive aspect of a generic manner (on the medium itself 

through the pressure of an advertising investment) or individual 
(executed on the professionals of communication through blackmail or 
bribery). 

b) Due to negotiations, by adapting its proposals to the own productive 
logic of the media (similarities with the criteria of newsworthiness, as 
the organization performing spectacular actions, conducting demonstra-
tions, etc.) or journalistic elaboration of activities or of groups´ propo-
sals (press conferences, press, etc.). 

Conclussion 

All contemporary political society is a system composed of many relation-
ships and processes of power, in which individuals are no longer the main sup-
port but rather a multiplicity of associations that measure its strength according 
to the controlled instruments, its social presence, to the purposes advocated and 
to the media of influence possessed, etc. These groups have become trully im-
portant political actors in developing one continuous action towards the whole 
society, in general, and towards public authorities, in particular. 

The importance attached to groups of interest or to pressure groups (accord-
ing to the field of its activity) is beyond question in the actual society alike the 
mechanisms to channel the demands generated in society and aimed at public 
authorities, with the intention to implement and execute the appropriate deci-
sions in favour for and according to the interests of the groups. Associative tax-
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onomy of lobbyists may be susceptible to distinguish between groups that de-
fend material interests and those groups of interest advocating for intangible and 
moral ideas or causes. 

The first type of associations is manifested by the groups that have a single 
material teleology such as the defense of one particular social position, the de-
mand for economic goods or the request for social improvements. This type of 
organization has been present permanently in Spanish society, as it can be 
demonstrated by the examples of employers’ and managers’ associations, pro-
fessional organizations or chambers of commerce, etc. 
 

MARKETING IDEI O ŚRODKÓW EKSPERCKICH W STRATEGII 
KOMUNIKACYJNEJ NA POLITYCZNEJ ARENIE 

 
Streszczenie 

 
Ośrodki eksperckie (think tanks) podejmują róŜnorodne akcje komunikacyjne w celu promo-

cji oraz upublicznienia ich prac i analiz, zwłaszcza tym publicznym i prywatnym instytucjom, 
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LOKALNI LIDERZY I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ  
TURYSTYKI W REGIONIE POŁUDNIOWEGO PODLASIA 
 

 

 

Streszczenie  

Trafne zdefiniowanie przywództwa turystycznego w regionie i wytyczenie liderowi konkret-
nych zadań przynosi zwykle wiele pozytywnych efektów – społeczno-kulturowych, ekonomicz-
nych czy przyrodniczych. Celem artykułu jest analiza zachowań lokalnych liderów sektora tury-
stycznego regionu południowego Podlasia w zakresie postrzegania jego atrakcyjności, a takŜe 
odpowiedź na pytanie: w czym przejawiają się ich działania i jak istotny jest ich wpływ na rozwój 
turystyki na omawianym obszarze? W oparciu o wypełnione przez respondentów kwestionariusze 
wywiadu autorzy zaproponowali wnioski końcowe, będące z jednej strony sugestią, a z drugiej 
strony próbą zainicjowania konkretnych przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do odniesienia 
sukcesu organizacyjnego w regionie. Atrakcyjność turystyczna południowego Podlasia to istotny 
argument, dla którego warto podjąć się tego wyzwania. 

Wprowadzenie 

Rozwój turystyki w regionie uzaleŜniony jest od wielu czynników, które  
w większym lub mniejszym stopniu implikują podejmowane działania. Mogą 
dotyczyć one wąskiego zakresu np. przedsięwzięć inwestycyjnych1 lub szero-
kiego, np. tworzonej i wdraŜanej polityki turystycznej (szczególnie intraregio-
nalnej)2. Spośród wielu celów i czynników rozwoju lokalnego istotnych szcze-
gólnie dla turystyki wskazać naleŜy: zapewnienie warunków rozwoju duchowe-
go i moŜliwości kształcenia, dostępu do informacji, moŜliwości wypoczynku, 

                                                                 
1 M. Januszewska, R. Przeorek-Smyka, Rola inwestycji turystycznych w rozwoju regionu,  

w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagroŜenia, red. B. Raszka,  
S. Bosiacki, AWF, Poznań, 2006, s. 125–131. 

2 N. Koniszczewa, Wybrane problemy rozwoju regionalnego, w: Gospodarka turystyczna  
w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagroŜenia…, s. 133–139. 
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obcowania z kulturą i rozrywką oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa3. 
Zresztą wspieranie tego segmentu jest ustawowym zadaniem samorządów na 
wszystkich szczeblach administracji4. Bardziej szczegółowe uwarunkowania 
lokalnego rozwoju turystyki przytacza takŜe w swoich pracach m.in. G. Go-
łembski5. 

Współczesne koncepcje rozwoju regionalnego, szczególnie te dotyczące tu-
rystyki, zawierają w sobie atrybuty lokalne, które dzięki innowacjom i proce-
som powszechnej komunikacji mogą być postrzegane w wymiarze globalnym. 
Bezpośredni wpływ turystyki odzwierciedlony jest jednak głównie w skali lo-
kalnej na szczeblu regionów i miejscowości turystycznych. Ich specyficzna 
charakterystyka decyduje o atrakcyjności turystycznej, w której komplementar-
nie uzupełniają się trzy czynniki: walory turystyczne, dostępność komunikacyj-
na oraz minimum zagospodarowania turystycznego6. Rozwój lokalny jest więc 
procesem świadomego działania społeczności miejscowych w róŜnych aspek-
tach, które skupiają się wokół moŜliwości formułowania i rozwiązywania pro-
blemów. Zasadnicze znaczenie dla jego skuteczności mają siły wewnętrzne,  
a szczególnie animatorzy (liderzy) lokalni, w tym: władze samorządowe, przed-
siębiorcy czy mieszkańcy7. Przywództwo – leadership – dotyczy zwykle jednej 
lub więcej organizacji stanowiących centrum działań, które są łatwo rozpozna-
walne przez wszystkich uczestników rynku, a w praktyce uzaleŜnione od indy-
widualnych cech kaŜdego regionu. Trafne zdefiniowanie przywództwa ma 
istotne znaczenie, ów lider określa bowiem najczęściej politykę turystyczną 
regionu i kształtuje jego strategię8. Jakakolwiek więc organizacja czy instytucja 
nie jest w stanie obejść się bez zasobów ludzkich, zwanych kapitałem ludzkim, 
który stanowi strategiczny, choć niejednorodny czynnik rozwojowy w turysty-
ce. Jego potencjał zawiera się m.in. w takich elementach jak: wykształcenie, 

                                                                 
3 L. Wojtasiewicz, Monitoring gmin – przeobraŜenia społeczno-gospodarcze, „Gospodarka – 

Przestrzeń – Środowisko” 1997, s. 341–348. 
4 A. Gordon, Rozwijanie turystyki jako obowiązek prawny samorządów, w: Turystyka w gminie 

i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 45–54. 
5 Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1999. 

6 T. Wilczak, Wpływ turystyki na rozwój regionalny, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, Strategia 
rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2013. ZałoŜenia teoretyczne jako inspiracja dla prakty-
ki, AWF, Warszawa 2006, s. 7. 

7 J. Kuczyński, Rozwój lokalny a turystyka, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy 
i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań, 2008, s. 81. 

8 G. Gołembski, Zintegrowany system zarządzania turystyką w regionie, Materiały pokonferen-
cyjne. Tour Salon, Poznań 1999. 
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wiedza, kwalifikacje, doświadczenie (umiejętności praktyczne), produktywność 
czy wydajność pracy9. 

Wydaje się, Ŝe aby sprostać wymaganiom bycia liderem, trzeba reprezen-
tować wszystkie wymienione powyŜej cechy, łącząc je jednocześnie z prowa-
dzoną działalnością wynikającą z uwarunkowań instytucjonalnych. To bez wąt-
pienia powaŜne wyzwanie i przyczynek, dla którego autorzy postanowili podjąć 
się tej tematyki. Dlatego teŜ celem badań jest analiza zachowań lokalnych lide-
rów sektora turystycznego regionu południowego Podlasia w zakresie sposo-
bów postrzegania jego atrakcyjności dla potencjalnych odbiorców (odwiedzają-
cych), a takŜe próba odpowiedzi na pytanie: w czym przejawiają się działania 
liderów i jak istotny moŜe być ich wpływ na rozwój turystyki na południowym 
Podlasiu? 

Charakterystyka respondentów 

Respondentami wypełniającymi kwestionariusz wywiadu skategoryzowa-
nego byli pracownicy instytucji oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwo-
ju turystyki w regionie południowego Podlasia, w tym: kierownik Centrum 
Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej, pracownik Wydziału Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki bialskiego magistratu, prezes Bialskopodlaskiej 
Lokalnej Grupy Działania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pracownik 
Wydziału Spraw Społecznych (ds. sportu i turystyki) starostwa powiatowego, 
kierownicy Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego  
i Sportu w Białej Podlaskiej i Instytutu Turystyki Państwowej Szkoły WyŜszej 
w Białej Podlaskiej oraz trzech lokalnych przedsiębiorców działających w bran-
Ŝy. Autorzy postanowili zwrócić się takŜe do miejscowych regionalistów, któ-
rych wiedza i doświadczenia turystyczne stanowią bez wątpienia cenne źródło 
informacji bezpośrednio dotyczących problematyki badawczej10. Dobór próby 
był celowy, a respondentów wytypowano wg ustalonego kryterium: przedstawi-
ciele samorządu, organizacje i stowarzyszenia turystyczne, instytucje, przedsię-
biorcy i osoby fizyczne. Łącznie przeprowadzono 10 wywiadów. 

 

 

                                                                 
9 J. Sikora, A. Wartecka-WaŜyńska, Zasoby ludzkie w turystyce w świetle Strategii Rozwoju 

Turystyki w Polsce na lata 2008–1014. Analiza projektu, w: Kadry w gospodarce turystycznej, 
red. A. Panasiuk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, Ekonomiczne Proble-
my Usług nr 19, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 301. 

10 Jeden ze współautorów jest regionalistą, przewodnikiem turystycznym i pilotem wycieczek. 
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Krótka charakterystyka terenu badań 

Badaniami objęto obszar południowego Podlasia posiadający wiele walo-
rów, które stanowią o potencjale turystycznym regionu11. Na jego atrakcyjność 
wpływają przede wszystkim: doskonałe połoŜenie przy wschodniej granicy Unii 
Europejskiej, dostępność komunikacyjna, niewielka urbanizacja i industrializa-
cja, a takŜe liczne walory naturalne i antropogeniczne12. Zdecydowanie do naj-
waŜniejszych zaliczyć naleŜy: Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” 
wraz z dwoma interesującymi dla turystów kwalifikowanych rzekami: Bugiem  
i Krzną, zróŜnicowane walory kulturowe wynikające z istniejących tradycji 
historycznych. WyróŜnikiem jest wielokulturowość i wielowyznaniowość jego 
mieszkańców, unikalne w skali kraju obiekty sakralne i miejsca kultu wyznaw-
ców religii rzymskokatolickiej i unickiej, takie jak: Kodeń, Leśna Podlaska, 
Pratulin, Kostomłoty, oraz prawosławia w Jabłecznej, a takŜe relikty kultury 
materialnej śydów i Tatarów (mizary), zabytki architektury – dworki, parki 
dworskie, drewniana architektura sakralna13, Stadnina Koni w Janowie Podla-
skim czy muzea z jedną z najbogatszych w kraju kolekcji ikon. 

W tym przypadku istotne jest takŜe podkreślenie walorów strefy ekologicz-
no-środowiskowej, które przejawiają się m.in. w niewielkim zanieczyszczeniu 
środowiska naturalnego, występowaniu rzadkich gatunków flory i fauny14 czy 
funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych z regionalną 
kuchnią. 

Trzeba jednak pamiętać, Ŝe nizinne tereny południowego Podlasia nie są 
miejscem atrakcyjnym dla turystyki masowej, dlatego warto lokować regional-
                                                                 

11 Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji spo-
łeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, red. M. Bochenek, G. Godlewski, ZWWF w Białej 
Podlaskiej, Biała Podlaska 2006; Miejsce i rola turystyki w strategii społeczno-gospodarczej 
województw wschodniej Polski, red. R. Cieśliński, K. Piech, ZWWF w Białej Podlaskiej, Biała 
Podlaska 2003. 

12 G. Godlewski, M. Zalech, Czynniki determinujące potencjał turystyczny regionu na przykła-
dzie południowego Podlasia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B Geogra-
phia, Geologia, Mineralogia Et Petrographia, 2009, Vol. LXIV, 1, s. 97–106. 

13 J. Maraśkiewicz, Oryginalne formy drewnianej architektury sakralnej południowego Podla-
sia, w: Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji 
społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, red. M. Bochenek, G. Godlewski, ZWWF w Białej 
Podlaskiej, Biała Podlaska 2006, s. 152–175; T. Brzezińska-Wójcik, A. Świeca, B. Osmólska, 
Obiekty sakralne jako element atrakcyjności turystycznej w gminach przygranicznych wojewódz-
twa lubelskiego, w: Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej  
i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, red. M. Bochenek, G. Godlewski, 
ZWWF w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006, s. 176–195. 

14 M. śabka, The potentials of the Bug River Valley for nature tourism – a review article,  
w: Tourism. Theory – Conditions – Experiences, red. G. Godlewski, M. Bochenek, ZWWF w 
Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007, s. 99–110. 
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ne produkty wokół wybranych rodzajów turystyki, które będą współgrać z ist-
niejącą ofertą. Turystyka kulturowa, krajoznawcza, religijno-pielgrzymkowa, 
przygodowa, ekoturystyka czy agroturystyka będą więc dobrym rozwiązaniem  
z punktu widzenia rozwoju lokalnego, co przejawia się równieŜ w działalności 
samorządów gminnych na terenie powiatu bialskiego15. 

Potwierdzeniem „turystycznej przydatności” regionu południowego Podla-
sia są coraz liczniejsze oferty regionalnych produktów16 skierowanych do okre-
ślonych segmentów odbiorców – pasjonatów turystyki aktywnej czy alterna-
tywnej, zarówno tych najbardziej wymagających – najmłodszych17, ale i do-
świadczonych eksplorerów. 

Atrakcyjno ść turystyczna południowego Podlasia w ocenie badanych 

Problematyka atrakcyjności turystycznej regionów to temat szeroki, wielo-
aspektowy, co powoduje, Ŝe sposoby jej postrzegania mogą być róŜnorodne. 
ZaleŜne jest to nie tylko od obiektywnie istniejących walorów turystycznych, 
zagospodarowania czy elementów ochrony środowiska naturalnego, ale takŜe 
od osób dokonujących oceny i ich subiektywnych odczuć w tym zakresie. Ana-
lizując odpowiedzi respondentów, naleŜy podkreślić, Ŝe właśnie ten ostatni 
aspekt ma istotne znaczenie, na co wskazują róŜnice w interpretacji omawia-
nych problemów. Przedstawiciele wyŜszych uczelni stoją na stanowisku, Ŝe  
o atrakcyjności regionu decydują przede wszystkim: połoŜenie południowego 
Podlasia, walory przyrodnicze, a takŜe jego dziedzictwo kulturowe, wskazując 
jednocześnie na kluczowe atrakcje, w tym: Park Krajobrazowy „Podlaski Prze-
łom Bugu”, janowski ośrodek hodowli koni czystej krwi arabskiej, a takŜe 
obiekty sakralne (sanktuaria maryjne). W podobnym tonie wypowiadają się 
respondenci – samorządowcy – podkreślając istotne znaczenie wielokulturowo-
ści regionu i wyjątkowych walorów środowiskowych, w tym równieŜ braku 
zanieczyszczeń, niewielkiej urbanizacji i industrializacji. Wśród przedsiębior-
ców pojawiają się, oprócz wspomnianych juŜ wyŜej, kwestie dotyczące blisko-
ści granicy Unii Europejskiej, a takŜe niewielkiego ruchu turystycznego sprzy-
                                                                 

15 Podsumowanie działań w zakresie turystyki w ostatnich latach na terenie powiatu bialskiego, 
„Gościniec Bialski” 2011, nr 12, s. 49–50. 

16 Zob. np. Kraina pereborem tkana. Ginące zawody. Cztery pory roku. Gminny Ośrodek Kul-
tury. Biała Podlaska 2010. 

17 Sz. Kalinowski, Podlasie Południowe jako teren wycieczek szkolnych, w: Turystyka szansą 
rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju, red. D, Nałęcka, J. śbikowski, PWSZ, 
Biała Podlaska 2001, s. 137–144; M. Bochenek, Turystyka aktywna dzieci i młodzieŜy szkolnej  
z regionu południowego Podlasia, w: Miejsce i rola turystyki w strategii społeczno-gospodarczej 
województw wschodniej Polski, red. R. Cieśliński, K. Piech, ZWWF w Białej Podlaskiej, Biała 
Podlaska 2003. 



Grzegorz Godlewski, Szczepan Kalinowski 516

jającego rozwojowi turystyki alternatywnej (kwalifikowanej, wiejskiej i agrotu-
rystyki, ekoturystyki, krajoznawczej itp.). Interesujące jest, w tym przypadku, 
wskazanie na bogactwo kuchni regionalnej jako potencjalnego waloru kulinar-
nego, kluczowego w usługach turystycznych. Przejawem tego jest równieŜ po-
jawianie się w dostępnych opracowaniach takiej właśnie, odrębnej formy tury-
styki18. 

Wobec przytoczonych powyŜej argumentów nie jest zaskoczeniem wybór 
badanych (bez względu na reprezentowaną instytucję) dotyczący rodzajów tury-
styki, które naleŜy traktować jako markowe i przyszłościowe dla regionu. Tury-
styka kwalifikowana, aktywna, wiejska, kulturowa, religijno-pielgrzymkowa, 
ekoturystyka, czy turystyka tranzytowa i przygraniczna to najczęściej pojawia-
jące się odpowiedzi w kwestionariuszach wywiadów. Znajdują one odzwiercie-
dlenie w zasobach strukturalnych lokalnego potencjału turystycznego i są z nim 
toŜsame. 

Pomimo istniejącego w regionie potencjału wiele barier moŜe ograniczać 
wizyty odwiedzających i powodować spadek zainteresowania badanym obsza-
rem. Podczas analizy odpowiedzi respondentów nasuwa się kilka kwestii,  
o których powinni pamiętać ewentualni liderzy regionalnej turystyki. NajwaŜ-
niejszym problemem wydają się obecnie niedociągnięcia komunikacyjne – sieć 
i stan dróg krajowych, powiatowych i gminnych, zdecydowanie niewystarcza-
jąca liczba połączeń kolejowych z największymi miastami Polski Wschodniej,  
a takŜe stosunkowo niewielka liczba imprez kulturalnych. Warto takŜe podkre-
ślić dwie wypowiedzi przedstawicieli środowiska akademickiego traktujące  
o braku jednolitej, spójnej strategii rozwoju turystyki w regionie (w tym brak 
Lokalnej Organizacji Turystycznej), a takŜe stereotypowego traktowania klasy  
i jakości walorów turystycznych zarówno w opinii organizatorów turystyki, jak 
i przeciętnych turystów. O ile w tym pierwszym przypadku moŜna szukać przy-
czyn w braku skutecznych inicjatyw i działań administracji samorządowej (co 
jednak moŜna w sprzyjających warunkach poprawić), to w drugiej kwestii osią-
gnięcie sukcesu wydaje się mocno wątpliwe – braku pogłębionej wiedzy teore-
tycznej i zainteresowań poznawczych potencjalnych turystów nie da się uzupeł-
nić w sposób kompleksowy, a to dopiero dałoby podstawy do moŜliwie obiek-
tywnej oceny przez zainteresowanych zasobów środowiska naturalnego i antro-
pogenicznego. 

 

                                                                 
18 Zob. np. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 222–226. 
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Działalność lokalnych liderów turystyki na rzecz regionu 

Punktem wyjścia w rozwaŜaniach dotyczących działalności lokalnych lide-
rów turystyki powinna być próba zdefiniowania tego pojęcia. Przywództwo 
turystyczne w regionie to wyzwanie, któremu nie są w stanie sprostać wszyscy 
aspirujący. Po analizie odpowiedzi respondentów i uwzględnieniu ich sugestii 
definicja lokalnego lidera turystyki moŜe brzmieć następująco: to działający  
w ramach gospodarki turystycznej podmiot (instytucja, stowarzyszenie, przed-
siębiorstwo), posiadający istotny potencjał intelektualny i ekonomiczny, wyróŜ-
niający się kreatywnością i innowacyjnością przedsięwzięć, w tym: planowania, 
organizacji i marketingu, koordynujący działania i stosujący jednocześnie zasa-
dy partnerstwa w interregionalnym systemie podmiotów polityki turystycznej. 
Taka formuła pozwala jednocześnie wskazać, w oparciu o uzyskane w procesie 
badawczym informacje, te podmioty, które spełniają ww. warunki. Według 
respondentów powinny to być w pierwszej kolejności stowarzyszenia tury-
styczne (6 wskazań), samorząd terytorialny (4) oraz przedsiębiorcy (3). Zadzi-
wiająco niska jest w tym zestawieniu pozycja wyŜszych uczelni (2) oraz propo-
zycja powstania lokalnej organizacji turystycznej (2). MoŜe dlatego, Ŝe kilka lat 
temu pierwsza próba powołania LOT-u na terenie południowego Podlasia nie 
powiodła się z przyczyn nieformalnych. 

Ciekawym ujęciem wspomnianej powyŜej kwestii (i zarazem jej potwier-
dzeniem) moŜe być próba określenia procentowego udziału wpływów, które 
powinni skupiać w swoim ręku regionalni liderzy turystyki. Spośród zapropo-
nowanych w kwestionariuszu wywiadu odpowiedzi najczęściej wskazywano 
właśnie: przedsiębiorców, stowarzyszenia turystyczne oraz administrację samo-
rządową. Ich łączny udział w przewaŜającej większości wskazań sięgał 80%. 
Pozostały odsetek badani rozdysponowali w następującej kolejności: uczelnie 
wyŜsze (ok. 10%), regionaliści, praktycy, osoby rozpoznawalne (5%) oraz inni 
liderzy (5%). 

Spośród wielu propozycji charakterystycznych cech przypisywanych regio-
nalnym liderom turystyki rozmówcy doceniali przede wszystkim kreatywność, 
skuteczność, ekonomiczną stabilność i partnerstwo w podejmowaniu działań. 
Znacznie mniejszy (lub nawet Ŝaden) oddźwięk miały kwestie hołdowania tra-
dycyjnym wartościom, stosowanie zasad etyki w biznesie i Ŝyciu codziennym 
czy wreszcie wspieranie lokalnych przedsięwzięć. Autorzy z rozmysłem ogra-
niczyli moŜliwość wyboru sugerowanych odpowiedzi, aby wychwycić te klu-
czowe. Wyraźnie jednak dostrzega się tendencje, które zmierzają do organiza-
cyjnego wsparcia ewentualnych inicjatyw przez liderów niŜ towarzyszących 
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lokalnemu produktowi wartości kulturowych czy proekologicznych – istotnych 
w kontekście posiadanych przez region południowego Podlasia atrakcji tury-
stycznych. 

Odpowiedzi respondentów odnoszące się do zadań stawianych ww. liderom 
w zasadzie skupiały się wokół czterech kwestii, zupełnie oczywistych, choć,  
z racji wykonywanej przez autorów artykułu profesji, niepokojących. Najwięk-
sze obawy moŜe budzić aspekt niedoceniania istoty badań naukowych w zakre-
sie turystyki (element ten docenił wyłącznie 1 przedstawiciel środowiska aka-
demickiego). Niemniej do najistotniejszych zadań lokalnych liderów zaliczono: 

– wspieranie lokalnych inicjatyw turystycznych w zakresie organizacji  
i obsługi, 

– kreowanie, tworzenie regionalnego produktu turystycznego, 
– nawiązywanie współpracy z administracją publiczną i samorządową, 
– lobbing turystyczny i wprowadzanie innowacji marketingowych. 
Na drugim końcu w tym zestawieniu znalazła się kwestia ekonomicznego 

wsparcia lokalnych inicjatyw turystycznych – sponsoring, a takŜe działania typu 
non profit promujące regionalne produkty turystyczne m.in. związane z tym 
działania wydawnicze. To moŜe nieco naiwne podejście, poniewaŜ z doświad-
czenia wiadomo, Ŝe nie udaje się zwykle wdroŜyć wielu inicjatyw, gdy nie mają 
wystarczającej podwaliny finansowej. WaŜne jednak, Ŝe respondenci dostrzega-
ją konieczność działań wielokierunkowych, wieloaspektowych, co ewentualnie 
później moŜe skutkować poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów w bran-
Ŝy turystycznej. 

Skuteczność działań regionalnych liderów turystyki nie jest jednak imponu-
jąca. Osoby wypełniające kwestionariusz określały ją jako częściowo skuteczną 
(80%), pozostali zaś jako nieskuteczną. Warto teŜ wspomnieć, Ŝe wszyscy re-
spondenci wypowiedzieli się, Ŝe są aktywnymi uczestnikami lokal-
nej/regionalnej polityki turystycznej, wystawiając sobie jednocześnie nie naj-
lepsze świadectwo, tym bardziej Ŝe dotychczasowe inicjatywy podejmowane 
przez liderów badani oceniają zgodnie jako niewystarczające. 

Takie podejście do omawianych zagadnień prowokuje wręcz do stworzenia 
jednej organizacji, która posiadałaby przewodnią pozycję w zakresie turystyki 
regionalnej. 7 na 10 badanych popiera takie rozwiązanie. NaleŜy więc zadać 
pytanie: czy nie warto powrócić do propozycji zintegrowania środowiska tury-
stycznego wokół Lokalnej Organizacji Turystycznej? Byłaby to bez wątpienia 
szansa na rozwój lokalnej gospodarki turystycznej i zintensyfikowanie efektów 
mnoŜnikowych towarzyszących konsumpcji regionalnych produktów turystycz-
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nych. Potencjalnych beneficjentów, którzy korzystaliby z takiego rozwiązania, 
jest wielu, co potwierdzają sami rozmówcy, zaliczając do tego grona: 

– producentów usług – biura i stowarzyszenia turystyczne, 
– producentów dóbr i usług paraturystycznych (uzupełniających ofertę), 
– klientów, konsumentów produktów turystycznych – mieszkańców re-

gionu i odwiedzających, 
– władze samorządowe, 
– oraz tych wszystkich, którzy podejmują działania w sektorze turystycz-

nym, poszukujących róŜnorodnych form aktywizacji miejscowości, 
gmin, instytucji i stowarzyszeń. 

Zakończenie 

Analiza informacji uzyskanych w badaniach pod kątem celu, jaki postawili 
sobie autorzy, pozwala na sprecyzowanie kilku wniosków końcowych: 
1. Wszyscy objęci badaniami przedstawiciele instytucji, organizacji czy 

przedsiębiorstw powinni być brani pod uwagę w procesie kreowania wspól-
nego regionalnego lidera turystyki, a kaŜda ich inicjatywa uwzględniana ja-
ko cenny element w dyskusji. 

2. Konieczne jest powołanie jednej wyspecjalizowanej organizacji, która sko-
ordynowałaby działania w lokalnym sektorze turystyki w oparciu o obecne 
uwarunkowania formalno-prawne i instytucjonalne. Warto wrócić więc do 
pomysłu reaktywowania Lokalnej Organizacji Turystycznej Południowego 
Podlasia. 

3. Analiza zadań przeznaczonych dla lokalnych liderów turystyki wyraźnie 
wskazuje na istotę ich wpływu na wizerunek regionu. Im lepiej uda się 
sprostać niełatwym, szczególnie z organizacyjnego i ekonomicznego punk-
tu widzenia, wymaganiom, tym szybciej będzie moŜna dostrzec w skali 
makro charakterystyczny dla regionu produkt turystyczny, stanowiący al-
ternatywę dla turystyki masowej. 

4. NaleŜy uświadomić respondentom ich rolę w kształtowaniu regionalnej 
polityki turystycznej, a takŜe uczynić ich współodpowiedzialnymi za ewen-
tualne sukcesy i poraŜki. Krytyka moŜe być konstruktywna, ale przejawy 
aktywności nie mogą kończyć się wyłącznie na deprecjonowaniu działań 
innych. 
Zaproponowane powyŜej wnioski są z jednej strony sugestią, a z drugiej 

próbą zainicjowania pewnych przedsięwzięć, które pozwolą na odniesienie 
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sukcesu organizacyjnego. Atrakcyjność turystyczna południowego Podlasia to 
istotny argument, dla którego warto podjąć się tego wyzwania. 

 
LOCAL LEADERS AND THEIR INFLUENCE ON DEVELOPMENT  

OF TOURISM  IN SOUTHERN PODLASIE REGION 
 

Summary 
 
The accurate definition of the tourist leadership in a region and setting a leader specific tasks 

usually brings many positive functions: social, cultural, economic and natural. The aim of the 
article is to analyze behaviors of the local leaders of tourist section in the Southern Podlasie, as 
far as its attractiveness is observed, and moreover the answer to the question: what do their main 
activities involve and how crucial can be their influence on the development of tourism of the 
discussed region. The authors draw some final conclusions on the basis of questioners filled by 
respondents. These conclusions are, on one hand, a suggestion, and on the other hand, an attempt 
to initiate some actual enterprises which can contribute to achieve the organizational success in 
the region. The tourist attractiveness of the Southern Podlasie is a basic argument which makes 
this challenge worth doing. 
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OSOBA JAKO PRODUKT W KONCEPCJI  
MARKETINGU WYBORCZEGO 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule skoncentrowano się na produkcie w kontekście współczesnego marketingu wy-
borczego. Omówiono tutaj specyfikę produktu-osoby, jej miejsce w kontinuum produktu: dobro 
materialne-usługa, wybrane czynniki mające wpływ na pozycję wyjściową kandydatów uczestni-
czących w wyborach, a takŜe cechy indywidualne kandydatów, mogące wpływać na decyzje 
wyborcze wyborców. W artykule uwzględniono równieŜ elementy tworzące wizerunek kandydata 
oraz klasyfikację typów wizerunkowych kandydatów. 

Wprowadzenie 

Marketing wyborczy jest swego rodzaju sztuką eksponowania i sprzedaŜy 
specyficznego produktu, jakim jest uczestniczący w wyborach kandydat lub 
komitet wyborczy. W przeciwieństwie do marketingu politycznego, w którym 
dominujący wydaje się aspekt polityczny, w marketingu wyborczym pierwszo-
planowe wydaje się praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu marketingu 
biznesowego. Istnienie czegoś, co współcześnie dosyć powszechnie nazywa się, 
równieŜ w kontekście prowadzonych kampanii wyborczych, podejściem marke-
tingowym, polegającym na „stwarzaniu klientów”1 (przejmowaniu klientów), 
dostosowywaniu się do ich wymagań, czytaniu w ich myślach i odpowiadaniu 
na zgłaszane potrzeby, nawet do końca świadome, sięga co najmniej kilkudzie-
sięciu lat; w polskich realiach w praktyce lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 

                                                                 
1 Takiego określenia uŜywał P. Drucker, który stwierdził, Ŝe „stwarzanie klientów” jest pod-

stawowym zadaniem kaŜdej organizacji działającej na konkurencyjnym rynku, na którym klienci 
nieprzerwanie stoją przed dylematem, jakiego dokonać wyboru spośród bardzo szerokiej gamy 
róŜnorodnych ofert – por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, 
Northwerstern University, Felberg, Warszawa 1999, s. 33. 
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wieku. Posiadanie obszernej wiedzy teoretycznej z zakresu tzw. marketingu 
politycznego, w zderzeniu z Ŝywą kampanią wyborczą, moŜe okazać się niewy-
starczające, m.in. bez tego, co moŜna byłoby ogólnie nazwać know how. Stąd 
teŜ tak istotne staje się umiejętne zastosowanie instrumentarium marketingu 
mix, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stanowiący sedno zabiegów marke-
tingowych produkt.   

Specyfika produktu w marketingu wyborczym 

W ujęciu marketingu produktem jest „to, co moŜna zaoferować w celu za-
spokojenia potrzeby lub pragnienia”2. Przyjmuje się więc, Ŝe jest nim dowolne 
dobro materialne, ale równieŜ kaŜda usługa. Co więcej, nośnikami usługi moŜe 
być miejsce (np. egzotyczna wyspa), idea (np. przeciwdziałanie i zwalczanie 
korupcji), działanie (np. praca wolontarystyczna na rzecz głodujących dzieci  
w Afryce Środkowej), organizacja (np. komitet wyborczy), czy wreszcie osoba 
(np. kandydat na posła). Ze względu na stopień materialności wyodrębnia się3: 
czyste dobra materialne, produkty materialne z towarzyszącymi usługami, hy-
brydy (stanowiące równowagę pomiędzy usługą a wyrobem), usługi z towarzy-
szącymi produktami materialnymi, a takŜe klasyczne usługi, których cechami 
jest m.in. niematerialność, nierozdzielność i nietrwałość. Trudno przy tym jed-
noznacznie wskazać produkty, które moŜna uznać za stuprocentowe dobra ma-
terialne, a które za czyste usługi. Nie zawsze bowiem moŜna wskazać miejsce, 
w którym kończy się usługa, a gdzie ma się juŜ do czynienia z dobrem mate-
rialnym (wyrobem). W praktyce, produkt jest więc najczęściej w pewnym stop-
niu połączeniem czystego dobra materialnego oraz usługi.  

Produktem, który moŜna ulokować blisko tzw. stuprocentowej usługi, wy-
daje się osoba-kandydat, a w zasadzie niesiony przez nią przekaz w postaci 
wyróŜniającej się, z pośród innych konkurencyjnych, oferty wyborczej. Klient- 
-wyborca dokonuje wyboru, opierając się niemal wyłącznie na wierze w to, Ŝe 
głoszone w programie wyborczym postulaty zostaną zrealizowane, czyli Ŝe 
obietnice wyborcze zostaną z czasem przekute w czyny. Mając na względzie 
podstawowe poziomy produktu, czyli rdzeń, produkt rzeczywisty oraz produkt 
poszerzony4, to w kontekście marketingu wyborczego rdzeniem produktu moŜe 
                                                                 

2 Ph. Kotler, Marketing…, s. 7. 
3 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 617–619. 
4 Ujęcie T. Levitta (por. R.P. Vitale, J.J. Giglierano, Business to Business Marketing. Analysis 

& Practice in a Dynamic Environment, Thomson Learning, Ohio 2002, s. 148, D.R. Lehmann, 
R.S. Winer, Product Management, McGraw Hill, New York 2002, s. 163, czy Podstawy 
marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 114). Druga, najbardziej znana, 
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być wiara wyborcy we właściwy wybór, lepsze jutro, postęp w reformach kraju 
itp., produktem rzeczywistym staje się osoba kandydata, jego indywidualne 
cechy zewnętrzne oraz wizerunek kreowany podczas kampanii wyborczej, jak  
i wcześniej, natomiast produktem poszerzonym – inne cechy wyróŜniające,  
tj. okazje bezpośredniego częstego kontaktu wyborców z kandydatem, auten-
tyczna troska o problemy zwykłych ludzi lub moŜliwość uzyskiwania przez 
wyborców odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem biura słuŜbowego czy 
teŜ strony internetowej.  

NaleŜy przyznać, Ŝe „zakup” dowolnego produktu-osoby (kandydata) obar-
czony jest sporą niewiadomą, a nawet ryzykiem. Nigdy bowiem nie moŜna 
mieć pewności co do przyszłych zachowań kandydata, którego ofertę kupuje się 
poprzez oddanie na niego głosu w czasie wyborów. Warto przy tym zaznaczyć, 
Ŝe z punktu widzenia oceny poziomu satysfakcji klienta z dokonanych w czasie 
róŜnego rodzaju wyborów decyzja jest bardzo trudna do skwantyfikowania, 
dochodzi tu bowiem często do rozlicznych pozamerytorycznych czynników 
wpływających na ocenę jakości produktu (kandydata) i indywidualne decyzje 
klientów (wyborców), czyli w konsekwencji na sumaryczną wielkość zakupu 
(liczbę uzyskanych głosów). Na decyzje wyborcze wpływać mogą bowiem 
m.in.: reprezentowany komitet wyborczy i miejsce na liście (kolejność), słuŜ-
bowe i nieformalne kontakty poszczególnych kandydatów oraz ich aktualne 
wpływy, wykreowany wizerunek, subiektywny stosunek mediów do pretenden-
tów. Istotne znaczenie ma więc tutaj postrzeganie produktu. W praktyce ozna-
cza to, Ŝe suma zdobytych głosów i wielkość uzyskanego w wyborach poparcia, 
mimo Ŝe de facto wyraŜona w konkretnych liczbach, bywa, Ŝe jest nieadekwat-
na, a zdarzyć się moŜe – wręcz odwrotnie proporcjonalna do rzeczywistej war-
tości produktu. I mimo Ŝe wynik mierzony w liczbie uzyskanych głosów moŜna 
uznać za ocenę produktu w oczach klientów (wyborców), to w rzeczywistości, 
naleŜy przyznać, bywa róŜnie. Nawet w kolejnych z rzędu wyborach, które 
moŜna potraktować jako weryfikację oceny jakości ubiegającego się o reelekcję 
kandydata, wynik nie zawsze odzwierciedla autentyczne walory poszczegól-
nych produktów. Wyniki wyborów w Ŝaden sposób nie są więc oceną rzeczywi-
stej jakości kandydata jako człowieka, a stanowią jedynie ocenę jego popular-
ności w społeczeństwie. Dzieje się tak m.in. dlatego, Ŝe trudno rozpoznać fak-

                                                                                                                                                             

koncepcja Ph. Kotlera wyodrębnia pięć poziomów produktu, tzn. podstawowy poŜytek, produkt w 
formie podstawowej, produkt oczekiwany, produkt ulepszony, produkt potencjalny (Ph. Kotler, 
Marketing…,., s. 400–401). 
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tyczne intencje poszczególnych kandydatów ze względu na to, Ŝe programy 
opierają się często na frazesach, bez autentycznego odnoszenia się do nich  
w Ŝyciu głoszących je osób (co innego się mówi w czasie wyborów, co innego 
się czyni – zarówno w Ŝyciu zawodowym, jak i prywatnym). Szerzej naleŜy 
rozumieć to tak, Ŝe w przypadku produktu-osoby moŜna uzyskać bardzo wysoki 
wskaźnik sprzedaŜy produktu o niskiej jakości, i odwrotnie – czasem trudno 
sprzedać produkt odbiegający in plus od konkurencyjnych produktów. Stąd teŜ 
znane przykłady polityków, niemających w rzeczywistości, co dopiero obnaŜa 
bliŜszy kontakt, Ŝadnych pomysłów na swój kraj czy region, a kierowanych 
jedynie egocentryzmem, bliŜej niesprecyzowanymi kompleksami, perspektywą 
dostatniego Ŝycia lub jeszcze niŜszymi pobudkami.  

PowyŜej opisana sytuacja moŜe występować jedynie wówczas, gdy konsu-
ment nie ma bezpośredniego kontaktu z produktem, który nabywa, wobec czego 
nie ma moŜliwości skonfrontowania zakupu ze stanem faktycznym. Trudno 
znaleźć tutaj analogię w stosunku do innych produktów, których jakość jest 
łatwiej weryfikowalna m.in. ze względu na moŜliwość bezpośredniego – nie-
słuŜbowego i nieukrytego za politycznymi, sztucznymi pozami – kontaktu (np. 
bezpośredni pobyt w popularnym kurorcie weryfikuje jego faktyczne walory  
w stosunku do obiecywanych w folderach reklamowych, a bieŜące uŜytkowanie 
dowolnego dobra materialnego pozwala na skonfrontowanie poziomu satysfak-
cji ex post do oczekiwań ex ante). Dlatego specyfikę tę moŜna uznać za para-
doks jakości produktu-osoby (kandydata).  

Wybrane czynniki determinujące pozycję wyjściową produktu-kandydata 

Kampanie wyborcze korzystają z narzędzi marketingu docelowego, który 
ogólnie realizuje się w trzech etapach: podział rynku na segmenty, zdefiniowa-
nie i dotarcie do rynku docelowego, a takŜe określenie i umiejscowienie oferty 
wyborczej. Jednak, oprócz dogłębnie przeprowadzonej analizy rynku, dokona-
nej segmentacji rynku, wyboru rynku docelowego czy stworzonej strategii  
w końcowym sukcesie mogą odgrywać bardzo istotną rolę przesłanki wzmac-
niające pozycję wyjściową kandydata i siłę oddziaływania kampanii wyborczej 
juŜ od samego jej początku. Z punktu widzenia uczestniczącej w wyborach 
jednostki do czynników, które określają jej pozycję wyjściową, naleŜy m.in. 
kolejność na liście wyborczej, cechy indywidualne czy status komitetu wy-
borczego. Faktyczna wartość dodana części z tych determinant tkwi jedynie  
w psychice ludzkiej, inne mają głębsze przesłanki merytoryczne. 
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Dosyć powszechnie panuje przekonanie o znaczeniu miejsca na liście wy-
borczej. Wynika to z kilku przesłanek. Wyborcy często głosują na pierwszą 
osobę na liście dlatego, Ŝe chcą przekazać poparcie konkretnemu komitetowi 
wyborczemu, a nie znają w ogóle poszczególnych kandydatów z listy lub nie 
zadają sobie trudu poznania ich. Oddają więc głos na lidera listy, czyli „jedyn-
kę”; w takim przypadku mówi się o tzw. efekcie pierwszego miejsca. NaleŜy 
przy tym zaznaczyć, Ŝe wiedza wyborców na temat poszczególnych kandyda-
tów, co jest naturalną prawidłowością, wzrasta na niŜszych szczeblach władzy. 
Oznacza to, Ŝe w przypadku wyborów do rad gmin miejsce na liście wyborczej 
ma juŜ zdecydowanie mniejsze znaczenie niŜ w przypadku np. wyborów parla-
mentarnych. Druga przesłanka wynika z utrzymującego się jeszcze wśród wielu 
wyborców błędnego przekonania, i niestety, nie zaleŜy to od poziomu ich wy-
kształcenia czy miejsca zamieszkania, Ŝe bez względu na to, na kogo odda się 
głos na danej liście wyborczej, to i tak „przechodzą pierwsi z listy”. Takie myl-
ne przeświadczenie faworyzuje liderów listy i defaworyzuje osoby pozostające 
na odległych jej miejscach, dosyć powszechnie moŜna bowiem spotkać się  
z twierdzeniami, Ŝe ktoś nie ma szans się dostać do konkretnego gremium, po-
niewaŜ na liście wyborczej jest na dalszej pozycji. PodłoŜe tego tkwi m.in.  
w doświadczeniach wyniesionych z poprzedniego systemu. W czasach tzw. 
demokracji ludowej polska społeczność była przyzwyczajana do iluzorycznego 
udziału w wyborach, w których listy wyborcze nie wymagały ingerencji wybor-
ców, tzn. głosowanie odbywało bez skreśleń, a co za tym idzie – mandaty do 
rad narodowych uzyskiwały wszystkie osoby znajdujące się na wcześniej usta-
lonych w Komitetach Wojewódzkich listach lub umieszczane na najwyŜszych 
pozycjach. Kotary, stwarzające pozory tajności głosowania, co prawda istniały, 
lecz wizyta wyborcy za nimi wiązała się z odnotowaniem tego faktu przez ko-
misję wyborczą i niemal pewnymi reperkusjami w przyszłości. Współcześnie, 
w praktyce listy wyborcze tworzone przez komitety wyborcze mogą być kon-
struowane alfabetycznie (trudno współcześnie spotkać się z takimi rozwiąza-
niami – poza wyborami do rad gmin, gdzie czasem to się zdarza), „rankingowo” 
lub według róŜnych parytetów (w tym równieŜ „rankingowo”). Stąd teŜ dosyć 
często słyszy się doniesienia medialne na temat „wojen o miejsca”; komitety 
wyborcze podsycają teŜ w ten sposób przekonanie o znaczeniu kolejności po-
szczególnych nazwisk na liście, podtrzymując tym samym niską świadomość 
wyborców. Odrębną kwestię stanowią wybory do Senatu, gdzie kaŜdy komitet 
w danym okręgu wyborczym moŜe wystawić wyłącznie jednego kandydata,  
a lista do głosowania konstruowana jest alfabetycznie. Jednak nawet i tutaj, 
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chociaŜ w mniejszym zakresie, ma znaczenie nazwisko rozpoczynające się na 
literę „A”. 

Przy okazji wyborów parlamentarnych w 2011 roku pojawił się slogan „Nie 
głosujcie na jedynkę”, jednak ograniczona siła oddziaływania kampanii nie 
spowodowała zasadniczych zmian w zachowaniach wyborców i nie odbiła się 
ona dostatecznym echem wśród ogółu. W wyborach do Sejmu, na 460 posłów, 
aŜ 155 mandatów przypadło wówczas „jedynkom”, a tylko 23 mandaty – oso-
bom startującym z dalszych niŜ dziesiąte miejsce. PoniŜej zaprezentowano wy-
niki wyborów parlamentarnych (do Sejmu) z 2011 roku, z uwzględnieniem 
miejsc, które zajmowali na swoich listach wyborczy zwycięzcy (tab. 1). Wydaje 
się jednak, Ŝe jest to właściwie obrany kierunek i w przyszłości o organizację 
podobnych akcji powinny się pokusić m.in. największe organizacje pozarządo-
we zainteresowane postępem demokratyzacji naszego kraju.  

Tabela 1 

Liczba uzyskanych mandatów w wyborach do Sejmu w 2011 roku z pierwszych dziesięciu miejsc 
na listach wyborczych 

Miej-
sce na 
liście 

Platforma 
Obywatelska 
– ogółem 212 

mandatów 

Prawo i 
Sprawiedli-
wość – ogó-

łem 158 man-
datów 

Ruch Palikota 
– ogółem 39 
mandatów 

Polskie Stron-
nictwo Ludo-
we – ogółem 
27 mandatów 

Sojusz Lewi-
cy Demokra-

tycznej  
– ogółem 23 

mandaty 
1 41 40 38 17 19 
2 37 37 2 7 4 
3 34 22 – 4 3 
4 24 17 – – – 
5 15 11 – – – 
6 12 5 – – – 
7 12 7 – – – 
8 10 5 – – – 
9 3 2 – – – 
10 6 2 – – – 

Źródło: opracowanie na podstawie http://www. wyborcza.pl/1,75478,10494386 z 19 października 
2011 r., s. 4. 

W wyborach, w których w jednym okręgu wyborczym startuje jednocześnie 
kilkadziesiąt lub więcej osób, bardzo trudno skupić uwagę wyborców na kon-
kretnym nazwisku. W pewnym sensie nabiera więc znaczenia nazwisko kandy-
data; wśród praktyków wprowadza się nawet pojęcie „nazwiska wyborczego”. 
Ktoś posiadający nazwisko zaczynające się na literę „A”, przy alfabetycznym 
konstruowaniu listy, ma szansę, będąc na pierwszej pozycji, zdobyć dodatkowe 
głosy oddawane na listę, ale niekoniecznie na kogoś imiennie. Na uwagę zasłu-
guje równieŜ fakt, Ŝe wzmacnianie rozpoznawalności nazwiska odbywa się 
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poprzez udział w kilku kolejnych wyborach. Istnieją liczne przypadki startowa-
nia kandydatów do skutku, bowiem powtarzalność udziału wciąŜ w nowych 
kampaniach powoduje, samo z siebie, Ŝe dane nazwisko staje się coraz bardziej 
znane. Występuje tu jednak realne ryzyko przesytu danym kandydatem. Są 
równieŜ nazwiska z wyrobioną marką polityczną lub znane powszechnie w 
lokalnych środowiskach, które koncentrują na sobie uwagę a priori. Zdarza się 
nierzadko, Ŝe znane nazwisko przyciąga uwagę bardziej niŜ to, co kandydat ma 
do zaoferowania. Osobom popularnym, znanym z mediów, członkom ich ro-
dzin, politykom startującym cyklicznie w wyborach, a nawet osobom noszącym 
znane nazwiska kojarzone z polityką łatwiej jest się przebić na bardzo trudnym 
rynku, z jakim ma się do czynienia w czasie trwania kampanii wyborczej. 
Ogromna ilość informacji dochodzących wówczas do wyborców powoduje, Ŝe 
są one mocno selekcjonowane, w większości nie poświęca się im uwagi, a moŜ-
liwości percepcyjne przeciętnego człowieka pozwalają jedynie na uchwycenie 
mocnych, wyróŜniających się komunikatów. W takim przypadku jeden komu-
nikat pochodzący od znanej osoby szybko dominuje i przysłania informacje 
pochodzące od mniej znanych rywali. Komitety wyborcze wykorzystują skłon-
ność wyborców do „stawiania krzyŜyka” przy znanym nazwisku, proponując 
udział w wyborach osobom nieznanym, ale noszącym znane nazwiska, czasem 
kierując się przy tym np. chęcią dezinformacji komunikatów konkurencji. Stąd 
teŜ nie tylko osoby, które cieszą się autorytetem lub popularnością, ale równieŜ 
osoby, których najmocniejszą, a w pewnych przypadkach być moŜe jedyną 
mocną stroną, jest posiadanie znanego nazwiska, mogą zyskać pewną przewagę 
nad konkurentami. W kampaniach wyborczych stosowane są dwa podstawowe 
wariantach takiej strategii: wykorzystywanie czysto przypadkowej zbieŜności 
nazwisk kandydata z inną znaną osobą (ideałem wydaje się tutaj zbieŜność nie 
tylko nazwiska, ale i imienia), a takŜe wystawianie w wyborach członków ro-
dzin znanych ludzi lub aktualnie popularnych polityków.  

Poza nazwiskiem czy miejscem na liście istnieje bardzo liczna grupa innych 
czynników, w tym merytorycznych, które mają wpływ na tzw. pozycję wyj-
ściową kandydata, jak równieŜ na jego przyszły indywidualny wynik w wybo-
rach. O ile dobra i skuteczna kampania jest w stanie mocno wesprzeć kandyda-
ta, to jednak naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe prawie nigdy nie jest ona w stanie 
zrobić za niego wszystkiego. Wśród czynników merytorycznych warto wymie-
nić: dotychczasową aktywność kandydata, jego Ŝyciorys, związki zawodowe  
i społeczne z danym okręgiem wyborczym, wykształcenie, wykonywany za-
wód, a takŜe wiek oraz inne cechy, w tym demograficzne. Do cech, które 
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wpływają pozytywnie na pozycję wyjściową kandydata, zaliczyć naleŜy zdoby-
te wykształcenie oraz wykonywany zawód, jak równieŜ autorytet w danej dzie-
dzinie lub danym środowisku. Za autorytety uznawani są m.in. ludzie nauki  
i kultury, społecznicy, a takŜe osoby, zajmujące się wprawdzie polityką, lecz 
niekojarzone bezpośrednio z Ŝadnym ugrupowaniem politycznym, zasłuŜone 
dla kraju lub społeczności lokalnej. Wśród wykonywanych zawodów jedne 
cieszą się większym szacunkiem od innych lub dają większą moŜliwość bieŜą-
cych kontaktów ze elektoratem. Do tej grupy zaliczają się m.in. lekarze i na-
uczyciele, ale równieŜ np. prawnicy czy drobni handlowcy, a nawet listonosze. 
Podobnie jest z wykształceniem, które moŜe dawać przewagę na starcie, w tym 
równieŜ psychologiczną. Dowodem tego, jak waŜne dla osoby pełniącej funkcje 
publiczne jest np. posiadanie wyŜszego wykształcenia, są politycy uzupełniają-
cy pospiesznie swoje kwalifikacje formalne w tracie kolejnych kadencji.  

Cechą, która moŜe pozytywnie wpływać na wynik kandydata, jest jego 
wiek, a branym często pod uwagę argumentem w kampaniach wyborczych jest 
„młodość”. Młody kandydat moŜe teŜ przyciągnąć elektorat młodszego pokole-
nia, poza tym w polskich realiach młody kandydat jest często traktowany przez 
wyborców jako ten, który nie zdąŜył się jeszcze „zabrudzić”. Z drugiej strony, 
w przypadku osób dojrzałych wiekiem podnosi się znaczenie doświadczenia, 
zarówno merytorycznego, jak i praktycznego w piastowaniu róŜnego rodzaju 
funkcji czy teŜ brania udziału we wcześniejszych wyborach. 

Płeć kandydata nie odgrywa (a przynajmniej nie powinna odgrywać) 
współcześnie większego znaczenia, chociaŜ ugrupowania polityczne starają się 
uwypuklać troskę o równe traktowanie płci m.in. poprzez wprowadzenie na 
listach tzw. parytetów płci. Jednak zabiegi elit politycznych mają tutaj raczej na 
celu nadanie pewnego wydźwięku medialnego i pokazanie danego ugrupowania 
jako otwartego, demokratycznego czy postępowego, trudno bowiem przypusz-
czać, aby w społeczeństwie płeć kandydata stanowiła argument decydujący przy 
podejmowaniu decyzji wyborczych. Nieco inaczej moŜe wyglądać sytuacja 
kandydata, reprezentującego konkretne środowisko, duŜą organizację pozarzą-
dową, mniejszość narodową lub etniczną, a takŜe subkulturę, z którą moŜe się 
bezpośrednio identyfikować część elektoratu i aktywniej uczestniczyć w wybo-
rach, głosując na „swojego”.  

Z uwzględnieniem właściwych proporcji, cechą indywidualną mogącą 
wspomóc kandydata jest jego wygląd fizyczny, a w zasadzie moŜliwości, które 
daje posiadanie dobrej aparycji, pod warunkiem właściwej jej prezentacji. 
Oczywiście nie moŜna tego nazwać argumentami merytorycznymi, ale bez wąt-
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pienia dla części elektoratu, szczególnie przy właściwym eksponowaniu walo-
rów zewnętrznych kandydata, atrakcyjny wygląd to waŜny argument przema-
wiający za głosowaniem właśnie na niego. Istnieją przykłady z kampanii zagra-
nicznych i krajowych, gdzie prezentacja tzw. walorów zewnętrznych przekracza 
kanony dobrego smaku i nie warto tego tematu tutaj rozszerzać. Jednak profe-
sjonalne eksponowanie na billboardach miłej twarzy moŜe jedynie pomóc  
w osiągnięciu lepszego wyniku w wyborach, nawet jeŜeli dobry wygląd jest 
bardziej zasługą makijaŜu i programów słuŜących obróbce graficznej niŜ samej 
natury. I chociaŜ niewielu ze startujących w wyborach by się do tego przyznało, 
to jednak atrakcyjnym kandydatom wygląd pomaga w pozyskiwaniu głosów.  

Warto równieŜ podjąć jeszcze jedną kwestię. Na podstawie obserwacji ryn-
ku politycznego w Polsce (zarówno w skali lokalnej, jak i kraju) moŜna wysnuć 
wniosek, Ŝe dla wyborców niewielkie znaczenie ma biografia kandydata, a do-
kładnie jego przeszłość. MoŜna wysunąć przypuszczenie, Ŝe dla wyborców 
liczą się głównie aktualnie piastowane funkcje, przynaleŜność polityczna czy 
aktualnie oficjalnie prezentowane postawy i poglądy. Jest to trudny problem, 
bowiem, jak się często mówi nieoficjalnie – droga do sukcesu politycznego 
wiąŜe się z ciągłymi zmianami barw, zawieraniem krótkotrwałych sojuszy,  
a osoby ze „sztywnymi kręgosłupami” nie mają szans w tej grze.  

Z punktu widzenia efektywności kampanii istotnym, a czasem kluczowym 
problemem staje się określenie statusu komitetu wyborczego, pod którego 
sztandarem starują poszczególni kandydaci. Problem ten dotyczy w szczególno-
ści faktu, czy komitet wyborczy powinien być powiązany z konkretnym ugru-
powaniem politycznym, czy teŜ ma to być tzw. komitet wyborczy wyborców. 
W przypadku wyborów wyŜszego szczebla, tj. do sejmików wojewódzkich, 
Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, odpowiedź wydaje się oczywista. 
Mimo podejmowania róŜnorodnych prób organizowania komitetów obywatel-
skich, dotychczasowa praktyka pokazuje wyŜszość tzw. komitetów partyjnych. 
W przypadku wyborów do rad miast i gmin, a takŜe bezpośrednich wyborów na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – nie jest juŜ to tak jednoznaczne,  
a wyniki kolejnych wyborów wręcz przemawiają na korzyść kandydatów i ko-
mitetów niepartyjnych (wyłączając z tego największe miasta). OtóŜ w wybo-
rach na tym szczeblu ścieranie się poglądów na temat róŜnic programowych, 
ideologicznych, podejścia do zagadnień makroekonomicznych czy innych pro-
blemów pojawiających się w ogólnokrajowych mediach, typu afery, dymisje 
itd., schodzi na dalszy plan. Nie oznacza to jednak, Ŝe indywidualne poglądy, 
kreowane na podstawie obserwacji sceny politycznej na szczeblu ogólnopol-
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skim, nie przekładają się na decyzje wyborców, szczególnie te negatywne. Ko-
mitety wyborców mają tę przewagę nad komitetami partyjnymi, Ŝe mogą pozy-
skiwać głosy pochodzące od elektoratu róŜnych ugrupowań politycznych, np. 
dowolnie i bez konsekwencji krytykując w całości lub w poszczególnych punk-
tach ich programy gospodarcze i społeczne. Z kolei osoby startujące z komite-
tów identyfikowanych z ugrupowaniami politycznymi są obarczone etykietą 
partii, co w świadomości wyborców niezgadzających się z programem danego 
ugrupowania politycznego, jest bardzo często podstawowym czynnikiem dys-
kwalifikującym do udzielenia poparcia nawet najbardziej merytorycznemu kan-
dydatowi. Mało bowiem prawdopodobne, aby przeciwnik danego ugrupowania 
politycznego w wyborach np. do rady gminy poparł kandydata właśnie tej par-
tii. W konsekwencji komitety partyjne na tym szczeblu uzyskują często niŜsze 
wskaźniki procentowe poparcia niŜ w przypadku pozostałych wyborów.  
W komitetach „niepartyjnych” kandydaci nazywając swoich rywali politykami, 
a siebie „niepolitycznymi samorządowcami”, przedstawiają się na starcie  
w oczach społeczeństwa w korzystniejszym świetle, co w erze dosyć po-
wszechnej dezaprobaty w stosunku polityki i polityków daje części wyborcom 
powaŜny argument emocjonalny.   

Zakończenie 

W marketingu wyborczym w duŜej mierze mają zastosowanie podobne za-
sady, które znane są z tzw. marketingu biznesowego. Techniki wywierania 
wpływu na innych mogą przyjmować tutaj róŜnorodne postaci, jednak więk-
szość daje się zaklasyfikować do jednej z sześciu kategorii. NaleŜą do nich za-
sady5: wzajemności, zaangaŜowania i konsekwencji, sympatii, autorytetu, nie-
dostępności oraz społecznego dowodu słuszności. Opierają się one na pewnych 
psychologicznych regułach, według których człowiek, stykając się z wieloma 
informacjami, musi często podejmować setki szybkich decyzji. W wielu przy-
padkach nie odwołuje się więc do własnych moŜliwości intelektualnych, samo-
dzielnej analizy i oceny, ale „chodzi na skróty” włączając pewne schematy po-
stępowania. Stąd teŜ obserwowana przy okazji róŜnorodnych wyborów pewna 
mechaniczność decyzji, schematyczne zachowania, stereotypowe myślenie, 
szufladkowanie, dzielenie na złych i dobrych, opowiadanie się za czymś lub 
przeciw czemuś, a takŜe szybkie decyzje, często pozbawione racjonalnych ar-
gumentów. JednakŜe na całościowy wizerunek produktu-kandydata składa się 

                                                                 
5 M. Fabijańska, Psychomanipulacja w polityce. Metody, techniki, przykłady, Astrum, Wrocław 

2007, s. 23–25. 
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bardzo wiele komponentów sprawiających, Ŝe społeczny odbiór moŜe stać się 
silnie spersonalizowany. Kandydat to przede wszystkim osoba obdarzona swo-
istymi cechami, jak: wygląd, temperament, sposób uprawiania działalności pu-
blicznej, kompetencje komunikacyjne (tembr głosu, uŜywane słownictwo, 
umiejętność wypowiedzi, dbałość o szczegóły wyglądu, radzenie sobie w sytu-
acjach stresowych, zdecydowanie itd.)6. Poza tym istotne mogą wydawać się 
takie kwestie, jak: tolerancja, stosunek kandydata do tradycji narodowej, religii, 
wartości Ŝycia, moralności, polityki międzynarodowej, innych nacji i ras, 
mniejszości, jak równieŜ doświadczenie Ŝyciowe i droga polityczna, związki  
z miejscem pochodzenia lub zamieszkania, wykształcenie, zawód, narodowość, 
orientacja seksualna, nałogi, hobby, stan zdrowia oraz wiele innych7. Dzięki 
kreowaniu określonych postaw i zachowań z czasem zyskuje się w oczach elek-
toratu określony wizerunek – „szufladkę wizerunkową”. PoniŜej zaprezentowa-
no wybrane typy wizerunkowe (tab. 2). 

Tabela 2  

Wybrane typy wizerunkowe produktów-kandydatów 

Typ wize-
runku 

Podstawowe cechy Główny styl zachowań 
w obszarze publicznym polityczne osobowościowe 

Ekspert Rzeczowość 
Obszerna wiedza 
Kompetencje 
Odpowiedzialność 
Skuteczność 

Skrupulatność 
Dokładność 
Umiar 
Wiarygodność 
Rzetelność 

Koncyliacyjno-konfli-
ktowy 

Ojciec Paternalizm 
Protekcjonalizm 
Odpowiedzialność 
Mądrość polityczna 

Opiekuńczość 
Odwaga 
Opanowanie 
Mądrość 

Koncyliacyjno-konfli-
ktowy 

Amant Atrakcyjna powierz-
chowność 
Skuteczność 
Dynamizm 
Zdecydowanie 

Atrakcyjna powierzchow-
ność 
Dynamizm 
Narcyzm 
ŚwieŜość 
Romantyzm 
Sentymentalizm 

Koncyliacyjny 

Heros Charyzma 
Zdecydowanie 
Autorytaryzm 
w decyzyjności 

Charyzma 
Odwaga 
Zdecydowanie 
Pasja w działaniu 

Konfliktowy 

                                                                 
6 M. Jezierski, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: B. Dobek-Ostrowska, 

Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wyd. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 123. 

7 Por. M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich III 
RP, Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 63–64; M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny, 
Wyd.Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 103–104. 
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Profetyczna wizja 
ładu politycznego 
Poczucie misji 

Zwykły 
człowiek 

Skrócenie dystansu 
do wyborcy 
Wiarygodność 

Nawiązanie do wspólnoty 
pochodzenia 
Podkreślanie swojskości 
Umiar  

Koncyliacyjny 

Szarak Bierność  
Uległość 

Przeciętność 
Apatia 
Uległość 

Koncyliacyjny 

Ekscentryk Pasja 
Nietypowe podejście 

Nietypowe podejście do 
rzeczywistości 
Niestandardowe zacho-
wania w Ŝyciu codzien-
nym 

Konfliktowy 

Idol Zdecydowanie 
Charyzma 
Skuteczność 
Umiejętność podej-
mowania decyzji 

Niedostępność 
Zdecydowanie 
Charyzma  
Konsekwencja 
 

Konfliktowo-koncylia-
cyjny 

Błazen Nieodpowiedzialność 
polityczna 
Niezamierzona 
śmieszność w zacho-
waniach 

Nieodpowiedzialność 
polityczna 
Niezamierzona śmiesz-
ność w Ŝyciu codziennym 

Konfliktowy 

Luzak Skuteczność  
Ironiczny stosunek do 
rzeczywistości  
Poczucie humoru 
Dystans do siebie 

Ironiczny stosunek do 
rzeczywistości społecznej 
Poczucie humoru 
Dystans do siebie 

Koncyliacyjno-konfli-
ktowy 

Źródło: M. Jezierski, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: B. Dobek- 
-Ostrowska, Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 130. 

Nie oznacza to, Ŝe określona „łatka” wizerunkowa towarzyszy poszczegól-
nym kandydatom przez całą drogę polityczną. KaŜdy człowiek ewoluuje, ewo-
luują równieŜ jego poglądy i zachowania. Tym bardziej dotyczy to polityki, 
gdzie poszczególni uczestnicy, chcąc pozostać w grze na dłuŜej, zmieniają swój 
image, w zaleŜności od bieŜącej sytuacji i róŜnych okoliczności.  
 

THE PERSON AS THE PRODUCT IN THE CONCEPT  
OF ELECTORAL MARKETING 

 
Summary 

 
In the paper, the author concentrated on the product in the context of contemporary election 

marketing. The paper discusses the specificity of the product-person, its place in the continuum of 
the product "material good-service", chosen factors affecting the home position of candidates 



Osoba jako produkt w koncepcji marketingu wyborczego 533 

participating in elections, as well as individual characteristics of candidates, being able to influ-
ence on the decisions of electors. Elements forming the image of the candidate and classification 
of the types of candidate’s image were also included in the paper. 
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TEORIA CYKLU śYCIA PRODUKTU W KONTEK ŚCIE 
MARKETINGU POLITYCZNEGO 

 

 

 

Streszczenie  

Produkt polityczny, podobnie jak handlowy, dysponuje określoną długością Ŝycia, na którą 
składają się cykle,  którym z kolei odpowiadają róŜne wyzwania natury marketingowej. Prezen-
towany tekst ukazuje specyfikę Cyklu śycia Produktu w kontekście marketingu politycznego, 
konfrontując klasyczną teorię CśP z uwarunkowaniami występującymi na rynku politycznym. 
Zastosowany zabieg redakcyjny umoŜliwia poznanie działań marketingowych, które powinny być 
realizowane na róŜnych fazach cyklu Ŝycia produktu politycznego w nowoczesnych, zorientowa-
nych rynkowo organizacjach politycznych. 

Wprowadzenie 

Zagadnienie cyklu Ŝycia produktu (CśP) stanowi element marketingu kla-
sycznego, który mógłby zostać zaimplementowany do analizy specyfiki rynku 
politycznego. Niniejszy tekst ma na celu ukazanie problematyki Cyklu śycia 
Produktu w wymiarze marketingu politycznego oraz zweryfikowanie wpływu 
długości Ŝycia produktu politycznego na charakterystykę działań marketingo-
wych na rynku politycznym.  

KaŜdy produkt, w tym równieŜ polityczny, ma określoną długość Ŝycia 
składającą się z cykli, których granice wyznacza popyt konsumentów-wybor-
ców. Poszczególnym cyklom, zwanym równieŜ fazom, odpowiadają odmienne 
wyzwania marketingowe, których rozwiązanie moŜe przynieść firmom kon-
kretne zyski. Przedsiębiorstwa precyzyjnie określając fazy, w których znajdują 
się ich produkty, mogą lepiej dostosować się wymagań rynku, ale takŜe weryfi-
kować, jakie dobra bądź usługi nie cieszą się konsumenckim zainteresowaniem 
i naleŜy je zastąpić.  

Obecnie, szczególnie w ujęciu handlowym, rozmaite towary i usługi, ulega-
ją procesowi starzenia szybciej niŜ dotychczas. Związane jest to z tempem po-
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jawiania się na rynku nowych technologii, przetwarzanych w realne dobra, któ-
re wydatnie skracają Ŝycie swoich rynkowych poprzedników. Łatwo jednak 
zauwaŜyć, Ŝe rynkowa Ŝywotność produktu politycznego zaleŜy od odmiennych 
czynników niŜ innowacje technologiczne. Zostaną one jednak precyzyjnie okre-
ślone w dalszej części niniejszego tekstu.  

Poddając analizie Ŝycie produktu politycznego, łatwo dostrzega się podo-
bieństwa z klasycznym ujęciem zagadnienia cyklu Ŝycia produktu, sformułowa-
nym przez Ph. Kotlera. Zakłada on, Ŝe:1 
1. Wszelkie dobra oraz usługi mają ograniczoną długość Ŝycia. 
2. SprzedaŜ jakichkolwiek towarów i usług przechodzi przez odrębne fazy, 

przy czym kaŜda stwarza sprzedawcom inne szanse. 
3. W róŜnych fazach cyklu Ŝycia dóbr i usług następuje wzrost lub spadek 

zysku. 
4. W kaŜdej fazie cyklu Ŝycia towary i usługi wymagają stosowania odmien-

nej strategii marketingowej. 
Wnioski zweryfikowane przez Ph. Kotlera doskonale pasują do charaktery-

styki towaru politycznego. MoŜna bowiem z całą odpowiedzialnością stwier-
dzić, Ŝe produkty polityczne dysponują ograniczoną długością Ŝycia, w trakcie 
którego przechodzą przez odpowiednie fazy, mające wpływ zarówno na zyski 
potencjalnych oferentów, jak równieŜ stosowane przez nich strategie marketin-
gowe. Warto zatem dostrzec, Ŝe teoria cyklu Ŝycia produktu jest adekwatna do 
wykorzystania na równieŜ rynku politycznym2. 

Cykl Ŝycia produktu na rynku politycznym 

Politycy oraz partie polityczne w swoim rynkowym Ŝyciu przechodzą przez 
cztery fazy. Ich długość nie jest jednak wypadkową innowacji technologicz-
nych, wprowadzanych przez rynkową konkurencję, ale jest uzaleŜniona przede 
wszystkim od charakterystyki rynku politycznego. Inaczej mówiąc, na dojrza-
łych, stabilnych rynkach, gdzie poszczególne partie polityczne istnieją od lat, 
długość Ŝycia produktu, jakim jest formacja polityczna, moŜe wynosić wiele lat. 
Doskonałym przykładem jest rynek amerykański, gdzie obydwie dominujące 
partie, Demokraci oraz Republikanie, funkcjonują jako produkt niezmiennie od 
1865 roku. Warto równieŜ zwrócić uwagę na rynek brytyjski, gdzie Partia Kon-
serwatywna szczyci się tradycją sięgającą lat trzydziestych dziewiętnastego 
                                                                 

1 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola. Wyd. Felberg, Warszawa 
1999, s. 329. 

2 M. Cichosz, Wizerunek lidera politycznego, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii 
wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2005, s. 102. 
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wieku, natomiast Partia Pracy funkcjonuje od 1900 roku. NaleŜy więc zauwa-
Ŝyć, Ŝe na dojrzałych rynkach politycznych długość Ŝycia produktów w postaci 
formacji politycznych jest nieosiągalna dla zwykłych handlowych towarów czy 
usług. Sytuacja zmienia się nieco w przypadku kandydata postrzeganego  
w ujęciu produktu. Długość jego rynkowego Ŝycia jest krótsza aniŜeli partii, 
aczkolwiek wynosić moŜe nawet kilkadziesiąt lat. Kandydat wiąŜąc się z okre-
śloną partią polityczną, staje się jej produktem wystawianym na sprzedaŜ  
w trakcie kolejnych transakcji wyborczych. JeŜeli jest popularny i przy okazji 
wybieralny, jego rynkowy Ŝywot trwać moŜe nawet do samej śmierci. Doskona-
łym przykładem jest Franklin Delano Roosevelt – 35 lat nieustającej popularno-
ści na rynku politycznym w Stanach Zjednoczonych, oraz Winston Churchill  
– 64 lata rynkowej egzystencji jako wybieralny kandydat w Wielkiej Brytanii. 
Jak zatem widać, długość Ŝycia produktów na dojrzałych rynkach politycznych 
jest bezsprzecznie długa w porównaniu z produktami z rynku przedsiębiorstw. 
Jest to zapewne skutkiem maksymalizacji fazy dojrzałości, w której znajdują się 
produkty polityczne. MoŜna zatem zakładać, Ŝe ponadprzeciętna długość Ŝycia 
produktów na stabilnych rynkach politycznych jest wynikiem skutecznej mody-
fikacji, a zarazem przedłuŜania fazy dojrzałości do maksimum. Tego rodzaju 
praktyki mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie na rynku politycznym, w przy-
padku rynku handlowego bowiem sztuczne przedłuŜanie Ŝycia produktu w fazie 
dojrzałości nie miałoby marketingowego uzasadnienia ze względu na innowacje 
technologiczne wprowadzane na rynek przez konkurencję.  

Dla kontrastu warto zweryfikować sytuację na polskim rynku politycznym, 
który w przeciwieństwie do przedstawionych powyŜej rynków amerykańskiego 
i brytyjskiego nie wykazuje statusu całkowitej dojrzałości. W przypadku tym 
precyzyjne określanie długości Ŝycia wiąŜe się z utrudnieniami o typowo meto-
dologicznym charakterze. Dokonanie bowiem porównania cyklu Ŝycia typowe-
go krajowego produktu politycznego, jakim jest największa w 2012 roku partia 
polityczna – Platforma Obywatelska3, z analogicznym towarem na rynkach 
amerykańskim i brytyjskim mija się z celem. Platforma istnieje na rynku od 
2001 roku, zatem porównywanie jej do Partii Demokratycznej w USA czy tym 
bardziej do Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii jest całkowicie nieuza-
sadnione. MoŜna jedynie potwierdzić domniemanie, Ŝe długość Ŝycia najwięk-
szych ogólnopolskich partii politycznych ulegać będzie stopniowemu wydłuŜa-
niu, co jest wynikiem stabilizowania się sytuacji (stopniowego dojrzewania) na 
krajowym rynku politycznym. Warto jednak przypomnieć, Ŝe dzisiaj najdłuŜ-
                                                                 

3 Stan na marzec 2012 na podstawie http://wybory.smgkrc.pl/.  
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szym rynkowym Ŝyciem moŜe poszczycić się Polskie Stronnictwo Ludowe, 
załoŜone w 1990 roku, oraz Samoobrona, załoŜona w 1992 roku. Są to ogólno-
polskie formacje, które bez zmiany nazw własnych trwają na krajowym rynku 
politycznym.  
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Rys. 1. Dotychczasowa długość Ŝycia (w latach) duŜych ogólnopolskich partii politycznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokonanej analizy największych polskich partii poli-
tycznych, stan na 2012 rok.  

Postrzegając partie polityczne jako produkt, jak równieŜ dokonując obser-
wacji rynkowych działań krajowych formacji, moŜna wnioskować, Ŝe praktycz-
nie wszystkie ukazane wyŜej partie polityczne pomimo róŜnego staŜu rynkowe-
go, znajdują się w fazie wczesnej dojrzałości. Funkcjonowanie krajowych partii 
w tejŜe fazie, po krótkim, wynoszącym zaledwie jedenaście lat staŜu rynkowym 
(w przypadku Platformy Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości), moŜe 
dziwić, szczególnie przy porównaniu z formacjami wywodzącymi się ze Sta-
nów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, obecnymi na rynku politycznym od 
ponad stu lat. Jak zauwaŜono wcześniej, amerykańscy demokraci czy brytyjscy 
konserwatyści, podobnie jak największe polskie partie, równieŜ znajdują się  
w fazie dojrzałości rynkowej, co świadczyć moŜe o tym, Ŝe stanowi ona naj-
istotniejszy element w cyklu Ŝycia produktu politycznego, w przeciwieństwie 
do sytuacji na rynku handlowym moŜe być wydłuŜana na nieprzewidywalny 
okres. MoŜna zatem przypuszczać, Ŝe na rynku politycznym działania marke-
tingowe koncentrowane wokół poszczególnych formacji znajdujących się  
w fazie dojrzałości zyskują szczególne znaczenie. SłuŜą bowiem nieustannej 
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modyfikacji produktu przynoszącej wymierne rezultaty w postaci nieustającego 
wydłuŜania jego rynkowego Ŝycia właśnie w fazie dojrzałości. 

Jeśli wi ęc faza dojrzałości odgrywa tak istotną rolę w cyklu Ŝycia produktu 
politycznego, jak zdefiniować wartość pozostałych faz; wprowadzenia, wzrostu 
i spadku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, naleŜy przyjrzeć się harmonogra-
mowi funkcjonowania rynku politycznego. W warunkach polskich nowe partie 
postrzegane jako produkty wprowadzane są zazwyczaj na rynek na kilka mie-
sięcy przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. MoŜna więc dostrzec, Ŝe faza 
rynkowej inicjacji produktu następuje około sześciu miesięcy przed datą wybo-
rów parlamentarnych i trzech miesięcy przed rozpoczęciem kampanii wybor-
czej. Trwa ona do czasu rozpoczęcia oficjalnej kampanii wyborczej, przeista-
czając się właśnie wtedy w fazę rynkowego wzrostu. Kampania wyborcza jest 
okresem prowadzenia intensywnych działań marketingowych, zbliŜonych swą 
charakterystyką do czynności wykonywanych w kontekście produktu handlo-
wego właśnie w fazie wzrostu. Partia walczy o zdobycie maksymalnego udziału 
w rynku (penetracja), obserwuje rosnące zyski w postaci wskaźników poparcia 
społecznego oraz zaktywizowaną do maksimum konkurencję. Dodatkowo in-
tensyfikuje dystrybucję i zwiększa wydatki na promocję. Warto podkreślić, Ŝe 
właśnie w przypadku analizy kosztów promocji i reklamy w fazie wzrostu do-
strzega się widoczną róŜnicę pomiędzy produktem handlowym a politycznym. 
Wobec zwykłego towaru stosuje się zmniejszenie wydatków związanych  
z promocją w celu osiągnięcia korzyści z zaistniałego silnego popytu konsu-
menckiego. Tymczasem produkt polityczny w tejŜe fazie jest przedmiotem wy-
jątkowo intensywnej oraz kosztownej promocji, nasilającej się wraz z nadcho-
dzącą datą wyborów. Sytuacja taka jest wynikiem niekomercyjnego charakteru, 
jaki posiada towar polityczny oraz transakcje wyborcze z nim związane. 

Paradoksalnie faza wzrostu kończy się wraz z ogłoszeniem wyników wybo-
rów. śywot partii przechodzi wtedy w fazę dojrzałości, stanowiącą klucz jej 
dalszej rynkowej egzystencji. JeŜeli partii uda się dotrwać do kolejnej kampanii 
wyborczej, przechodząc po drodze przez okres kadencji parlamentu, wejdzie  
w nią jako formacja w pełni dojrzała, która poprzez działania marketingowe 
wydłuŜa swój rynkowy Ŝywot. NaleŜy podkreślić, Ŝe w warunkach polskich 
formacje, które nie uzyskają wyniku predysponującego je do wejścia do parla-
mentu, przechodzą automatycznie w fazę spadku. W takiej sytuacji udzielane 
im poparcie sukcesywnie maleje na skutek braku moŜliwości oddziaływania na 
decyzje polityczne, a co za tym idzie dostępu do mediów. Formacje schodzące  
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z rynku stopniowo tracą zwolenników, po czym następuje ich likwidacja przy 
typowym dla fazy spadku minimalizowaniu kosztów.  

Rys. 2. Cykl Ŝycia partii politycznej 

Źródło: opracowano na podstawie: E. Berkowitz, R. Kerin, S. Hartley, W. Rudelius, Marketing, 
Irwin/McGraw-Hill, Boston 1997, s. 319. 

Działania marketingowe organizacji politycznych a cykl Ŝycia produktu 

Interesującym uzupełnieniem powyŜszej dyskusji będzie zaprezentowanie 
kluczowych czynności marketingowych wykonywanych w trakcie Ŝycia pro-
duktu – partii politycznej.  

W fazie wprowadzenia w stosunku do produktu politycznego nie znajdują 
zastosowania znane z koncepcji marketingu klasycznego strategie szybkiej oraz 
powolnej penetracji, jak równieŜ strategie szybkiego oraz wolnego zbierania 
śmietanki4 .Wynika to z niekomercyjnego charakteru transakcji zawieranych 
pomiędzy formacjami politycznymi a wyborcami. Warto dodać, Ŝe w przypad-
ku produktu politycznego niewielką rolę odgrywa strategia kolejności wejścia 
na rynek. W państwach demokratycznych rynek nasycony jest bowiem do tego 
stopnia, Ŝe osiągnięcie statusu pioniera rynkowego jest w praktyce niemoŜliwe. 
Co więcej, klasyczny podział nabywców nowych towarów5 (pionierzy, zwolen-
nicy nowości, wczesna większość, późna większość, opieszali) nie występuje. 
                                                                 

4 Ph. Kotler, Marketing…, s. 336. 
5 E. Berkowitz, R. Kerin, S. Hartley, W. Rudelius, Marketing, Irwin/McGraw-Hill, Boston 

1997, s. 325. 
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Są oni zastąpieni wyborcami stanowiącymi typowy przykład popytu restytucyj-
nego, bowiem oferowane dobra w postaci partii politycznych juŜ wcześniej 
pojawiały się na rynku6. W fazie wprowadzania nowej partii na rynek waŜne 
jest poprawne zweryfikowanie następujących kwestii prowadzących do powol-
nego wzrostu poparcia: 

a) sposób przezwycięŜenia niechęci potencjalnych wyborców do nowego 
produktu związanej z dotychczasowymi nawykami wyborczymi; 

b) wskazanie najistotniejszych cech nowego produktu dla odniesienia ryn-
kowego sukcesu; 

c) określenie sposobu zwiększenia udziału w rynku poprzez przyjęcie od-
powiedniej strategii promocji oraz dystrybucji. 

W fazie wzrostu okres kampanii wyborczej charakteryzuje się stabilnym 
wzrostem udzielanego poparcia społecznego. Partia musi ulepszać swój pro-
dukt, próbować wejść na nowe segmenty rynku w celu osiągnięcia maksymali-
zacji swojego rynkowego udziału. WaŜne jest zastosowanie reklamy kształtują-
cej preferencyjne nastawienie wyborcy do produktu w postaci partii politycznej, 
jak równieŜ zweryfikowanie potencjału konkurentów. Formacja znajdująca się 
w okresie kampanii wyborczej osiąga przyrost poparcia, jednocześnie ponosząc 
znaczące koszty marketingowe7. W warunkach polskich działania kampanijne 
rzadko prowadzone są w oparciu o jedną agencję marketingową. Najczęściej 
poszczególne formacje organizują przetargi, dorywczo wyłaniając agencje do 
wykonania określonych zadań. Fakt ten uwidacznia znaczącą róŜnicę pomiędzy 
postępowaniem krajowych partii a zachowaniem ich zachodnich odpowiedni-
ków. W Stanach Zjednoczonych formacje polityczne podpisują długofalowe 
umowy z agencjami marketingowymi, zapewniając sobie stabilność oraz skoor-
dynowany charakter prowadzonych działań, jak równieŜ oszczędności wynika-
jące z długoterminowej współpracy. Warto dodać, Ŝe na rynku politycznym 
faza wzrostu nie dotyczy produktów istniejących na tymŜe rynku od lat. W ta-
kim przypadku prowadzone w trakcie kampanii wyborczej działania traktowane 
są jako modyfikacja charakterystyczna dla fazy dojrzałości rynkowej. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe w przypadku produktu politycznego nie stosuje się typowej dla 
usługi czy towaru handlowego walki cenowej. Wynika to z niekomercyjnego 
charakteru transakcji politycznej.   

                                                                 
6 J, Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1992, s. 185.  
7 Ph. Kotler, N. Kotler, Generating Effective Candidates Campaigns ad Causes, Handbook  

of Political Marketing, Sage Publications, London 1999, s. 9. 
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W fazie dojrzałości następuje zauwaŜalne zwolnienie tempa wzrostu popu-
larności, typowe dla okresu kończącego kampanię wyborczą. W przypadku 
produktu handlowego faza ta trwa nie dłuŜej niŜ poprzednie8. Tymczasem  
w kontekście produktu, jakim jest partia polityczna, znacząco się wydłuŜa, pod-
legając modyfikacjom w trakcie kolejnych kampanii wyborczych. Kwestia ta 
stanowi kluczową róŜnicę w przypadku cyklu Ŝycia wspomnianych produktów. 
Biorąc pod uwagę towar polityczny, jakim jest partia, niezwykle trudno jest 
przyporządkować rodzaj dojrzałości, w której się znajduje; wzrostowa, stabilna 
czy wygasająca9. Ta charakterystyczna dla produktów handlowych czy usług 
klasyfikacja, zdaniem autora, znajduje jednak zastosowanie w kontekście pro-
duktu politycznego, jakim jest partia. Mimo Ŝe termin transakcji jest narzucany 
z góry przez ustawodawstwo, a zweryfikowanie nasycenia rynku jest niemoŜli-
we. Wydaje się, Ŝe na rozwiniętych rynkach politycznych (Stany Zjednoczone  
– demokraci czy Wielka Brytania – konserwatyści) dojrzałość ma charakter 
stabilny – poparcie ulega spłaszczeniu i stabilizacji. Tymczasem na rynkach 
rozwijających się, w tym w Polsce, dojrzałość przyjmuje kontekst wzrostowy  
– tempo wzrostu popularności zaczyna spadać (widoczne w trakcie bieŜącej 
analizy poparcia dla PiS, PO, SLD czy PSL)10. Dojrzałość wygasająca dotyczy 
partii, które mimo poddawania się licznym modyfikacjom nie są w stanie prze-
kroczyć w skali ogólnokrajowej progu wyborczego wynoszącego pięć procent. 
Doskonały przykład stanowi partia Demokraci.pl (wcześniej Unia Wolności), 
która w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej 2005 znalazła się w fazie 
wygasającej dojrzałości, przechodząc nieco później w stronę spadku, gdzie 
znajduje się do dziś. 

Generalnie rzecz biorąc, w fazie dojrzałości produkt polityczny moŜna pod-
dać zmianom w oparciu o modyfikację rynku, wykorzystując do tego czynnik 
kształtujący wielkość popytu – liczbę wyborców danej partii11. NaleŜy zatem 
zdobyć uznanie tych wyborców, którzy dotychczas nie głosowali, wejść na no-
we segmenty rynku lub teŜ przejąć wyborców partii konkurencyjnych. Na rynku 
politycznym nie moŜna wykorzystać wskaźnika zwiększenia częstotliwości 
korzystania przez danego wyborcę. Nie ma bowiem moŜliwości oddziaływania 
na obywateli, by oddawali częściej głosy. Termin wyborów jest narzucany  
z góry, a zatem transakcje mogą odbywać się tylko w wyznaczonym terminie. 
Warto dodać, Ŝe w fazie dojrzałości moŜliwe z kolei jest modyfikowanie same-
                                                                 

8 Ph. Kotler, Marketing. Analiza…, s. 339. 
9 Ibidem, s. 339. 
10 Preferencje partyjne w lipcu, Raport CBOS, Warszawa styczeń 2012. 
11 Ph. Kotler, Marketing. Analiza…, s. 339. 
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go produktu, jakim jest partia. NaleŜy tego dokonać poprzez strategię poprawy 
cech bądź stylu tegoŜ produktu. Udoskonalone cechy produktu politycznego 
mogą uwidaczniać się poprzez nowy model zarządzania partią czy sposób jej 
komunikowania się z wyborcą (pełna interaktywność). Wadą tej strategii jest 
moŜliwość jej szybkiego skopiowania przez konkurencję. Poprawa stylu z kolei 
determinuje estetykę produktu, mogąc nadać mu nowy unikatowy charakter.  
W kontekście partii politycznej najpowszechniej uwidacznia się to w postaci 
poprawy wizerunku liderów tej formacji, sposobu ich wypowiadania się czy teŜ 
występowania w programach telewizyjnych. Często równieŜ dokonuje się 
zmian logotypu partii oraz kolorystyki i kształtu liter w nazwie formacji. Ze 
stosowaniem tej strategii wiąŜe się jednak niebezpieczeństwo, zmiana stylu 
wymaga bowiem zwykle zerwania z dotychczasowym, a partia polityczna ryzy-
kuje utratę tych wyborców, którym poprzedni styl odpowiadał. W fazie dojrza-
łości moŜliwa jest równieŜ modyfikacja niektórych elementów marketingu 
mix12. W tym przypadku partia polityczna powinna przede wszystkim poprawić 
swoją dystrybucję w postaci rozwoju lokalnych struktur, ustanowić nową (po 
zakończeniu kampanii wyborczej) formę promocji dostosowanej do jej pokam-
panijnej sytuacji rynkowej oraz określić profil reklamy na ten właśnie okres. 
Jak uwaŜa J. Lees-Marshment, formacja zorientowana rynkowo powinna zwró-
cić równieŜ uwagę na wykorzystanie walorów sprzedaŜy osobistej13. Członko-
wie partii powinni usprawnić planowanie kontaktów z potencjalnymi grupami 
wyborców, utrzymując je w trakcie całego okresu powyborczego.  

Faza spadku w kontekście partii politycznej pojawia się, kiedy ogólnokra-
jowe poparcie społeczne zaczyna sukcesywnie spadać, zbliŜając się do granicy 
błędu statystycznego. Sytuacja taka w państwach o ustabilizowanych oraz doj-
rzałych rynkach politycznych zdarza się niezmiernie rzadko. Natomiast w kra-
jach rozwijających swój rynek polityczny, w tym równieŜ w Polsce, z łatwością 
moŜna odszukać kilka przykładów formacji politycznych, które znalazły się  
w fazie rynkowego spadku. Warto wymienić tutaj kazusy Kongresu Liberalno- 
-Demokratycznego, Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), Porozumienia 
Centrum, Akcji Wyborczej Solidarność, Samoobrony, LPR czy Unii Wolności. 
Wszystkie te formacje znalazły się w fazie spadkowej po tym, gdy nie udało im 
się uzyskać statusu partii parlamentarnej. Widać zatem, Ŝe w przypadku duŜych 
ogólnokrajowych formacji spadek następuje w zaawansowanym stadium kam-
                                                                 

12 E. Berkowitz, R. Kerin, S. Hartley, W. Rudelius, Marketing, Irwin/McGraw-Hill, Boston 
1997, s. 322. 

13 J. Lees-Marshment, Political Marketing: How to Reach that Pot of  Gold, „Journal of Politi-
cal Marketing” 2003, Vol. 2, s. 12. 
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panii wyborczej, która nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wkrótce po 
przegranej transakcji wyborczej partia wchodzi w okres definitywnego spadku 
wywołanego zmniejszającym się poparciem oraz niedostatkiem medialnej egzy-
stencji. Na rynku politycznym siła spadku zaleŜy więc przede wszystkim od 
dostępu do mediów oraz programów informacyjnych14. Pojawianie się w nich 
jest jednak coraz trudniejsze, bowiem partia, która znajduje się poza parlamen-
tem, nie ma wpływu na Ŝycie polityczne kraju, przez co jest mniej atrakcyjna 
dla mediów. Tak dzieje się obecnie z Samoobroną oraz Socjaldemokracją Pol-
ską. Ich zniknięcie z rynku wydaje się nieuniknione.  

K. Harrigan wyróŜnia na rynku handlowym pięć strategii moŜliwych do za-
stosowania wobec produktu znajdującego się w fazie spadku15: 

a) wzrost inwestycji przedsiębiorstwa w celu wzmocnienia własnej pozy-
cji konkurencyjnej, 

b) utrzymanie inwestycji przedsiębiorstwa do czasu wyjaśnienia niepew-
ności dotyczących rynku, 

c) selektywna obniŜka poziomu inwestycji poprzez odrzucenie grup kon-
sumentów nieprzynoszących zysku z równoczesnym wzrostem inwe-
stycji przedsiębiorstwa w najbardziej opłacalnych grupach odbiorców, 

d) szybkie wycofanie się działalności poprzez jak najkorzystniejsze rozdy-
sponowanie jego aktywów, 

e) zbieranie korzyści z inwestycji przedsiębiorstwa w celu szybkiego od-
zyskania gotówki. 

Zdaniem autora, zdecydowana większość powyŜszych strategii nie nadaje 
się do wykorzystania na rynku politycznym. Warto jednak rozwaŜyć moŜliwość 
wykorzystania osób-marek, inaczej mówiąc członków partii posiadających sil-
nie rozpoznawalną markę w społeczeństwie w postaci posiadanego nazwiska. 
Upadająca partia polityczna powinna wykorzystać popularność takich osób dla 
wydłuŜenia czasu trwania fazy spadku. Dzięki temu moŜliwe jest odzyskanie 
części potencjału mogącego posłuŜyć w przyszłości do wprowadzenia na rynek 
nowego produktu (partii politycznej). Tak właśnie postąpiła Unia Wolności, 
która trwając w fazie rynkowego spadku (od jesieni 2001 roku) wykorzystywała 
znane nazwiska swoich członków: T. Mazowieckiego, L. Balcerowicza czy  
H. Suchockiej, do najkorzystniejszego rozdysponowania swoich rynkowych 
aktywów. Na ich podstawie zbudowana została później partia Demokraci.pl. 
                                                                 

14 P. Mitchel, R. Daves, Media Polls, Candidates and Campaigns, Handbook of Political Mar-
keting, Sage Publications, London 1999, s. 193. 

15 K. Harrigan, The Effect of Exit Barriers upon Strategic Flexibility, „Journal of Business 
Strategy”, Autumn 1980, s. 27.   
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Jak zatem widać, spośród przedstawionych wyŜej strategii najbardziej nadającą 
się do zastosowania na rynku politycznym jest szybkie wycofanie się z działal-
ności poprzez najkorzystniejsze rozdysponowanie potencjalnych aktywów da-
nej partii.  

Reasumując, warto wspomnieć, Ŝe teoria cyklu Ŝycia produktu (CśP) po-
siada równieŜ licznych krytyków16. UwaŜa się, Ŝe krzywa CśP moŜe przyjmo-
wać co najmniej dwanaście kształtów, a czasy trwania poszczególnych faz cy-
klu są bardzo zmienne – trudne do precyzyjnego określenia. Co więcej, cykle 
Ŝycia produktu stanowią efekt zastosowanych strategii marketingowych, a nie 
niezaleŜnej tendencji w ewolucji sprzedaŜy. NaleŜy zdecydowanie podkreślić, 
Ŝe ten ostatni argument nie dotyczy rynku politycznego, bowiem na wszystkich 
obszarach państw demokratycznych to nie działania marketingowe, ale właśnie 
tendencje związane z teorią wyboru publicznego (public choice) oraz cyklem 
koniunkturalnym kształtują fazy Ŝycia produktu, jakim jest partia polityczna. 
Działania marketingowe mają charakter wspomagający, osiągany na drodze 
odkrywania potencjału danego rynku. Oznacza to, Ŝe prowadzone na rynku 
politycznym strategie marketingowe mają wpływ na CśP, aczkolwiek nie tak 
daleko idący jak w kontekście towarów handlowych czy usług.  

Interesującą kwestią przy okazji formowania niniejszej analizy pozostaje 
rola, jaką odgrywają wyspecjalizowane agencje marketingowe w kształtowaniu 
cyklu Ŝycia produktu politycznego. Na rozwiniętych rynkach, w Stanach Zjed-
noczonych czy Wielkiej Brytanii, największe partie polityczne dominują na 
rynku od czasów, kiedy koncepcja marketingu jeszcze nie istniała. Ich domina-
cja była wynikiem rozmaitych czynników: ekonomicznych, społecznych oraz 
politycznych. Warto jednak dodać, Ŝe sukcesywnie od lat pięćdziesiątych dwu-
dziestego wieku działania marketingowe skutecznie wspomagają produkty poli-
tyczne w postaci partii czy kandydatów. Dzisiaj wszystkie liczące się formacje: 
demokraci, republikanie w Stanach Zjednoczonych, konserwatyści czy laburzy-
ści w Wielkiej Brytanii dysponują długofalowymi umowami podpisanymi  
z agencjami marketingowymi, kreującymi oraz realizującymi strategie rynkowe 
poszczególnych partii. Tego rodzaju rozwiązania umoŜliwiają formacjom kon-
centrowanie się na działalności politycznej, pozostawiając kwestie marketingo-
we specjalistom. To wszystko sprawia, Ŝe wymienione wyŜej partie znajdujące 
się w fazie rynkowej dojrzałości prowadzą systematyczne działania marketin-
gowe, modyfikując swoją ofertę wobec rynku. W Polsce takie rozwiązania nie 
mają miejsca. Największe partie polityczne znajdujące się w fazie dojrzałości 
                                                                 

16 Ph. Kotler, Marketing. Analiza…, s. 351. 
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rynkowej, korzystają z usług agencji raczej dorywczo, często z kilku w tym 
samym czasie. Działania takie nie mają w pełni skoordynowanego charakteru, 
powodując, Ŝe dokonywane modyfikacje są niedoskonałe. NaleŜy jednak dodać, 
Ŝe krajowe partie powoli zdąŜają w kierunku zaawansowanego marketingu poli-
tycznego (CPM – Comprehensive Political Marketing)17, który wymusi przej-
ście na model całkowicie zorientowany rynkowo. Wtedy właśnie agencje mar-
ketingowe będą mogły realizować konkretne strategie w kaŜdej fazie Ŝycia pro-
duktu politycznego. Dzisiaj partie polityczne korzystają z usług selektywnie, 
tylko w trakcie kampanii wyborczej. Rola agencji jest zatem ograniczona tylko  
i wyłącznie do jednej fazy cyklu Ŝycia – fazy rynkowej dojrzałości. Fakt ten 
potwierdza znaczącą róŜnicę w postrzeganiu CśP na rynku politycznym i han-
dlowym. 

Zakończenie 

Konkludując, na podstawie ukazanych powyŜej treści, moŜna sformułować 
następujące wnioski: 
1. Teoria cyklu Ŝycia produktu znajduje zastosowanie w kontekście rynku 

politycznego. Produkt w postaci partii politycznej przechodzi bowiem przez 
wszystkie fazy Ŝycia analogicznie do towaru handlowego czy usługi.  

2. Rynkowa długość Ŝycia produktu w postaci partii politycznej uzaleŜniona 
jest nie od stopnia zamoŜności konsumentów-wyborców czy tempa poja-
wiania się innowacji technologicznych, jak w przypadku towaru handlowe-
go, ale od typu i charakteru rynku politycznego. Rynki dojrzałe charaktery-
zują się relatywnie długim cyklem Ŝycia produktów politycznych. Nato-
miast na rynkach rozwijających się, wręcz przeciwnie, Ŝywot partii poli-
tycznych jest relatywnie krótki.  

3. Cykl Ŝycia produktu politycznego nie jest wyłącznym efektem stosowania 
wybranych strategii marketingowych, ale pochodną ekonomicznych teorii 
wyboru publicznego oraz cyklu wyborczego. Działania marketingowe pro-
wadzone w cyklu Ŝycia produktu politycznego mają raczej charakter wspo-
magający niŜ determinujący.  

4. Krzywa CśP partii politycznej posiada inny przebieg niŜ w przypadku to-
waru handlowego czy usługi. Cechą charakterystyczną jest faza dojrzewa-
nia, w której modyfikacje towaru, jakim jest partia polityczna, mogą być 
dokonywane nieskończoną ilość razy.  

                                                                 
17 Koncepcja zaawansowanego marketingu politycznego opracowana przez J. Lees- 

-Marshmenta na podstawie MOP (Marketing Oriented Party) B. Newmana.  
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5. Wszystkie krajowe partie polityczne, które po wyborach parlamentarnych 
2011  roku funkcjonują w parlamencie, znajdują się w fazie rynkowej doj-
rzałości. Świadczą o tym prowadzone przez nie działania marketingowe, 
odpowiadające typowym dla CśP zachowaniom znanym z koncepcji mar-
ketingu. 

6. W kontekście polskich partii politycznych wykorzystanie usług agencji 
marketingowych w CśP dotyczy przede wszystkim fazy wzrostu (kampanii 
wyborczej). W fazie dojrzałości (okres pokampanijny) prowadzone działa-
nia mają charakter nieskoordynowany, selektywny i krótkofalowy. Dotych-
czas nie stwierdzono stosowania kompleksowych narzędzi marketingowych 
w fazie wprowadzenia oraz spadku. Wynika to z braku wystarczających 
środków finansowych posiadanych przez partie w tychŜe okresach.  

 
THE PRODUCT LIFE CYCLE THEORY IN THE CONTEXT  

OF POLITICAL MARKETING 
 

Summary 
 

Political product as well as the traditional one, owns certain length of life which consists  
of different cycles with different marketing activities. This article presents the characteristic 
features of Product Life Cycle (PLC) in the context of political marketing including the confron-
tation of  PLC theory with political marketplace. According to this, one may verify the marketing 
actions that should be performed in modern market oriented political organizations on the differ-
ent life cycle phases.  
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