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WSTĘP 
 
Artykuły w Zeszycie Naukowym przybliŜają tematykę dotyczącą orientacji 

na klienta na konkurencyjnym rynku. Zmiana orientacji działania podmiotów 
rynkowych prowadzi do wzrostu rangi konsumenta i ukierunkowania wszelkich 
działań na niego w celu zapewnienia maksimum satysfakcji. Wymaga to do-
kładnego poznania czynników, które wpływają na postępowanie konsumenta  
w procesie zachowań nabywczych, głównie ekonomicznych, psychologicznych, 
społeczno-kulturowych, marketingowych. MoŜliwości pozyskania klienta zale-
Ŝą od odpowiedniej jego obsługi i umiejętności negocjowania z nim warunków. 
Zachowania konsumenckie obejmują równieŜ sposoby przekształcenia dotych-
czasowego klienta w klienta lojalnego. W orientacji na klienta istotne jest bra-
nie pod uwagę potrzeb i oczekiwań róŜnych grup nabywców, aby przygotować 
właściwą ofertę. 

Konkurowanie o nabywcę jest coraz częściej postrzegane przez organizacje 
gospodarcze jako źródło sukcesów na rynku. Konsumenci zmieniają swoje po-
stawy i preferencje, ale zachowują się standardowo w określonych sytuacjach. 
Warto poznać mechanizm procesów decyzyjnych konsumentów na wszystkich 
etapach zachowań nabywczych, co warunkuje podmiotom moŜliwość bycia 
pierwszym, czyli lepszym i bardziej konkurencyjnym.  

W publikacji zaakcentowano znaczenie konsumenta jako istotnego podmio-
tu na rynku. Nie zabrakło teŜ zagadnień dotyczących porównania zachowań 
młodych i starszych konsumentów. Podkreślono równieŜ rolę kreowania wła-
ściwych relacji z odbiorcami oraz tworzenia wartości dla klienta. Zeszyt składa 
się z trzech części: 

1. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych. 
2. Młodzi konsumenci i seniorzy na rynku. 
3. Kreowanie relacji z konsumentami. 
Redaktorzy składają podziękowanie wszystkim Autorom artykułów za pod-

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

 
GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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ASPIRACJE KONSUMENTÓW DOTYCZ ĄCE  
URZĄDZANIA MIESZKAŃ JAKO DETERMINANTA  

ICH ZACHOWAŃ NA RYNKU ARTYKUŁÓW  
WYPOSAśENIA WNĘTRZ 

 

 

 

Streszczenie  

Cele, jakie stawiają sobie konsumenci planując wystrój wnętrz swoich domów, wizje tego 
wystroju, a zatem aspiracje konsumpcyjne w tym zakresie, bez wątpienia kształtują zachowania  
i konkretne wybory nabywców w odniesieniu do rynku dóbr trwałych i artykułów wyposaŜenia 
wnętrz. Pogłębianie wiedzy w tym obszarze ma nie tylko istotne walory poznawcze, ale jest takŜe 
kluczowe dla obecnych na tym rynku firm, które chcą w lepszy sposób zorientować swoją dzia-
łalność na realizację potrzeb i pragnień konsumentów, a takŜe lepiej się z nimi komunikować.  
W związku z powyŜszym podjęto próbę zbadania aspiracji konsumpcyjnych i zakresu ich wpływu 
na zachowania polskich konsumentów. Na podstawie wyników badań pierwotnych, zrealizowa-
nych na ogólnopolskiej próbie złoŜonej z 676 osób, stwierdzono, Ŝe istnieją wyraźne zaleŜności 
między charakterem odczuwanych przez konsumentów aspiracji a ich skłonnością do określonych 
zachowań związanych z planowaniem wystroju i urządzaniem wnętrz. 

Wprowadzenie 

Jedną z kluczowych determinant działania człowieka są jego aspiracje. 
Wywołują one określoną aktywność, sprzyjają angaŜowaniu się w wykonywa-
nie pewnych zadań i kształtują róŜnorodne decyzje jednostki, w tym decyzje 
dotyczące sfery spoŜycia. Pojęcie to jest róŜnie definiowane w literaturze, jed-
nak najczęściej aspiracje określa się jako dąŜenia, zamierzenia, czy teŜ pragnie-
nia dotyczące wyników własnego działania lub osiągnięcia za jego pośrednic-
twem poŜądanych stanów zadowalających daną osobę oraz spełniających dlań 
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funkcję nagrody1. Aspiracje są odbiciem wyobraŜeń jednostki dotyczących te-
go, jak ma wyglądać jej przyszłe Ŝycie oraz poŜądanych obiektów. Aspiracje 
moŜna więc traktować jako swoiste zespoły dąŜeń wyznaczonych przez hierar-
chię celów i odzwierciedlających uznawane przez człowieka wartości2. Przyję-
cie takiej hierarchii i ustalenie listy aspiracji istotnie kształtuje zachowanie 
człowieka – pobudza do działania zmierzającego do poprawy własnej sytuacji, 
wspomaga proces przystosowania społecznego i interakcje z otoczeniem, czyli 
sprzyja tworzeniu i realizacji planów Ŝyciowych.  

W sferze konsumpcji, aspiracje ludzkie wyraŜają poŜądany poziom i styl 
Ŝycia, określają dąŜenia i plany dotyczące zarówno stopnia, jak i sposobu za-
spokajania potrzeb konsumpcyjnych, a więc determinują nie tylko ile, ale rów-
nieŜ co konkretnie chciałaby mieć i uŜytkować dana osoba, z jakich usług ko-
rzystać, w jakich miejscach i w jaki sposób spędzać wolny czas.  

Aspiracje, w tym konsumpcyjne, są kształtowane z jednej strony przez wa-
runki, w jakich jednostka funkcjonuje, a z drugiej przez jej osobowość i wła-
ściwości psychiki. Są one wynikiem marzeń, indywidualnych hierarchii warto-
ści, ale takŜe naśladownictwa określonych wzorów stylu Ŝycia i konsumpcji 
realizowanych przez innych konsumentów. 

W dziedzinie konsumpcji szczególną cechą aspiracji jest takŜe tkwiąca  
w nich moc sprawcza – potencjał motywowania konsumentów do działania. 
Aby zrealizować poŜądany poziom konsumpcji, nabywcy muszą podjąć pewien 
wysiłek – z jednej strony zorganizować środki na sfinansowanie swoich pra-
gnień, a z drugiej strony – określić i zdobyć produkty, które umoŜliwi ą prowa-
dzenie Ŝycia zgodnego z ich aspiracjami. Dla zapewnienia sobie przyjemności, 
których moŜna doświadczać dzięki spoŜyciu, konsumenci poszukują moŜliwo-
ści zwiększenia dochodów, inwestują w wykształcenie, angaŜują się w karierę 
zawodową lub wdraŜają określone rozwiązania dotyczące Ŝycia prywatnego. 
Ale jednocześnie „przeszukują” rynek i kupują – gromadzą dobra czy korzysta-
ją z usług wpisujących się w poŜądany przez nich poziom i styl Ŝycia. Wszystko 
to sprawia, Ŝe aspiracje realizowane w ramach konsumpcji stają się nie tylko 
stymulatorem indywidualnego rozwoju, ale, w skali globalnej, moŜna je uznać 
za siłę napędową wzrostu gospodarczego.  

                                                                 
1 Por. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszech-

na, Warszawa 1989; W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie śak, Warszawa 
1998. 

2 U. Pelczar-Gruewa, Analiza podstawowych pojęć dotyczących aspiracji, http://www.szkol 
nictwo.pl/index.php?id=PU6314; A. Janowski, Aspiracje młodzieŜy szkół średnich, PWN, War-
szawa 1977, s. 32. 
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Aspiracje, w oczywisty sposób, wpływają zatem na podejmowane przez 
konsumentów decyzje, ale trzeba pamiętać, Ŝe determinują takŜe ich ocenę. 
Pełnią one zasadniczą rolę w ocenie własnej sytuacji człowieka i jego zadowo-
lenia z Ŝycia oraz osiągniętego statusu materialnego – stan poŜądany jest bo-
wiem podstawą i punktem odniesienia dla oceny stanu obecnego. Zgodnie  
z modelem względnych standardów, zadowolenie jednostki z osiąganego do-
chodu czy posiadanych dóbr, a zatem z realizowanego poziomu konsumpcji, 
zaleŜy od rozbieŜności między tym, co jednostka ma i tym, co chciałaby mieć3. 
Koncepcja wielorakich rozbieŜności zakłada takŜe, Ŝe aspiracje są jednym  
z podstawowych kryteriów oceny własnego Ŝycia (obok sytuacji innych ludzi 
oraz własnej przeszłości), a najszczęśliwszy jest ten, któremu wiedzie się tak 
dobrze, jak by tego chciał (oraz lepiej niŜ innym i lepiej niŜ w przeszłości)4. 

Mimo Ŝe związek aspiracji z konkretnymi wyborami rynkowymi konsu-
mentów wydaje się oczywisty, rzadko jest kluczowym przedmiotem studiów 
ekonomicznych. Aspiracje są badane głównie przez socjologów i psychologów, 
natomiast w ekonomii rozwaŜane są raczej „przy okazji” – najczęściej w związ-
ku z dyskusjami dotyczącymi rozwoju konsumpcji, czynników wzrostu gospo-
darczego czy teŜ problemów społeczeństwa konsumpcyjnego i jego (nadmier-
nie) rozbudowanych aspiracji5 albo w powiązaniu z wartościami uznawanymi 
przez konsumentów6, których wyrazem są m.in. właśnie aspiracje. Pojęcie to 
wydaje się niezwykle popularne i moŜna je spotkać w bardzo wielu pracach  
i artykułach ekonomicznych, jednak po dokładniejszej analizie okazuje się, Ŝe 
wciąŜ niewiele jest opracowań, które ujawniałyby faktyczne przejawy związku 
między zidentyfikowanymi aspiracjami konsumentów a ich konkretnymi za-
chowaniami i decyzjami w zakresie konsumpcji w odniesieniu do róŜnych grup 
produktów. Wydaje się zatem konieczne, aby przyszłe badania ekonomiczne 
                                                                 

3 A. Gąsiorowska, Biedni czy bogaci? Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę wła-
snej sytuacji finansowej, w: śycie w konsumpcji, konsumpcja w Ŝyciu. Psychologiczne ścieŜki 
współzaleŜności, red. A. Zawadzka, M. Górnik-Durose, GWP, Sopot 2010, s. 178.  

4 Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Sopot 2004, s. 217–218. 
5 Np. A. Kusińska, Subiektywne opinie i postawy konsumentów jako determinanta konsumpcji  

i popytu oraz siła napędowa wzrostu gospodarczego, w: Konsumpcja a rozwój gospodarczy, red. 
A Kusińska, IBRKiK, Warszawa 2007, s. 68 i n.; H. Mruk, Związki konsumpcji z rozwojem spo-
łeczno-gospodarczym, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 16 i n.; A. Aldrige, Konsumpcja, 
Sic!, Warszawa 2006; liczne artykuły w pracy: Problemy funkcjonowania społeczeństwa kon-
sumpcyjnego i informacyjnego, red. W. Bojar, A. Burlita, Studia i Materiały Polskiego Stowarzy-
szenia Zarządzania Wiedzą nr 51, PSZW, Bydgoszcz 2011.  

6 Systematyczne badania w tym zakresie prowadzi od wielu lat Alicja Kusińska i zespół bada-
czy z IBRKiK-u (dawniej IRWiK) – zob. przykładowe zestawienie opracowań w: A. Kusińska, 
Hierarchia uznawanych wartości jako czynnik kreujący popyt i konsumpcję, „Konsumpcja i Roz-
wój” 2011, nr 1, s. 93.  
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stopniowo wypełniały tę lukę, tym bardziej, Ŝe wyniki takich studiów mają nie 
tylko znaczenie poznawcze, ale równieŜ istotne implikacje praktyczne.  

Metodyka zrealizowanych badań i charakterystyka próby 

Artykuł jest próbą wskazania powiązań między dąŜeniami i planami kon-
sumentów polskich dotyczącymi  sposobu urządzania ich mieszkań a wybrany-
mi aspektami ich zachowań. W tym celu wykorzystano część wyników badania, 
które przeprowadzono jesienią 2010 roku w formie osobistego wywiadu kwe-
stionariuszowego. Wywiady były prowadzone w ośmiu województwach, czyli 
mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim, dolnoślą-
skim, śląskim, małopolskim, lubelskim7. Cała próba dobrana do tego badania 
liczyła 1200 dorosłych osób (zastosowano dobór kwotowy, gdzie kryteriami 
były płeć, wiek i miejsce zamieszkania). Jednak obserwacje, które zostaną za-
prezentowane w artykule są rezultatem analizy odpowiedzi na pytania skiero-
wane do części respondentów, czyli tych, którzy byli w jakimkolwiek stopniu 
zainteresowani problematyką urządzania wnętrz8. W całej próbie takich osób 
było 676 (56% pierwotnej próby) i to ich deklaracje są podstawą prezentowa-
nych wniosków.  

Z 676 respondentów – 62% stanowiły kobiety. Struktura wiekowa tej grupy 
była zbliŜona do struktury całej próby, wynikającej z kolei z załoŜeń doboru 
kwotowego. Zatem 30% badanych stanowiły osoby w wieku 20–34 lata, 17% – 
w wieku 35–44 lata, 21% w wieku 45–54 lata, a 32% próby – respondenci  
w wieku powyŜej 54 lat. Struktura geograficzna mniejszej próby teŜ była zbli-
Ŝona do wyjściowej – ogólna liczba badanych była równomiernie podzielona 
między poszczególne województwa (ich udział wyniósł od 11% do 13,5%). 
Ponad 80% badanych tej grupy miało wykształcenie średnie lub wyŜsze, co 
dziesiąty – wykształcenie zawodowe, a zaledwie 2% zadeklarowało wykształ-
cenie podstawowe. Badani dosyć dobrze oceniali swoją sytuację materialną, 
tylko 4% postrzegało ją jako złą lub bardzo złą, a ponad 7% badanych uznało ją 
za bardzo dobrą. Pozostali opisali swoją sytuację jako dobrą lub średnią. Jeśli 
zaś chodzi o poziom dochodów, to z tej grupy aŜ 163 osoby odmówiły udziele-
nia odpowiedzi na to pytanie. Spośród pozostałych, tylko 4% osiągało mie-
sięcznie dochody poniŜej 500 zł na osobę w gospodarstwie domowym, 26–29% 

                                                                 
7 W kaŜdym z województw badania realizowano głównie w stolicy województwa oraz dodat-

kowo w pobliskich miejscowościach reprezentujących klasy miast o innej wielkości. 
8 Pytanie o zainteresowanie urządzaniem wnętrz miało charakter filtrujący i tylko wybrani re-

spondenci odpowiadali na kolejny zestaw pytań, w tym na to, które dotyczyło aspiracji dotyczą-
cych sposobu urządzenia ich mieszkania.  
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przedstawicieli tej grupy uzyskiwało dochody w przedziałach 501–1000 zł, 
1001–1500 zł i 1501–2500 zł. Ponad 13% zadeklarowało uzyskiwanie docho-
dów powyŜej 2500 zł na osobę.  

Aspiracje polskich konsumentów w zakresie urządzania mieszkań i ich 
determinanty 

W trakcie badań podjęto między innymi próbę określenia aspiracji bada-
nych konsumentów w zakresie sposobu urządzenia wnętrz przez ustalenie, które 
cechy mieszkania są dla nich bardziej poŜądane: typowe, skromne, atrakcyjne 
tylko dla nich samych i ich rodzin oraz wygodne, czy raczej: wyróŜniające się, 
urządzone z przepychem, atrakcyjne dla wszystkich i modne9. Jak wynika  
z zebranych informacji (rys. 1 i tab. 1), w odniesieniu do dwóch kwestii – tego, 
czy mieszkanie ma być skromne, czy urządzone z przepychem oraz czy ma być 
atrakcyjne dla wszystkich, czy tylko dla bezpośrednio zainteresowanych miesz-
kańców – oceny badanych rozłoŜyły się dość symetrycznie wokół środkowej, 
neutralnej odpowiedzi („takie i takie”).  

Rys. 1. Rozkład ocen dotyczących aspiracji badanych w zakresie sposobu urządzenia ich mieszkań 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań pierwotnych. 

Większość badanych preferowałaby mieszkanie skromne (39%) lub ani 
zbyt skromne, ani nazbyt luksusowe (blisko 36%), jedynie 1/4 respondentów 

                                                                 
9 Pytanie brzmiało: „Proszę sobie wyobrazić, Ŝe ma Pan/i w przyszłości urządzić od nowa swo-

je mieszkanie i ma Pan/i na to odpowiednie fundusze. Jakie byłoby to nowo urządzone mieszka-
nie? Proszę wybrać te określenia na skali, które lepiej opisują Pana(i) cele związane z mieszka-
niem”. W pytaniu tym zastosowano skalę semantyczną, w której przeciwstawne oczekiwania 
względem sposobu urządzenia mieszkania wykorzystano jako bieguny skali i do której dołączono 
siedmiostopniową skalę porządkową, środek skali zaś opisano jako „takie i takie”. 
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zadeklarowała większą lub mniejszą chęć posiadania mieszkania urządzonego  
z przepychem. 

Tabela 1 

Wybrane statystyki dla danych opisujących aspiracje respondentów w zakresie stylu urządzania 
mieszkań 

Statystyki dla 
danych  

w skali 1–7 

1 – typowe vs.  
7 – wyróŜniające 
się/ zwracające 

uwagę 

1 – skromne 
vs. 7 – urzą-
dzone z prze-

pychem 

1 – atrakcyjne tylko 
dla danej osoby i jej 
rodziny vs. 7 – atrak-
cyjne dla wszystkich 

1 – wygod-
ne vs.  

7 – modne 

Średnia 4,26 3,70 3,67 2,67 
Dominanta 4 4 4 1 
Odchylenie stan-
dardowe 

1,73193 1,43375 1,91986 1,52082 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań pierwotnych. 

Na pytanie, komu powinien podobać się wystrój wnętrz, badani częściej 
wybierali odpowiedź, Ŝe ma podobać się wszystkim, jednak takŜe w tym przy-
padku najliczniejsza część badanych (42,5%) wskazywała na to, Ŝe mieszkanie 
powinno być atrakcyjne przede wszystkim dla nich i ich rodzin. Pozostałe moŜ-
liwości dotyczące poŜądanych cech mieszkań wzbudziły więcej kontrowersji. 
Niemal 64% badanych wybrałoby wygodę, a nie modę jako kryterium sposobu 
urządzenia mieszkania, przy czym aŜ 1/3 zdecydowanie (na skali to oceny 7). 
Blisko 28% respondentów chciałoby pogodzić te dwie cechy, ale tylko 9% 
przyznało, Ŝe waŜniejsze jest dla nich, aby mieszkanie było modne. Wybory 
dokonywane w odniesieniu do ostatniej rozwaŜanej pary cech wskazują jednak, 
Ŝe badanym konsumentom nie jest obce pragnienie wyróŜnienia się poprzez 
urządzenie oryginalnego wnętrza. Niemal połowa tej grupy respondentów przy-
znała, Ŝe w mniejszym lub większym stopniu zaleŜy im, aby ich mieszkanie 
zwracało uwagę, wyróŜniało się. Tylko co czwarty badany wolałby, aby jego 
lokum było typowe.  

Takie oceny potwierdzają, Ŝe wystrój wnętrz, jakkolwiek ma pełnić funkcje 
instrumentalne (uŜytkowe) i w ten sposób zapewnić mieszkańcom komfort oraz 
zaspokojenie ich potrzeb, to jednocześnie ma teŜ do spełnienia waŜne funkcje 
komunikacyjne i symboliczne – powinien być wyrazem dobrego gustu i orygi-
nalności właściciela, a jeśli to moŜliwe – powinien podobać się innym. 

Aspiracje dotyczące wystroju mieszkania okazały się powiązane z kilkoma 
cechami respondentów. Najsilniejszy związek ze wszystkimi analizowanymi 
wymiarami aspiracji wykazał wiek badanych, natomiast wykształcenie było 
skorelowane z ocenami w zakresie wymiaru modne/wygodne, a sytuacja mate-



Aspiracje konsumentów dotyczące urządzania mieszkań…  17

rialna badanych determinowała ich oceny dotyczące wymiaru skrom-
ne/urządzone z przepychem10. Inne cechy metryczkowe, jak płeć, poziom do-
chodu, zawód głowy rodziny czy wielkość gospodarstwa domowego nie wyka-
zały związku z deklarowanymi aspiracjami badanych w analizowanych wymia-
rach.  

Analiza wariancji potwierdziła równieŜ występowanie istotnych statystycz-
nie róŜnic między ocenami respondentów z róŜnych grup, odnoszącymi się do 
poszczególnych aspektów rozwaŜanych aspiracji (tab. 2).  

Tabela 2 

Średnie oceny dla czterech wymiarów aspiracji dotyczących urządzania wnętrz według wybra-
nych cech respondentów 

Analizowany wymiar 
aspiracji 
 
Cechy konsumentów 

1 – typowe vs.  
7 – zwracające 

uwagę 

1 – skromne vs.  
7 – urządzone  
z przepychem 

1 – atrakcyjne tylko dla 
danej osoby i jej rodziny 

vs. 7 – atrakcyjne dla 
wszystkich 

1 – wygodne 
vs.  

7 – modne 

Wykształcenie Średnie z ocen w skali 1–7* 

Podstawowe 2,89 2,56 3,00 2,56 

Zawodowe 4,02 3,79 3,67 2,52 

Średnie 4,27 3,62 3,66 2,57 

WyŜsze 4,35 3,80 3,71 2,82 

Wiek         

20–24 lata 4,76 4,03 3,93 2,92 

25–34 lata 4,50 3,84 4,00 3,00 

35–44 lata 4,26 3,94 3,52 2,84 

45–54 lata 4,32 3,76 3,69 2,50 

55 lat i więcej 3,92 3,34 3,45 2,42 
Miejsce  

zamieszkania 
        

Kraków 4,15 3,67 4,09 3,06 

Rzeszów 4,11 3,81 4,05 2,96 

Katowice 4,48 3,63 4,01 2,96 

Lublin 4,12 3,78 3,80 2,99 

Szczecin 4,30 3,74 3,58 2,40 

Warszawa 4,64 3,90 3,55 2,59 

Poznań 4,30 3,83 3,45 2,35 

Wrocław 4,00 3,29 2,84 2,12 

Ogółem 4,26 3,70 3,67 2,68 

*Kursywą oznaczono średnie, między którymi istnieją istotne statystycznie róŜnice, potwierdzone przez 
współczynnik wariancji F istotny na poziomie p ≤ 0,05.  

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań pierwotnych. 

                                                                 
10 Korelacje te potwierdzają istotne statystycznie współczynniki korelacji rho Spearmana, które 

nie będą tu prezentowane ze względu na ograniczone ramy artykułu.  
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Wraz ze wzrostem wykształcenia badani coraz chętniej deklarowali pragnienie 
urządzenia mieszkania z przepychem, wyróŜniającego się i atrakcyjnego dla 
innych. ZaleŜność dla wieku jest odwrotna – to najmłodsi (do 34. roku Ŝycia) 
relatywnie częściej aspirują do posiadania domu, który zwraca uwagę i podoba 
się innym. Poza wpływem wieku i wykształcenia, analiza wariancji ujawniła 
dodatkowo rozbieŜności między średnimi ocenami przyznawanymi przez 
mieszkańców róŜnych regionów. Aspiracje urządzenia mieszkania raczej wy-
róŜniającego się niŜ typowego, wykazywali względnie częściej mieszkańcy  
z okolic Warszawy i Katowic. Warszawiacy uzyskali teŜ najwyŜsze średnie 
oceny na skali odzwierciedlającej pragnienie urządzenia mieszkania z przepy-
chem w zestawieniu z mieszkaniem skromnym. Co ciekawe, najwięcej osób 
deklarujących aspiracje urządzenia mieszkania atrakcyjnego dla wszystkich,  
a nie tylko dla członków rodziny, znalazło się wśród mieszkańców Krakowa, 
Rzeszowa i Katowic, natomiast mieszkańcy Wrocławia byli zorientowani 
głównie na prywatne doznania estetyczne. Podobny układ dotyczył teŜ ostatnie-
go analizowanego wymiaru aspiracji, poniewaŜ wrocławianie wykazali naj-
większy pragmatyzm, wskazując częściej niŜ mieszkańcy innych regionów, Ŝe 
ich przyszłe mieszkanie powinno być przede wszystkim wygodne, natomiast 
modę chętniej uwzględniali w swoich aspiracjach mieszkańcy z rejonu Krako-
wa, Rzeszowa i Katowic oraz dodatkowo Lublina.  

Na podstawie średniej z ocen dotyczących wszystkich czterech wymiarów 
aspiracji respondentów wyróŜniono wśród badanych trzy grupy:  

– osoby o aspiracjach „zorientowanych prywatnie” (średnia ocen ≤ 3), 
których oczekiwania wobec wystroju mieszkań miały charakter bardziej 
instrumentalny i związany z prywatnym uŜytkowaniem przestrzeni 
mieszkalnej, 

– osoby o aspiracjach „mieszanych” (średnia ocen pomiędzy 3 a 5), które 
wybierały odpowiedzi neutralne, próbując pogodzić przeciwstawne 
oczekiwania, 

– osoby o aspiracjach „zorientowanych społecznie” (średnia ocen ≥ 5), 
którym relatywnie bardziej zaleŜało na walorach symbolicznych miesz-
kania i jego odpowiednim odbiorze w otoczeniu społecznym. 

Niemal 60% respondentów stanowiły osoby o tzw. aspiracjach mieszanych, 
natomiast blisko 1/3 deklarowała aspiracje o charakterze prywatnym. Tylko co 
dziesiąty badany został zakwalifikowany do grupy osób o aspiracjach „zorien-
towanych społecznie”.  

Analiza danych ponownie potwierdziła wyraźny związek między charakte-
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rem aspiracji a wiekiem badanych11 (rys. 2) – odsetek respondentów o aspira-
cjach „zorientowanych prywatnie” rośnie wraz z wiekiem, natomiast wśród 
najmłodszych konsumentów było najwięcej osób, które planują urządzanie 
mieszkania takŜe z myślą o innych ludziach i ich opiniach.  

 

Rys. 2. Grupy konsumentów wyróŜnione według aspiracji dotyczących sposobu urządzenia ich 
mieszkań ogółem i z uwzględnieniem wieku badanych 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań pierwotnych. 

Wpływ aspiracji na zachowania konsumentów na rynku wyposaŜenia 
wnętrz – wybrane aspekty 

Informacje dotyczące aspiracji badanych oraz wyodrębnionych wśród nich 
grup wykorzystano do analizy wybranych aspektów zachowań konsumentów, 
bezpośrednio lub pośrednio związanych z dokonywaniem wyborów na rynku 
artykułów wyposaŜenia wnętrz12. Analizy te wykazały istnienie zaleŜności po-
między ocenami badanych opisującymi ich aspiracje (zarówno w poszczegól-
nych wymiarach, jak i ujmowane łącznie, w postaci średniej ze wszystkich 
ocen) a róŜnorodnymi zachowaniami i zwyczajami konsumentów – zaleŜności 
moŜe niezbyt silnych, ale istotnych statystycznie (tab. 3). Analiza wariancji 

                                                                 
11 Istnienie tego związku potwierdził test chi kwadrat (χ2 = 27,621, p ≤ 0,01), a jego siłę zmie-

rzono za pomocą współczynnika φ = 0,2, p ≤ 0,01. 
12 Ogólnopolskie badania, których fragment prezentuje to opracowanie, dotyczyły głównie 

zjawisk o charakterze społecznym (np. naśladownictwa i snobizmu), występujących w zachowa-
niach konsumentów, stąd właśnie te aspekty zachowań Polaków zostały zbadane najlepiej i wokół 
nich koncentrują się takŜe obecne rozwaŜania. NaleŜy zatem podkreślić, Ŝe wobec dość wąskiej 
tematyki przeprowadzonych badań (słuŜących realizacji innych celów) konieczne są dalsze, po-
głębione studia, analizujące związki aspiracji z innymi przejawami zachowań konsumentów na 
tym i na innych rynkach.  
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takŜe potwierdziła, Ŝe zróŜnicowane aspiracje mają wpływ na deklarowaną 
przez respondentów częstotliwość wybranych zachowań13, a średnie uzyskane 
dla grup osób o wyodrębnionych wcześniej aspiracjach zaprezentowano na 
rysunku 3. 

Okazało się, Ŝe charakter (kierunek) aspiracji w zakresie urządzania wnętrz 
jest faktycznie istotnym czynnikiem róŜnicującym skłonność konsumentów do 
takich zachowań, które odnoszą się do wyborów dokonywanych przez nich na 
rynku artykułów wyposaŜenia wnętrz oraz mogą wpływać na przebieg obec-
nych i przyszłych procesów decyzyjnych na tym rynku. Wyraźne róŜnice mię-
dzy konsumentami o róŜnych aspiracjach dotyczyły takich zachowań, jak: na-
śladowanie zakupów dokonywanych przez znajomych lub ogólnie innych ludzi, 
w tym zupełnie obcych klientów podglądanych w placówkach handlowych; 
poszukiwanie wśród znajomych informacji o tym, co i gdzie warto kupić ze 
sprzętu AGD, RTV i innych artykułów wyposaŜenia wnętrz, a takŜe o tym, 
gdzie został zakupiony konkretny produkt; prowadzenie rozmów ze znajomymi 
na temat wyposaŜenia mieszkań i sposobu ich urządzania; dokonywanie oceny 
decyzji i rozwiązań wykorzystanych przez inne osoby. TakŜe częstotliwość 
poszukiwania informacji w źródłach nieosobowych (głównie w róŜnych me-
diach) jest w pewnym stopniu uzaleŜniona od tego, jakie wizje swojego przy-
szłego mieszkania mają konsumenci. 

Tabela 3  

Korelacje nieparametryczne (rho Spearmana) między ocenami wybranych aspiracji dotyczących 
urządzania wnętrz oraz skłonnością konsumentów do wybranych zachowań 

Wybrane zachowania konsumentów 
dotyczące wyposaŜenia wnętrz 

Wybrane aspekty aspiracji dotyczące sposobu  
urządzenia mieszkania 

Średnia  
z ocen 

dotycząca 
aspiracji 
w zakre-
sie wy-
stroju 

typowe vs. 
wyróŜniające 
się/zwracające 

uwagę 

skromne vs. 
urządzone z 
przepychem 

atrakcyjne dla 
danej osoby  
i jej rodziny 

vs. atrakcyjne 
dla wszystkich 

wygodne 
vs. 

modne 

Poszukiwanie 
inspiracji/ 

dokonywanie 
konkretnych 

wyborów 
rynkowych 

„podpatrywanie” 
tego, co i gdzie ku-
pują znajomi, Ŝeby 
kupić podobne rze-
czy/elementy wy-
stroju wnętrz 

,125(**) ,223(**) ,199(**) ,112(**) ,237(**) 

naśladowanie innych 
pod względem stylu 
urządzenia mieszka-
nia/domu 

,125(**) ,154(**) ,208(**) ,121(**) ,222(**) 

                                                                 
13 Dla wszystkich analizowanych zaleŜności statystyki F uzyskały odpowiednią wysokość, aby 

odrzucić hipotezę zerową o równości średnich ocen między grupami konsumentów o zróŜnico-
wanych aspiracjach. Ze względu na ograniczone ramy opracowania, dane te nie będą tu prezen-
towane, wyliczenia są jednak dostępne u autorki.    
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Poszukiwanie 
informacji  
w źródłach 
osobowych 

pytanie znajomych  
o miejsce zakupu 
konkretnego, atrak-
cyjnego produktu 

,171(**) ,138(**) ,141(**) ,058 ,192(**) 

pytanie znajomych  
o to, co i gdzie war-
to kupić  

,137(**) ,120(**) ,181(**) ,042 ,174(**) 

obserwowanie zna-
jomych – jakich ma-
rek uŜywają, co  
i gdzie kupują 

,052 ,129(**) ,145(**) ,099(*) ,163(**) 

poszukiwanie wśród 
znajomych informa-
cji o produktach wy-
posaŜenia wnętrz, 
sprzęcie AGD/RTV 

,167(**) ,124(**) ,152(**) ,001 ,162(**) 

obserwowanie klien-
tów w sklepach  
z wyposaŜeniem 
wnętrz, aby zoba-
czyć co kupują 

,019 ,183(**) ,131(**) ,097(*) ,159(**) 

Poszukiwanie 
informacji w 
źródłach 

nieosobowych 

przeglądanie opi-
sów/zdjęć miesz-
kań/domów innych 
ludzi (np. na forach) 

,169(**) ,156(**) ,168(**) ,020 ,200(**) 

poszukiwanie w me-
diach informacji  
o wystroju miesz-
kań/domów znanych 
ludzi 

,141(**) ,130(**) ,144(**) ,043 ,157(**) 

Zachowania 
kształtujące 
pośrednio 
przyszłe 
procesy 

decyzyjne na 
rynku art. 

wyposaŜenia 
wnętrz 

rozmowy ze znajo-
mymi o stylach 
urządzania miesz-
kań, wyposaŜeniu, 
art. dekoracyjnych 

,244(**) ,137(**) ,112(**) -,056 ,170(**) 

sugerowanie znajo-
mym, aby zmienili 
coś w wystroju swo-
jego mieszkania, 
urządzili je w okre-
ślony sposób 

,101(**) ,090(*) ,113(**) ,119(**) ,150(**) 

(**) – Korelacje istotne na poziomie 0,01 (dwustronnie) 
(* ) – Korelacje istotne na poziomie 0,05 (dwustronnie). 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań pierwotnych. 

Uogólniając moŜna zatem stwierdzić, Ŝe aspiracje dotyczące wystroju 
wnętrz determinują zaangaŜowanie konsumenta w komunikację nieformalną 
poświęconą tej branŜy, wykorzystanie określonych (głównie personalnych) 
źródeł informacji o tej kategorii produktów, a wreszcie skłonność do inspirowa-
nia się rozwiązaniami wykorzystanymi przez innych konsumentów czy nawet 
do naśladowania ich decyzji dotyczących zakupu artykułów wyposaŜenia 
wnętrz oraz stylu ich urządzania. Im bardziej „społecznie zorientowane” są 
aspiracje konsumentów, tym większa częstotliwość powyŜszych zachowań. 
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*Na rysunku zaprezentowano średnie ocen dotyczące częstotliwości wybranych zachowań z wykorzysta-
niem skali 1–7, gdzie 1 – nigdy, 7 – stale. 

Rys. 3. Częstotliwość wybranych zachowań konsumentów związanych z zakupem artykułów 
wyposaŜenia wnętrz w grupach konsumentów o zróŜnicowanych aspiracjach dotyczących sposo-
bu urządzenia mieszkań 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań pierwotnych. 

Poza opisanymi zaleŜnościami warto odnotować, Ŝe plany respondentów 
dotyczące przyszłego lokum rzutują równieŜ na ich zwyczaje wykorzystywania 
źródeł informacji o rynku artykułów wyposaŜenia wnętrz oraz o obowiązują-
cych trendach. Analizie poddano związek między deklaracjami badanych  
w zakresie poszczególnych wymiarów aspiracji a częstotliwością czytania przez 
nich magazynów dotyczących urządzania wnętrz oraz oglądania programów 
telewizyjnych o tej tematyce. Okazało się, Ŝe relatywnie wyŜsza częstotliwość 
korzystania z obu tych źródeł informacji jest najsilniej powiązana z chęcią re-
spondentów, aby urządzić mieszkanie wyróŜniające się14 – wśród respondentów 
o takich aspiracjach ponad 47% czytuje takie czasopisma od czasu do czasu lub 

                                                                 
14 W obu przypadkach zaleŜność tę potwierdziły zarówno testy chi kwadrat, jak i istotne staty-

stycznie współczynniki korelacji rho Spearmana (p ≤ 0,01). 
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w miarę regularnie (wśród osób planujących typowe mieszkanie ten odsetek 
wynosi 29%). Z kolei 44% badanych aspirujących do urządzenia mieszkania 
wyróŜniającego się, ogląda programy o tej tematyce co najmniej kilka razy  
w miesiącu (dla grupy o przeciwstawnych dąŜeniach odpowiedni odsetek wy-
nosi 21%). Ogólny charakter aspiracji determinował natomiast w większym 
stopniu zainteresowanie programami telewizyjnymi niŜ czasopismami wnę-
trzarskimi (rys. 4) – im bardziej zorientowane społeczne były aspiracje bada-
nych, tym większa częstotliwość oglądania programów na temat tej branŜy. 

Rys. 4. Częstotliwość oglądania programów telewizyjnych na temat wystroju wnętrz w grupach 
konsumentów o zróŜnicowanych aspiracjach dotyczących sposobu urządzenia mieszkań 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań pierwotnych. 

Ciekawa obserwacja dotyczy równieŜ zaleŜności pomiędzy aspiracjami ba-
danych w zakresie sposobu urządzania mieszkania a ich skłonnością do zakupu 
takiego samego artykułu dekoracyjnego, jaki zobaczyli u swoich znajomych  
i jaki wydał im się atrakcyjny (rys. 5). Okazało się, Ŝe osoby aspirujące do po-
siadania mieszkania atrakcyjnego dla wszystkich, wyróŜniającego się, a przede 
wszystkim urządzonego z przepychem, wyraźnie częściej dokonywały takiego – 
naśladowanego – zakupu, niŜ ci badani, którzy w swoich planach uwzględniali 
urządzenie mieszkania typowego, skromnego i atrakcyjnego tylko dla nich sa-
mych15. 

                                                                 
15 We wszystkich trzech przypadkach zaleŜność tę potwierdziły zarówno testy chi kwadrat, jak 

i istotne statystycznie współczynniki korelacji rho Spearmana (p ≤ 0,05). 
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*Na potrzeby prezentacji na rysunku skumulowano oceny z siedmiostopniowej skali dotyczące aspira-
cji według podanej legendy. 

Rys. 5. Częstotliwość dokonania zakupu artykułu dekoracyjnego widzianego u innych w grupach 
konsumentów o zróŜnicowanych aspiracjach dotyczących sposobu urządzenia mieszkań 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań pierwotnych. 

W przypadku wymiaru aspiracji odnoszącego się do tego, czy mieszkanie 
ma być modne, czy raczej wygodne, nie potwierdzono istnienia statystycznie 
istotnej zaleŜności, jednak odsetek osób, które kilka razy „skopiowały” zakup 
dokonany przez znajomych jest równieŜ wyŜszy wśród respondentów zoriento-
wanych bardziej na modę niŜ na wygodę. Jednocześnie jednak w tej właśnie 
grupie badanych szczególnie wysoki jest udział tych, którzy nigdy nie dokonali 
takiego zakupu.  

Zakończenie 

Wyniki badań i przedstawione obserwacje wskazują, Ŝe aspiracje konsu-
mentów dotyczące sposobu urządzania mieszkań są istotną determinantą za-
chowań konsumentów, nawet przy uwzględnieniu faktu, Ŝe – ze względu na 
dostępność danych – weryfikacji poddano jedynie wąski wycinek z całego spek-
trum zachowań konsumpcyjnych na rynku artykułów wyposaŜenia wnętrz.  

Wskazuje to na moŜliwość wykorzystania tej zmiennej jako podstawy nie 
tylko dla typologii konsumentów, ale i segmentacji przeprowadzonej dla celów 
praktycznych – na potrzeby kształtowania lepszej oferty rynkowej, ale przede 
wszystkim – projektowania bardziej skutecznych przekazów promocyjnych  
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i wykorzystania bardziej efektywnych kanałów komunikacji z konsumentami. 
JuŜ z tych wstępnych rozpoznań wynika, Ŝe do osób, których aspiracje moŜna 
określić jako zorientowane społecznie, naleŜy kierować odmienne środki od-
działywania niŜ do konsumentów o aspiracjach bardziej prywatnych. W stosun-
ku do tych pierwszych, szczególnie wskazane wydaje się stosowanie wszelkich 
narzędzi z zakresu marketingu szeptanego oraz wykorzystanie mediów społecz-
nościowych. Aspirowanie do posiadania mieszkania urządzonego w wyróŜnia-
jącym się stylu, atrakcyjnego dla wszystkich znajomych, jest skojarzone z więk-
szą częstotliwością poszukiwania informacji o branŜy wyposaŜenia wnętrz za 
pośrednictwem specjalistycznych czasopism oraz programów telewizyjnych. 
Zatem równieŜ te kanały komunikacji mogą być wykorzystane w kontaktach  
z grupą konsumentów o takich właśnie dąŜeniach. Aby zaś dotrzeć do konsu-
mentów o aspiracjach zorientowanych prywatnie, potrzeba nieco innych środ-
ków, a przede wszystkim odmiennie sformułowanych komunikatów – odwołu-
jących się głównie do walorów utylitarnych poszczególnych produktów oraz 
pragmatyzmu tychŜe konsumentów.  

Jak wspomniano na wstępie, artykuł jest zaledwie przyczynkiem do szer-
szych rozwaŜań, które powinny odkrywać i analizować związki między aspira-
cjami i konkretnymi zachowaniami konsumentów. Celem artykułu było m.in. 
wykazanie konieczności pogłębienia studiów w tym zakresie i uruchomienia 
zakrojonych na szeroką skalę badań poświęconych tej waŜnej kwestii. 

 

CONSUMERS’ ASPIRATIONS RELATED TO HOUSE DECORATION 
AS A DETERMINANT OF THEIR BEHAVIORS ON THE MARKET  

OF HOME EQUIPMENT AND FURNISHING ARTICLES 
 

Summary 
 

Goals of consumers planning interior design at their homes, visions of this design as well as 
consumers’ aspirations referring to this field, undoubtedly shape the behavior of buyers and  
the specific choices made on the market of durables and interior decorations. Enhancing the 
knowledge in this area is not only significant from scientific perspective, but it is also crucial for 
companies operating on this market, trying to better orient their activities at the needs and desires 
of consumers and to communicate with them in a more effective way. In this paper we make an 
attempt to examine both the aspirations of the Polish consumers associated with the domain  
of interior design and the scope and specific symptoms of these aspirations’ influence on consum-
ers’ behavior. Based on the results of primary studies carried out on a nationwide sample consist-
ing of 676 people we have found that there is a significant relationship between the nature of 
consumers’ aspirations and their propensity for certain behaviors related to planning the design 
and equipment for their homes. 
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MARITAL ROLES IN MARKET DECISION-TAKING  
 

 

 

Summary 

The roles of spouses in consumer decision making underwent a thorough research at Polish 
households in 1990, 2005 and 2010. The survey covered households consisting of at least two 
adults of different gender who took all economic and financial decisions regarding the household 
together. The main purpose of the research was to examine the importance of the role in decision-
taking in feminine and masculine perspective. The results displayed possibilities of continuing  
the research and verifying a hypothesis pinpointing households representing higher income, 
wealth and education levels of both partners, as the ones which manifest consumption decisions 
autonomy. Due to decline of emotional ties within households, decisions traditionally perceived 
as male lost their masculine character and moved to autonomic decision area. Similarly, decisions 
with strong feminine domination, such as food products or cosmetics, lost their obvious femininity. 

Objectives 

Household is the term frequently used by researchers and marketers in order 
to characterize consumer behavior. Household cannot be put equal to family as 
it incorporates all people, related or unrelated, who occupy a housing unit. Data 
derived from the perspective of a household or a family can be used by market-
ing organizations in the context of macro and marketing analyses. In decision 
making patterns both terms are used interchangeably, but they are separate in 
target segments design and in data examination or interpretation.1 Household is 
a subject of the following study. Household regards different types of families, 
which are also taken into consideration in the following study. It is important to 
analyse households in the context of families and their connection with buying 

                                                                 
1 J.C. Mowen, Consumer behavior, Collier MacMillan Publishers, London 1987, p. 170–172. 
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process and consumption. Unfortunately, in most of the cases it is dominated by 
the analysis of consumer behaviour as behavioural aspects of individuals prove 
to be more attractive to researchers. Reasons of household/family research are:  
1. Goods and services are purchased by multiple consumers acting as a family 

unit. In general, expensive products or services to be bought entail the in-
volvement of more than one household or family members in the process. 
Depending on the gender of product the decision maker is going to look for 
alibi due course financial weight of the prospective decision to the overall 
budget of the unit. It is possible to view the process as an extension of cog-
nitive dissonance.  

2. Frequently, the individual who is in charge of taking decision is signifi-
cantly influenced by other household/family members. Adult members of 
the household compete with each other and negotiate in the decision of how 
the budget will be allocated to their individual desires.  
It is rare to study household consumer decisions instead of studying con-

sumers as individuals because it presents difficulties in the domain of complex 
relations between household or family members, conceived as an organisation, 
and a market unit representing demand. It is easier nowadays to use surveys and 
other methods of research in order to study behaviour of individuals. Main 
problems in organizing and putting the household research in realization derive 
from necessity of accessing all members of the household approximately at the 
same time. It is also crucial to use the language which is understandable and 
communicative for all members of the unit. Difficulties are generated equally  
in data interpretation by confronting opposite opinions on decision-taking proc-
ess of different members and by internal and external determinants of buying or 
relations between household members during consumer decision making.2 
Changes in consumption patterns, which result household decision-taking proc-
ess, should be considered from the point of view of gender. The role of women 
in social life is increasing comparably to their role of household decision-
makers. Every member of the household plays social roles, which are deter-
mined by tradition, culture and customs. As a result, the following study is 
strongly rooted in gender studies, focused on describing the increasing role of 
women and the male response to this particular social development. 

The main objective of the survey is identifying gender changes considering 
thirty-eight core household decisions. It is also an attempt of explaining spousal 

                                                                 
2 J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer behavior, The Dryden Press, Chicago 

1990, p. 169–170. 
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roles in decision-taking in the buying process by answering the following ques-
tions:  
1. Which spouse (or a household member in the marital role) is more impor-

tant for decision-taking in the buying process in modern European house-
holds?  

2. What are the variations depending on a product or service category?  
3. What have changed in last 20 years? 

The adopted research paradigm is based upon current knowledge on house-
hold/family decision-taking process. The evolution of gender determinants of 
consumer decisions is conditioned by constant changes in a multi-dimensional 
role of women in modern society.3 Contribution to the modern paradigm in the 
field of household/family consumer decision-making is also one of the main 
objectives of the following study.  

Method  

The chosen methodology was adopted from a classical survey run by Davis 
and Rigaux (1974) but modernized with several modifications.4 The most im-
portant part of the methodology includes selecting respondent households which 
should be precisely defined prior to the analysis. Families are sometimes re-
ferred to as households, but it has to be clearly underlined that not all house-
holds equal to families. A household might also include individuals who are not 
related by blood, marriage or adoption, such as unmarried couples, family 
friends, roommates or boarders. However, households and families are usually 
treated as synonymous terms in the context of consumer behaviour, and we still 
continue this tradition.5 

The term family is actually a subset of a more general classification cate-
gory named household. Households are composed of all people who occupy  
a living unit. Examples of households include: an unmarried couple living to-
gether, a husband and wife with children, roommates sharing an apartment, 
husband, wife, children and grandparents living under one roof, two couples 
keeping one house in order to save money or a homosexual couple. The key 
similarity regards shared living space and responsibility for all economic and 

                                                                 
3 S. Kita, Świadomość konsumencka jako aspekt świadomości prawnej, Wyd. Akademii im. Ja-

na Długosza, Częstochowa 2010, p. 168–174. 
4 H.L. Davis, B.P. Rigaux, Perception of marital roles in decision processes, “Journal of Con-

sumer Research” 1974, No. 1, June, p. 5–14.  
5 L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jer-

sey 1978, p. 233–260. 
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financial decisions. Based upon the definition, a combination consisting of  
a husband, a wife, and their children who live together may be treated as  
a household but also as a family.6 

There are different types of families, which have to be noted. Nuclear fam-
ily consists of a husband, a wife and their offspring. Extended family consists of 
a nuclear family plus other relatives, such as husband’s or wife’s parents. How-
ever, increasing divorce rate entails growth in the number of fami-
lies/households with a single parent.   

The following definition of a family has been adopted for this study: a fam-
ily is a group of two or more people related by blood, marriage, or adoption 
who reside together. Nuclear family is an immediate group of father, mother 
and children living together. Extended family includes the nuclear family with 
other relatives, such as grandparents, uncles and aunts, cousins and in-laws. The 
family in which one is born is called the family of orientation, whereas the one 
established by marriage is the family of procreation.7 

This particular study covers the following extent of marital roles in con-
sumer decision-making:  
1. Types of households: cohabiting singles without offspring, unmarried cou-

ple with offspring, married couples (husband, wife, empty nest stage of 
life), nuclear family and extended family. Within the group of nuclear fami-
lies only the family of procreation was analysed.  

2. Basic question asked: Who decides to make a purchase?  
3. Key consumption roles: Deciders make the only role player. 
4. Factors influencing consumer decision-taking style: Role orientation is cru-

cial. 
5. Household functions: Purchase as a part and a subsystem of production 

function.  
The examination focused on the overall influence perceived independently 

by man and woman (husband and wife). Thirty-eight decisions were analysed in 
four roles-structure categories used to formulate answers for questions being the 
objectives of the research. Decision-making process is thus determined by the 
existence of a set of possibilities which remain a subject of choice. These are 
goods, activities or problem-solving. Individuals or groups of people who de-

                                                                 
6 Ibidem, p. 235. 
7 Ibidem, p. 170. 
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cide and take responsibility are objects of choice.8 These categories of decisions 
were adopted directly from Davis and Rigeaux research and are as following: 
1. Autonomic. Comparable number of decisions is made by each spouse, but 

they are made individually. 
2. Dominated by a husband figure. Decisions are mainly taken by a man and 

are perceived as masculine in the context of tradition, culture, internal divi-
sion of work or social habit. 

3. Dominated by a wife figure. Decisions perceived as feminine and deter-
mined by similar factors to the ones determining traditionally masculine de-
cisions.   

4. Syncretic. Decisions are made together by husband and wife.  
There are two types of consumer behaviour:  
– real (material – energetic), based on the following notions: spending 

time, effort and work, finance and material resources, 
– informative, concentrated on transferring opinions and assessments or 

decisions (profession is meaningless).9 
The survey covered only the informative behaviour model, analysed during 

interviews with questionnaires presented in random households consisting of at 
least two adults of different gender who take all economic and financial deci-
sions regarding the household together. There were three surveys based on the 
described methodology. The first survey was carried out at the turn of 1989 and 
1990. The second one took place in 2005 and the third one – in 2011. The sam-
ple selection in 2005 and 2010 differed slightly from the survey conducted in 
1990, as the spectrum of research was much wider.10 Not only were marital 
roles in decision-taking researched, but also the behavioral model identifica-
tion.11 In 1990 the research covered 813 out of 1225 selected households.  
A hybrid, multistage selection form of random sampling was used.12 This par-
ticular way of surveying in 2005 and 2010 means that 625 households had to be 
taken into consideration. It resulted in 625 women and 625 men interviewed, 
amounting to total of 1250 respondents surveyed.  

                                                                 
8 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, p. 40. 
9 Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, red. Z. Kędzior, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2003, p. 15. 
10 A. Drab, Ewolucja zmian „płci” decyzji rynkowych. Konsekwencje  marketingowe, „Handel 

Wewnętrzny” 2006, październik, p. 170–177; A. Drab, Changes of marital roles in market deci-
sions taking, ECON’2007,VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2007, p. 39–50. 

11 A. Drab, Modele behawioralne w badaniach rynkowych, Ph.D. thesis, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej, Katowice 1990, p. 48–56. 

12 Moderni marketingový výzkum, ed. R. Kozel, Grada Publishing a.s., Praha 2006, p. 69–112. 
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To avoid incorrect interpretation of collected data, it was crucial to use 
graphic aid to reading numeric results proposed by D.M. Wolfe.13 Every deci-
sion is classified with the use of two axes. The first axis (on the vertical scale) 
describes relative influence on decision making in the perspective of husband 
and wife. The applied code permits to present aggregated results on the contin-
uum from 1 (domination of man/husband) to 3 (domination of woman/the wife). 
The second horizontal axis represents the range of roles in family life. It is 
measured by percentage of families (married or unmarried couples) declaring to 
be taking decisions together. The scores presented on both axes are not inde-
pendent, therefore, two lines meet at point 2 (Y) and 100% (X). Consequently, 
the field of possible results is limited to the surface of a triangle.  

H. L. Davis proposed four areas of division (fig. 1). If the average influence 
rises to 1.5 or less, the decisions fall into the category of “husband dominant”. 
Still, if the average influence reaches 2.5 and above, it is categorized as “wife 
dominant”.  In both areas it is assumed by definition that the proportion of fami-
lies taking decisions together is lower than 50%. The range between 1.5 and 2.5 
covers two groups: “syncretic decisions” (taken together) and “autonomic deci-
sions” (taken independently by each family/household member). If more than 
50% of families declare to be taking decisions together, therefore, it is automat-
ically presented on the graph in the category of syncretic decisions. Simultane-
ously, all scores below 50% are treated as autonomic decisions (compare fig. 1). 
In order to define the notions of syncretic and autonomic decisions, it is possi-
ble to analyze definitions from the dictionary of marketing terms of the AMA 
(The American Marketing Association). Hence, syncretic decision is “a pattern 
of decision-making within a family in which most decisions are made together 
by both spouses” and autonomic decision may be defined as “a pattern of deci-
sion-making within a family in which an equal number of decisions are made 
individually by each spouse”.14 Authors of researches and publications on mari-
tal roles in decision-taking process underline the inventive way of Wolfe’s 
method in presenting results in one table. Furthermore, it allows building a con-
cise “map” of marital decisions, to classify them and to show the dynamism of 
changes in gender domination depending on economic and cultural transfor-
mations, which influence significantly lifestyle and consumption.   

                                                                 
13 D.M. Wolfe, Power and authority in the family, in: Studies in Social Power, ed. D. Cart-

wright, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1959. 
14 Autonomic decision making, in: The American Marketing Association, Dictionary of market-

ing terms, http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=A (10.04.2012). 
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Fig. 1. Map of marital roles in taking decisions at households   

Source: H.L. Davis, B.P. Rigaux, Perception of Marital Roles in Decision Process, “Journal  
of Consumer Research” 1974, No. 1, June.  

The family decisions typology based on gender and surveys constitutes  
a perfect way of verifying the degree of women’s emancipation and monitoring 
the way of taking over the roles in decision-making by women, especially in 
taking these particular decisions which have been traditionally associated with 
men. The surveys create also the opportunity to analyze men’s reactions and, 
therefore, their readiness in accepting women taking the so called “masculine” 
decisions. 

Results 

The research concentrates on gender stereotypes and how they have been 
changed for last 20 years. Every household member assumes biologically, so-
cially, culturally and economically determined roles. Marital roles performed by 
different gender partners who enter a stable relationship have the essential in-
fluence on shaping algorithms of taking and realizing decisions at household.  
G. Katona, one of creators of economic psychology, underlines in his works 
how economic strength, which is represented by households throughout taking 
consumption and investment decisions strongly influences every economy using 
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budget and particularly discretionary fund.15 Marital roles are sanctioned by an 
internal responsibilities division, created through negotiations, conflicts and 
compromises of main, usually adult, players at the household.16 Family is une-
quivocally one of the most essential external (sociological) factor influencing 
human consumption behavior.  

Many studies undertaken to explain family and household market behavior 
omit the structure of individual decisions and internal relations between deci-
sion-takers. Instead, they concentrate on analyses of stages in decision-taking or 
focus on their influence on marketing mix. 

The importance of family decision-taking grows because of two main fac-
tors. Many and gradually more products are bought by group customers (multi-
ple consumers) functioning in family environment (family unit), regardless of 
the definition. Although the majority of decisions are taken individually, they 
are strongly influenced by all the family members.17 The number of decisions 
traditionally connected with performing roles characteristic for both sexes is 
diminishing. The number of syncretic decisions has also risen significantly.  
At the same time, autonomic decisions are considerably more frequent.  

28 decisions were examined in 1990. The classification revealed 8 autono-
mous, 12 syncretic, 4 woman dominant and 4 masculine dominant decisions 
(fig. 2). Decisions taken by women included: nourishment, ladies clothing, 
HaBa (health and beauty) and household chemicals. In 2005 only three deci-
sions were perceived as strictly feminine: ladies clothing, ladies footwear and 
household chemical articles, while HaBa and foodstuff moved to the autono-
mous area. Dynamic changes were observed in 2010 with 11 decisions repre-
senting woman dominant out of 38 in total: ladies footwear, men clothing, chil-
dren clothing, children footwear, OTC drugs, household chemicals, toys, furni-
ture for the living room, furniture for other rooms, carpets and carpeting, house-
hold services and savings. Husband dominant decisions included only 4 areas: 
alcoholic beverages, tobacco, automobile and DIY tools. They were perceived 
as masculine and manifested a conservative tradition of associating them with 
masculinity in both household and social contexts. In 2005 only 2 areas were 
left in husband domain (alcoholic beverages and tobacco). But year 2010 wit-
nessed an outburst of 7 new masculine decision-taking areas, such as electronic 
wares, men footwear, ladies and children clothing, insurance, DIY tools, and 

                                                                 
15 G. Katona, The powerful consumer. Psychological studies of the American economy, McGraw-Hill, New 

York, Toronto, London 1960. 
16 Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství „čérne skříňky” , ed. J. Vysekalová, Grada, Praha 2011, p. 89. 
17 J.F. Engel, R.D. Blackell, P.W. Miniard, Consumer behaviour..., p. 169. 
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tobacco. All these changes happened at the expense of syncretic decisions, be-
cause their share in all decisions have been diminishing with further tendency to 
total extinction with 8(1990), 15 (2005) and 4 in 2011. The involvement of 
women in all aspects of social life had an impact on the style of life and put at 
risk the traditional family structure, built upon spending time collectively and 
taking syncretic decisions.  

During the whole period autonomous decisions prevailed and extended their 
reach. The process began in 1990 at the level of 12, the number of decisions 
rose to 7 in 2005 and rocketed to 22 in 2010. Therefore, these results may be 
interpreted as an illustration of family ties collapsing gradually. 

 

 
Fig. 2. Maps of marital roles in decision-taking of households 1990, 2005 and 2010 

Source: authors. 

The results displayed possibilities of continuing the research and verifying  
a hypothesis pinpointing households representing higher income, wealth and 
education levels of both partners, as the ones which manifest consumption deci-
sions autonomy and tend to focus on ego marketing (egoistic marketing). Very 
little attention is paid to other household members. Perhaps a sole exception 
may be outlined, i.e. children, who still have an important place at the house-
hold or in the family.  

Traditional delimitations determined by gender became non-existent. Divi-
sion between genders was clear and indisputable. It linked with goods custom-
ary attributed to both sexes. Syncretic decisions, taken as a result of mutual co-
ordinations, were first of all: furniture and house fittings (pieces of furniture for 
the living room, furniture for the remaining rooms, kitchen fittings, carpets and 
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carpeting, radio and TV set). Decisions regarding insurance and savings or re-
lated to children were also made together. 

Surveys carried out in last 20 years show shifts in the perception of gender 
determined roles in household decision-taking process. First of all, several typi-
cally masculine decisions lost their masculine character to autonomy, e.g. car 
and car fittings or hand tools purchase. It could be explained by a larger number 
of women owning a car and driving it on a daily basis, so they decide about 
their cars independently. Hence, decisions in the segment have become auto-
nomic. A similar situation may be described in the context of DIY tools. Wom-
en more often buy them, at least independently from men, seek advice with 
shopping clerks in specialized retail outlets and do repairs at households regu-
larly. Another obvious shift in social perception is a loss of feminine character 
in the HaBa segment. It is possible to draw a conclusion that “feminization” of 
men’s lifestyle results from attention paid to hygiene or neat appearance mani-
fested by women, who are more interested in cosmetics than men. Consequent-
ly, numerous men might support expansion of new market segment called 
metrosexual. 

All in all, important changes have been observed in ways of taking deci-
sions at the household level. Changes occurred during 20 years passed between 
three surveys may be grouped in easily recognizable clusters (fig. 3).  

 

 

Fig. 3. Changes in market decision clusters of households 1990, 2005 and 2010 

Source: authors. 

The presented clusters cover autonomous decisions, which prevailed in 
1990 and 2010. Syncretic decisions are characteristic for 2005. The movement 
of clusters, from autonomous to syncretic decisions and back, may be explained 
by the overall economic situation. Economic growth, accumulation of affluence 
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and optimistic perception of future situation result in periodical reconstruction 
of family ties. In turn, when economic conditions are worse, members of the 
household try to increase revenues by taking facultative jobs and spend more 
time outside of the inner circle of their household in order to overcome the feel-
ing of discomfort created by every-day financial problems. 

Conclusion 

The decline in gender differences is undoubtedly the most visible sign of in-
formative and electronic revolution. Thus, changes in family structure have 
been making husband and wife take decisions together. Increasing role of 
women and a shift toward egalitarianism are producing more joint decision 
making in product/services categories of potentially high risk. In contrast, how-
ever, hard times from economic point of view contribute to produce more auto-
nomic decisions in the categories of potentially low risk. Gender differences, 
despite moving away from sex or gender role dominance, still exist for some 
products and services in certain contexts. It is discussed that a research of psy-
chological differences in household decision making from gender perspective is 
futile and a low-yield area of research and that “it has never been very produc-
tive, and it will be even less productive in the future”.18 Eventually, disappear-
ance of gender differences in the field of consumption decisions was false. It 
could be caused by changes in the employment status and roles of women, not 
only at households and in families, but also in every other aspect of life. The 
resource-contribution theory suggests that the greater the relative contribution 
of an individual, the greater the influence in decision making. A variation of this 
theory is called the “least interested partner” hypothesis, which states that the 
greater the values of one partner relative to the other as valued by society, the 
greater influence that partner will have. This hypothesis might be true while 
analysing customers from general, macroeconomic point of view. Surveys car-
ried out on the household (family) level proved that the contribution to the fam-
ily financial resources is important in overall perception and decision on who is 
the head of the family, but as far as financial management function men are 
very eager to dispose this function, with all consequences, to their wives or 
women fulfilling wife role in their households. Paradigm, constituting modern 

                                                                 
18 M.L. Roberts, Gender differences and household decision-making: needed conceptual and methodologi-

cal developments, “Advances in consumer research” 1984, Vol. 11, p. 267–278. 
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state of knowledge in the field, helps to better satisfaction of consumers’ needs 
and expectations.19  

Research showed that direction of changes in role-determined areas of deci-
sion making have periodical character and “pulsate” within recurring patterns of 
categories’ gender in consumption decisions processes of households. There are 
internal changes in selected decisions and categories. Whatever the reasons, 
marketing strategies must be built upon the new realities of periodically chang-
ing structures, and induced by them family roles in buying decision. Other re-
search carried out to study internal relations proved that financial management 
in the household as a constant process of maintaining family safety is crucial to 
decisive role in managing overall household as a business. Contribution of 
revenues to household budget is argument of different character than managing 
family funds. Traditionally men are expected to earn majority of funds obtained 
by the family, however, managing the budget is role of women. Thus it was 
proved in numerous surveys that management of household budget is domain of 
women. Especially in the situation when family budget is small (limited) men 
eagerly resign from any managerial functions while typical policy of women is 
affecting, manipulating and motivating men to keep them trying to increase 
earnings from minimum funds for living and covering all incurred costs to more 
comfortable situation.20  

The number of decisions traditionally connected with performance of char-
acteristic roles for both genders is diminishing. Also joint (syncretic) decision 
eroded significantly. However the number of autonomic (independent) deci-
sions increased considerably. It could be evidence of lowering emotional ties 
within households. Furthermore decisions traditionally perceived as male ones – 
lost their masculine character and moved to autonomic decisions’ area. That 
phenomenon touched decisions such as car or DIY tools. At other side decisions 
with strong feminine domination, such as foodstuffs or cosmetics, lost their 
evident femininity. Results of survey showed possibilities to pursue further 
research and verify a hypothesis that households representing higher income, 
wealth and education levels of both partners show faster atomization of con-
sumption decisions and traditional borders conditioned by gender, which were 
perceived in this area, became non-existent. There is diminishing emotional ties 
within households. While many marketers believe the family is the basic deci-

                                                                 
19 S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005,  

p. 93–103.  
20 D. Duch-Krzystoszek, Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małŜeństwie, Wyd. IFIS 

PAN, Warszawa 2007, p. 190–191. 



Marital roles in market decision-taking  39

sion making unit, they usually examine consumer behaviour concerning their 
own products in terms of the one family member they believe to be the major 
decision maker. Although such a research approach can be justified as being 
simpler and less expensive than interviewing all members of the family it may 
provide a distorted picture of contributions of various family members to a final 
purchase decision. Analysis of such decisions by using common sense and logic 
is meaningless. For instance men’s formal wear might logically be thought of as 
a male-dominated decision, but the wife tends to strong influence the purchase 
of such items. In case of cosmetics and articles of HaBa segment (Health and 
Beauty) there is a similar situation regarding cosmetics for men. Women decide 
about the scent (and about brand) and control consequently whether her man is 
using it. The reason can be explained as a form of atavistic “marking” her male 
with the scent which is preferred by woman, however, not necessarily by him. 
Thus the cosmetic, which man has to use, is a sort of social message sent by his 
woman: he is mine; he is in relation with me. Because the user is not necessarily 
the one who decide or who pay the check or who eventually purchase the product.  

Market researches support marketers in trying to identify the decision mak-
ing participants in the family or at least the “gender” of products and services to 
help direct a substantial marketing effort in form of advertising, sales promotion 
and other market communication means to family members who initiate, affect 
or select the final purchase.21 The identification of ways of taking decision in 
households permits to attribute gender to them, and also to observe changes in 
this range. The evolution of ways of undertaking decision testifies about social 
changes and economic setting in households and families. They testify also 
about changes in relations to partners being an imminent part of the common 
household. These cognitive values of carried out research can be used in en-
richment of databases making up the foundations for creation of market and 
social strategies. Another fundamental application value is possibility of using 
information from marital roles researches for corrections of product strategies 
especially in designing new utility values, improved packaging and more ade-
quate branding. It is possible to apply the results of surveys in changes of seg-
mentation strategy, new positioning of products and services and especially 
effective in market communication sub-system of marketing mix. The directions 
of future researches draw in this range clearly. From this perspective there is 
possible to verify hypothesis relying upon settlement that  with constant growth  
of affluence within households there is a visible shift from areas of decision 

                                                                 
21 L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer behavior..., p. 236–237. 



Adam Drab, Roman Kozel 40 

taking traditionally accepted as masculine together with those perceived as 
feminine to area of autonomic and syncretic decisions (and this in such se-
quence, and with superiority  of autonomic decisions). The results of surveys 
can also confirm the effect of cognitive dissonance of L. Festinger, checking in 
more detailed way hypothesis that the higher expense relative estimation con-
nected with purchase of goods and services, the stronger emotional commitment 
with simultaneous search for the alibi or support during decision making proc-
ess and “the escape” into customary accepted areas of responsibility and risk 
bearing algorithms.22 

 
ROLE MAŁ śEŃSKIE W PODEJMOWANIU DECYZJI RYNKOWYCH 

 
Streszczenie 

 
Badania ról małŜeńskich w podejmowaniu decyzji rynkowych były prowadzone w polskich 

gospodarstwach domowych w latach 1990, 2005 i 2010. Badanie dotyczyło gospodarstw domo-
wych, które składają się z co najmniej dwóch osób dorosłych innej płci, a gospodarstwo prowa-
dzone jest wspólnie, łącznie ze wszystkimi decyzjami ekonomicznymi i finansowymi. Badania 
skoncentrowane były na pomiarze zakresu ról kobiecych i męskich wypełnianych przez dorosłych 
członków gospodarstw domowych. Wyniki wskazały moŜliwości prowadzenia dalszych badań 
celem zweryfikowania hipotezy, Ŝe gospodarstwa reprezentujące wyŜszy dochód, wyŜszą zasob-
ność (majętność) i wyŜszy poziomy wykształcenia obydwu partnerów wykazują szybszą tenden-
cję do autonomizacji (uniezaleŜniania) decyzji rynkowych. Wynika to ze osłabienia więzi emo-
cjonalnych w gospodarstwach domowych. Wiele decyzji, tradycyjnie męskich, straciło swój 
męski charakter i trafiło do kategorii decyzji autonomicznych.  Z drugiej strony, decyzje o silnej 
dominancie feministycznej, takie jak artykuły spoŜywcze czy kosmetyki, straciły swój dotychcza-
sowy oczywisty charakter kobiecy. 

 
 

                                                                 
22 K.R. Allen, A.J. Walker, Constructing gender in families, in: Families as relationships, eds. R.M. 

Milardo, S. Duck, John Wiley & Sons, New York 2000, p. 15–17. 
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CZYNNIKI WPŁYWAJ ĄCE NA WYBÓR  
PRZEZ KONSUMENTA MIEJSCA DOKONANIA  

ZAKUPU PRODUKTÓW RYNKU IT 
 

 

 

Streszczenie  

Proces wyboru przez konsumenta miejsca dokonania transakcji jest często równie interesują-
cy i złoŜony jak samo podejmowanie wyboru konkretnego produktu bądź marki. Sposób podjęcia 
tej decyzji jest szczególnie waŜny z punktu widzenia przedsiębiorstw o charakterze handlowym, 
w przypadku których oferta moŜe być zbliŜona, bądź nawet taka sama, zaś konkurowanie i budo-
wanie przewagi odbywa się na podstawie czynników związanych raczej z procesem sprzedaŜy niŜ 
z samym produktem. W artykule zaprezentowano wyniki badań czynników decydujących o wy-
borze sklepu przez konsumentów indywidualnych rynku technologii informacyjnych. Ocenie 
poddana została istotność poszczególnych zdiagnozowanych wymiarów, róŜnice w ich odbiorze 
pomiędzy męŜczyznami i kobietami, a takŜe stopień ich skorelowania zarówno między sobą, jak  
i ze zmiennymi odzwierciedlającymi profil respondenta. 

Wprowadzenie 

Ogół zachowań związanych z dokonywaniem przez konsumenta wyboru 
oraz samym nabywaniem dóbr i usług jest obszarem badań niezmiernie 
istotnym zarówno z naukowego, jak i biznesowego punktu widzenia. Wiedza na 
temat form i kierunków aktywności potencjalnych i faktycznych nabywców 
oraz czynników aktywności te kształtujących i warunkujących daje moŜliwości 
tworzenia skutecznej i efektywnej struktury marketingu mix. Decyzje w tym 
zakresie obejmować mogą zarówno zagadnienia czysto produktowe, związane  
z dostosowaniem wyrobu do potrzeb i preferencji nabywcy, formułowaniem 
odpowiednich strategii cenowych i strategii dystrybucji, jak i tworzenie szeroko 
rozumianej kombinacji promotion mix, z budowaniem przekazu reklamowego  
i koncepcji komunikacji organizacji z konsumentem i otoczeniem włącznie.  
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Istnieje wiele definicji określających znaczenie terminu „zachowanie kon-
sumenta”. Według J.F. Engela, R.D. Blackwella i P.W. Miliarda, określenie to 
rozumieć naleŜy jako wszystkie działania związane z pozyskiwaniem, uŜytko-
waniem i dysponowaniem dobrami i usługami, wraz z decyzjami je poprzedza-
jącymi i warunkującymi1. Podobnie termin ten definiują A. Falkowski i T. Ty-
szka, wskazując, Ŝe zachowanie konsumenta to „wszystko to, co poprzedza, 
zachodzi w trakcie i następuje po nabyciu przez konsumenta dóbr i usług”2. 
Bardziej wyczerpujące podejście do omawianego zagadnienia prezentują nato-
miast G. Antonides i W.F. Van Raaij, określając zachowanie konsumenta jako: 
„Czynności psychiczne i fizyczne (jednostek i małych grup), łącznie z ich mo-
tywami i przyczynami, dotyczące orientacji, kupowania, uŜytkowania i pozby-
wania się wyrobu z sektora rynkowego, publicznego oraz gospodarstwa domo-
wego, pozwalające konsumentowi funkcjonować oraz osiągać swoje cele  
i urzeczywistniać wartości (z uwzględnieniem skutków oraz konsekwencji jed-
nostkowych i społecznych), a dzięki temu osiągać zadowolenie i dobrobyt”3. 

W myśl przytoczonych definicji, przez zachowanie konsumenta postrzegać 
naleŜy cykl działań prowadzący od uświadomienia potrzeby przez nabycie do 
uŜytkowania i oceny produktu, z uwzględnieniem wszystkich czynników ak-
tywność tę warunkujących. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe działania te, to nie 
tylko wybór konkretnego wyrobu, ale równieŜ czynności związane z samym 
dokonaniem transakcji. Potwierdzenie tej tezy znaleźć moŜna zarówno w pracy 
R.D. Blackwella, który definiuje „pozyskiwanie” jako działanie prowadzące do, 
a takŜe obejmujące właściwą transakcję (albo zamówienie) produktu4, jak  
i w definicji G. Antonidesa, który mówi wprost o czynnościach fizycznych  
i psychicznych dotyczących między innymi kupowania wyrobu.  

W badaniach nad zachowaniem konsumenta uzasadnione wydaje się roz-
waŜanie nie tylko procesu wyboru produktu, ale takŜe sposobu i czynników 
decydujących o wyborze określonego miejsca dokonania zakupu. Wymienione 
podejście moŜe być szczególnie interesujące z punktu widzenia przedsiębiorstw 
o charakterze handlowym, w przypadku których oferty mogą być do siebie zbli-
Ŝone, bądź nawet takie same, zaś konkurowanie i budowanie przewagi odbywa 
się na podstawie poziomu organizacji i zarządzania, zasobów ludzkich, zaso-

                                                                 
1 R.D. Blackwell, P.W. Miliard, J.F. Engel, Consumer behavior, Hartcourt College Publishers 

2001, s. 6. 
2 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006, s. 12. 
3 G. Antonides, W. Fred van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 24. 
4 R.D. Blackwell, P.W. Miliard, J.F. Engel, Consumer…, s. 6–7. 
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bów niematerialnych, takich jak wizerunek, wiedza i doświadczenie, zasobów 
czy teŜ relacji z klientami5. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe o samym procesie wyboru miejsca dokonania trans-
akcji mówić moŜna w zasadzie tylko w sytuacji zakupów o charakterze reflek-
syjnym, rozumianych tutaj jako takie, w przypadku których konsument ocenia 
cechy kolejnych produktów bądź marek, wybierając tę z nich, która w jego opi-
nii jest najlepsza (według określonych kryteriów) z całego dostępnego zbioru6. 
W takiej sytuacji naleŜy domniemywać, Ŝe podobnie jak w kwestii kolejnych 
produktów, konsument ocenia takŜe kolejne moŜliwe miejsca dokonania zaku-
pu, biorąc pod uwagę między innymi dostępność produktów oraz ich cenę. 

Wybór miejsca zakupu na rynku IT 

Badanie, analiza i próba opisu mechanizmu decydującego o wyborze 
miejsca dokonania transakcji nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 
zachowań konsumentów indywidualnych rynku technologii informacyjnych. 
Specyfika tego rynku dosyć jednoznacznie uzasadnia rozróŜnienie procesu 
wyboru samego produktu, jak i wyboru miejsca dokonania jego zakupu. 
Powodowane jest to w pierwszej kolejności faktem, Ŝe w większości 
przypadków ten sam produkt moŜe zostać nabyty w róŜnych sklepach, stąd teŜ 
konsument podejmując decyzję rozwaŜa nie tylko produkty, ale takŜe moŜliwe 
miejsca zakupu. 

Dodatkowo, na rynku technologii informacyjnych sam wybór punktu 
dystrybucji jest nierzadko równie waŜny jak wybór samego produktu, co więcej, 
zwykle wybory te są ze sobą powiązane w sposób nierozerwalny. Wynika to  
z następujących przesłanek: 

– w związku z duŜą wartością produktów, a co się z tym łączy, tendencją 
do minimalizowania ryzyka, w szczególności tego wiąŜącego się  
z samym procesem zakupowym, konsumenci bardzo dokładnie 
rozwaŜają oraz wybierają miejsce zakupu, 

– konsumenci deklarują wiele zróŜnicowanych postaw wobec kolejnych 
form handlu (Internet, markety elektroniczne itd.) oraz poszczególnych 
sklepów, 

– z powodu zróŜnicowanej dostępności produktów (zwłaszcza tych 
droŜszych, złoŜonych, niestandardowych), wybór konkretnego produktu 

                                                                 
5 Kompendium wiedzy o handlu, red. M. Sławińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008,  

s. 68. 
6 Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004, s. 432. 



Marcin Gąsior 44 

często warunkuje miejsce zakupu; znaczenie ma takŜe zaleŜność 
odwrotna, często negatywne postawy wobec poszczególnych sklepów 
wyłączają z procesu decyzyjnego produkty dostępne wyłącznie w tych 
sklepach, bądź zmuszają konsumenta do bardziej intensywnych 
poszukiwań innego punktu sprzedaŜy. 

Decyzja zakupowa staje się zatem pochodną zarówno oceny róŜnych moŜ-
liwości, jak i miejsc dokonania zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem zróŜ-
nicowanej dostępności produktów i ich cen. Interesująca, a z drugiej strony 
wymagająca dalszych badań, pozostaje natomiast kwestia relacji pomiędzy 
wyborami. MoŜna w tym przypadku mówić o dwóch potencjalnych moŜliwo-
ściach: 
1. Wybór produktu i wybór miejsca zakupu dokonywane są niezaleŜnie od 

siebie, to znaczy konsument wybiera produkt, następnie, oceniając ofero-
wane przezeń wartości, wybiera sklep spośród placówek produkt ten oferu-
jących, bądź odwrotnie, konsument wybiera preferowane miejsce zakupu, 
następnie zaś dostępny tam produkt. 

2. Wybór produktu i miejsca zakupu dokonywany jest poprzez ocenę zestawu 
par produkt–miejsce, tworzonych na podstawie zbioru rozwaŜanych pro-
duktów i sklepów, a następnie wybór moŜliwości oferującej sumarycznie 
największą wartość, z ewentualnością kompensacji negatywnych stron pro-
duktu (np. mniejsza wydajność, mniej znana marka) dodatkową wartością 
związaną ze sklepem (lepsze warunki gwarancyjne itd.) i odwrotnie. 

Czynniki decydujące o miejscu dokonania transakcji na rynku IT 

Próba oceny znaczenia poszczególnych czynników decydujących o wybo-
rze miejsca dokonania transakcji na rynku IT przez konsumentów indywidual-
nych przeprowadzona została na podstawie badania zachowań nabywców pro-
wadzonego w okresie od maja do lipca 2010 roku. Jako narzędzie badawcze 
wykorzystany został interaktywny, internetowy kwestionariusz, obejmujący 290 
zmiennych. Uwzględniały one między innymi sposób w jaki respondent pod-
chodzi do zakupu produktów, oczekiwania odnośnie procesu zakupowego, kie-
runki poszukiwania oraz stosunek do poszczególnych form i źródeł informacji, 
czynniki decydujące o wyborze miejsca zakupu (w tym zakupu online), ryzyko, 
a takŜe moŜliwe źródła satysfakcji bądź niezadowolenia. Pomiarowi podlegał 
takŜe profil samego uczestnika badania, w tym działania podejmowane przez 
respondenta między kolejnymi zakupami, aktywność w środowisku wirtualnym, 
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zainteresowania i wiedza na temat technologii i produktów IT, a takŜe jego 
charakterystyka demograficzna.  

Decyzja o przeprowadzeniu pomiaru zachowań konsumenckich na 
rozwaŜanym rynku przy uŜyciu Internetu spowodowana była w pierwszej 
kolejności spostrzeŜeniem, Ŝe 89,1% osób posiadających komputer w domu ma 
takŜe dostęp do Internetu – moŜna zatem przyjąć, Ŝe posiadanie komputera (tym 
samym bycie konsumentem rynku IT) implikuje korzystanie z Internetu7. Nie 
bez znaczenia pozostawał teŜ fakt szerokich udogodnień zarówno w zakresie 
organizacji, jak i jakości prowadzonego pomiaru oferowanych przez wybrane 
medium8. 

Prowadzone badanie objęło próbę 998 respondentów dobranych w sposób 
kwotowy9 spośród wszystkich potencjalnych konsumentów korzystających  
z Internetu. Kwoty wyznaczone zostały na podstawie danych Głównego Urzędu 
Statystycznego10, w sposób umoŜliwiający odzwierciedlenie w pobranej próbie 
struktury płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania badanej populacji. 
Wybór ten podyktowany był faktem, Ŝe z uwagi na brak operatu losowania oraz 
dość nieostre granice samej populacji badanej, nie było moŜliwości 
przeprowadzenia doboru o charakterze probabilistycznym11. 

W badaniu ocenie podlegał zestaw 29 zmiennych odzwierciedlających 
róŜne, moŜliwe wymiary charakteryzujące potencjalne miejsce dokonania 
transakcji. Lista ta sformułowana została na podstawie studium literatury 
poświęconej rozwaŜanej tematyce, a takŜe serii zogniskowanych wywiadów 
grupowych (FGI) przeprowadzonych na grupie zróŜnicowanych pod względem 
społeczno-demograficznym konsumentów rynku technologii informacyjnych. 

Średnie oceny znaczenia poszczególnych wymiarów przedstawione zostały 
w tabeli 1 oraz, w formie graficznej, na rysunku 1. Czynniki były oceniane 
przez respondentów w skali od 1 do 9, gdzie ocena 1 wyraŜała brak znaczenia 
danej zmiennej, ocena 9 – znaczenie bardzo duŜe. 

 
                                                                 

7 Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009, raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej, War-
szawa, czerwiec 2010, http://www.uke.gov.pl/_gAllery/32/77/32772/Raport_rynek_telekomu 
nikacyjny_2009_zm.pdf (12.02. 2012). 

8 R. Mącik, Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 108. 

9 G. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2002, s. 507. 

10 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i go-
spodarstwach domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, http://stat.gov.pl/gus/5804_wykorzy 
stanie_ict_plk_html.htm (7.02.2012). 

11 R. Mącik, Wykorzystanie Internetu…, s. 160. 
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Tabela 1 

Znaczenie czynników decydujących o wyborze miejsca zakupu produktu IT 

Lp. 
Wymiary charakteryzujące potencjalne  

miejsce zakupu 
Średnia 

Odchylenie 
standardowe 

1 Serwis i obsługa gwarancyjna 7,79 1,58 
2 Poziom cen 7,78 1,48 
3 Zadowolenie z poprzednich zakupów 7,66 1,63 
4 Jasne zasady transakcji 7,59 1,63 
5 Szerokość asortymentu 7,41 1,69 
6 Promocje, rabaty 7,38 1,65 
7 Pozytywne opinie innych 7,33 1,81 
8 Dostępność produktów na miejscu 7,31 1,97 
9 MoŜliwość sprawdzenia produktu przed zakupem 7,23 2,05 
10 Poziom obsługi 7,09 1,77 
11 Informacje na stronach internetowych sklepu 7,09 1,99 
12 Krótki czas oczekiwania 7,03 2,10 
13 Dogodna lokalizacja 6,97 2,21 
14 Dostępność rzadkich produktów 6,90 2,08 
15 SprzedaŜ online 6,87 2,11 
16 Śledzenie statusu 6,20 2,23 
17 Dostępność parkingu 6,20 2,69 
18 Obecność w portalach porównujących ceny 6,12 2,42 
19 Czas istnienia na rynku 5,86 2,30 
20 Płatne usługi dodatkowe 5,57 2,52 
21 Atrakcyjna witryna 5,49 2,24 
22 Bliskość innych sklepów IT 5,35 2,52 
23 Lokalizacja w centrum miasta 5,10 2,71 
24 Wielkość sklepu 5,03 2,47 
25 Utrzymywanie kontaktu po zakupie 4,86 2,50 
26 Bliskość innych sklepów 4,82 2,59 
27 Interesująca reklama 4,60 2,46 
28 Obecność w portalach społecznościowych 4,17 2,63 
29 Lokalizacja poza centrum 4,12 2,49 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych. 

Przedstawione w tabeli 1 dane wskazują przede wszystkim na bardzo duŜe 
znaczenie czynnika, jakim jest serwis i obsługa gwarancyjna oferowana przez 
dany sklep. W połączeniu z rolą, jaką odgrywają zadowolenie z poprzednich 
zakupów, moŜliwość obejrzenia, sprawdzenia produktu przed wyborem oraz 
pozytywne opinie innych konsumentów, świadczy to o wadze poczucia bezpie-
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czeństwa (wsparcie w przypadku problemów, awarii itd.), zarówno w trakcie 
nabywania produktów, jak i ich późniejszego uŜytkowania. WiąŜe się to z duŜą 
wartością produktów nabywanych na danym rynku, a takŜe z nierzadko nie-
wielką wiedzą konsumenta na ich temat. 

 
Punkty oznaczają średnie, linia obejmuje obszar równy średniej +/– odchylenie standardowe 

Rys. 1. Znaczenie czynników decydujących o wyborze miejsca zakupu produktu IT 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Kolejnymi, niezwykle istotnymi, w opinii respondentów, czynnikami są 
uwarunkowania cenowe produktu, rozumiane tutaj jako poziom cen, ale takŜe 
stosowanie instrumentów promocji sprzedaŜy (poz. 6). Warto zaznaczyć, Ŝe 
tego typu działania to jedyny element promotion mix uwaŜany przez konsumen-
tów za znaczący. Kwestie reklamy, obecności w portalach społecznościowych, 
witryna Web, budowanie relacji z konsumentem czy teŜ czynniki tworzące wi-
zerunek sklepu, takie jak jego wielkość, czas istnienia na rynku oraz lokalizacja 
mają mniejsze, bądź nawet marginalne znaczenie.  

Zgromadzone dane przeanalizowano następnie według kryterium płci oraz 
wielkości miejsca zamieszkania respondenta. W przypadku tego pierwszego 
zauwaŜono, Ŝe kobiety wykazały tendencję do deklarowania wyŜszych niŜ męŜ-
czyźni znaczeń kolejnych czynników, co moŜe świadczyć o bardziej rygory-
stycznych oczekiwaniach odnośnie do funkcjonujących placówek.  
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W samej hierarchii czynników uwidoczniły się ponadto następujące 
prawidłowości: 

– w przypadku męŜczyzn nieznacznie waŜniejsze są czynniki związane  
z ceną (jej atrakcyjność, promocje i rabaty), w przypadku kobiet – 
czynniki związane z poczuciem pewności (serwis, obsługa gwarancyj-
na, moŜliwość sprawdzenia produktu), 

– w przypadku męŜczyzn waŜniejsze są czynniki związane z czasem 
transakcji – dostępność od ręki i krótki czas oczekiwania na produkt, 

– męŜczyźni przykładają niŜszą wagę do poziomu obsługi. 
Zestawienie odpowiedzi respondentów podzielonych według wielkości 

miejsca zamieszkania nie wskazało natomiast Ŝadnych wyraźnych róŜnic bądź 
istotnych prawidłowości. 

W kolejnym etapie analizy, ocenie poddana została macierz pokazująca 
wewnętrzne korelacje12 między poszczególnymi czynnikami warunkującymi 
wybór sklepu oraz macierz obrazująca korelacje między czynnikami 
warunkującymi wybór sklepu a: 

– wiekiem respondenta, 
– skłonnością do korzystania z poszczególnych form handlu, 
– ogólną oceną ryzyka odczuwanego przy zakupach produktów IT, 
– oceną odczuwania poszczególnych, moŜliwych wymiarów ryzyka, 
– stopniem preferowania sklepów internetowych. 
Ocena ta nie wykazała istnienia silnych korelacji o najwyŜszym współ-

czynniku (z istotnością p < 0,05) zachodzących między: 
– znaczeniem promocji i rabatów a odczuwaniem przy zakupie ryzyka 

związanym z niespełnieniem przez produkt oczekiwań (współczynnik 
korelacji 0,32), 

– znaczeniem utrzymywania przez sklep kontaktu z konsumentem  
a odczuwaniem ryzyka związanego z dokonaniem złego wyboru 
(współczynnik korelacji 0,33), 

– znaczeniem utrzymywania przez sklep kontaktu z konsumentem  
a odczuwaniem ryzyka związanego ze zmianą ceny (współczynnik 
korelacji 0,31), 

                                                                 
12 Do analiz wykorzystywano korelacje cząstkowe; natomiast w przypadkach, w których wy-

magały tego skale uŜyte w poszczególnych pytaniach wykorzystywana była korelacja porządku 
rang Spearmana. 
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– znaczeniem zadowolenia z poprzednich zakupów a ryzykiem 
związanym z niezgodnością produktu z opisem (współczynnik korelacji 
0,31), 

– oczekiwaniem płatnych usług dodatkowych a ryzykiem dokonania 
złego wyboru (współczynnik korelacji 0,33). 

W obrębie samych czynników wpływających na wybór sklepu zachodzą 
korelacje (wybrano te istotne statystycznie, o współczynniku wyŜszym niŜ 0,5) 
pomiędzy: 

– dostępnością produktów na miejscu i krótkim czasem oczekiwania na 
produkt (0,57) – są to czynniki wyraŜające chęć dokonania szybkiej 
transakcji, 

– atrakcyjną ceną oraz promocjami i rabatami (0,59) – czynniki wyra-
Ŝające dąŜenie do minimalizacji wydatku, 

– interesującą reklamą oraz atrakcyjną witryną www (0,58), interesującą 
reklamą a obecnością w portalach społecznościowych (0,52) – czynniki 
wyraŜające zainteresowanie promocją przedsiębiorstwa, 

– bliskością innych sklepów IT oraz innych sklepów w ogóle (0,65), 
– wielkością sklepów oraz bliskością innych sklepów (0,50). 
NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe większość z przytoczonych zaleŜności jest 

dosyć trudna do interpretacji i raczej nie ma większego znaczenia z punktu wi-
dzenia prowadzenia działalności handlowej. 

Ostatnim etapem analizy zgromadzonego materiału było poddanie pozyska-
nych ocen czynników mających znaczenie przy wyborze miejsca zakupu anali-
zie czynnikowej. Kryterium Kaisera wskazało siedem czynników, wyjaśniają-
cych 58,7% wariancji, podczas gdy wykres osypiska Cattela trzy czynniki, wy-
jaśniające 42,8% wariancji. W związku z tym nie było podstaw do przeprowa-
dzenia redukcji liczby zmiennych. Pewną podstawę do takiej redukcji wskazała 
natomiast analiza skupień przeprowadzona na podstawie aglomeracji zmien-
nych metodą Warda13 (za miarę odległości przyjęto kwadrat odległości euklide-
sowej). Analiza ta potwierdziła poniekąd wskazane uprzednio korelacje, ponad-
to umoŜliwiła podział analizowanych zmiennych na sześć grup:  

– czynniki dotyczące szybkości transakcji, 
– czynniki reprezentujące fizyczny wymiar procesu: obsługę, asortyment 

i serwis, 
– czynniki określające atrakcyjność cenową oraz poczucie bezpieczeń-

stwa transakcji, 
                                                                 

13 Uzyskany dendrogram został, z uwagi na ograniczone miejsce, pominięty. 
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– czynniki dotyczące wygody zawierania transakcji, 
– czynniki dotyczące lokalizacji sklepu (dwie dość zbliŜone grupy, pierw-

sza mówiąca o „dostępności” sklepu, druga o jego fizycznej lokalizacji), 
– czynniki związane z promocją przedsiębiorstwa. 
Co interesujące, analizując powstałe po aglomeracji dwie gałęzie 

najwyŜszego poziomu, moŜna zauwaŜyć, Ŝe pierwsza z nich (grupy 1–5.1) 
łączy czynniki wyraŜające oczekiwania stricte konsumenckie, podczas gdy 
druga z nich, (grupy 5.2–6) wyraŜa oczekiwania, które zwykle przyjmowane są 
jako „waŜne” przez przedsiębiorstwa.  

Zakończenie 

Pozyskany w prowadzonym badaniu materiał umoŜliwił sformułowanie 
licznych wniosków dotyczących oczekiwań konsumentów odnośnie do miejsca 
dokonania transakcji. W pierwszej kolejności naleŜy stwierdzić, Ŝe dla 
konsumentów dosyć istotne jest zadowolenie własne bądź innych konsumentów 
(pozytywne opinie innych), mniej waŜne natomiast są czynniki wskazujące na 
renomę firmy, takie jak czas jej istnienia na rynku, lokalizacja w centrum czy 
wielkość sklepu. 

W prowadzonym badaniu respondenci wskazywali takŜe na duŜą wagę 
czynników kształtujących poczucie bezpieczeństwa i minimalizujących ryzyko 
związane z produktem i samą transakcją: serwisu i obsługi gwarancyjnej, 
jasności zasad kształtujących transakcję czy moŜliwość sprawdzenia produktu. 
Jak moŜna było się spodziewać, zaobserwowano takŜe zorientowanie na cenę: 
atrakcyjna cena oraz oferowane promocje i rabaty to czynniki, które mają duŜe 
znaczenie przy wyborze sklepu. Znaczenie przyznawane było takŜe 
oferowanemu asortymentowi – konsumenci oczekują jego względnie szerokie-
go zakresu; wysoko, chociaŜ dość niespójnie, oceniana była takŜe dostępność 
produktów „na miejscu” oraz moŜliwość ich sprawdzenia przez zakupem. 

Mniejsze znaczenie przyznawane było natomiast wszelkim kwestiom 
związanym z promocją przedsiębiorstwa oraz, co dość ciekawe, budowaniu 
relacji z konsumentami. Respondenci nisko oceniali takie czynniki jak 
atrakcyjna witryna, interesująca reklama, obecność w portalach społecznościo-
wych czy utrzymywanie kontaktu po dokonaniu transakcji.  

Nieistotne wydają się być takŜe czynniki związane z warunkami lokalizacji 
– takie jak bliskość innych sklepów (z branŜy IT bądź innych) oraz fakt 
połoŜenia w centrum lub poza nim; niemniej jednak, respondenci wskazywali, 
Ŝe sama dogodność lokalizacji ma pewną wagę. Oczekiwania dotyczące 



Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta…  51

parkingu są dość zróŜnicowane, o czym świadczy wysoka wartość odchylenia 
standardowego, naleŜy przy tym zauwaŜyć (co wydaje się dość oczywiste), Ŝe 
konsumenci niedokonujący zakupów przez Internet, wyŜej oceniają dostępność 
parkingu (średnia ocen 6,68 przy odchyleniu 2,45) podczas gdy ci, którzy 
deklarują regularne zakupy przez Internet, dostępność tę oceniają niŜej oraz 
mniej spójnie (średnia 6,09; odchylenie 2,80). Respondenci nie wskazywali 
takŜe na istotność płatnych, dodatkowych usług oferowanych przez sklep. 

Z uzyskanych danych wynika zatem, Ŝe konsumenci wybierając sklep  
w większym stopniu kierują się korzystną ceną oraz pewnością, 
bezpieczeństwem transakcji (takŜe w wymiarze wynikającym z poprzednich 
doświadczeń, swoich bądź innych konsumentów), w mniejszym zaś aspektami 
związanymi z promowaniem przedsiębiorstwa lub produktów. 

Podsumowując, naleŜy zaznaczyć, Ŝe tematyka wyboru miejsca dokonania 
transakcji wydaje się nie być rozpoznana w takim zakresie, w jakim omawiane 
są zachowania konsumenckie wiąŜące się z wyborem marki czy teŜ produktu. 
Naturalnie, znane są koncepcje i modele obrazujące proces tego wyboru oraz 
czynniki na wybór ten wpływające14, prowadzone są takŜe badania wyboru 
miejsca dokonania zakupu konsumentów róŜnych branŜ i rynków. Warto jednak 
rozwaŜyć szerszą ocenę tego, w jaki sposób konsument wybiera miejsce 
dokonania zakupu, zasadne moŜe być nawet włączenie tego procesu jako 
integralnego elementu do funkcjonujących modeli obrazujących zachowanie 
nabywcy, gdyŜ z punktu widzenia przedsiębiorstwa handlowego decyzja 
konsumenta o miejscu dokonania zakupu jest co najmniej tak waŜna jak wybór 
samego produktu. W sytuacji, w której większość z przedsiębiorstw sprzedaje te 
same produkty, niezwykle waŜne wydaje się rozpoznanie czynników 
wpływających na wybór samego sklepu. Ich analiza moŜe przyczynić się do 
tworzenia skuteczniejszych strategii marketingowych, a tym samym, do 
budowania znaczącej i trwałej przewagi rynkowej. 
 

FACTORS DETERMINING THE CONSUMER’S CHOICE  
OF PURCHASE PLACE ON IT PRODUCTS MARKET 

 
Summary 

 
The process in which a consumer chooses the place of purchase is pretty often as interesting 

and complex as the way he or she chooses a particular product or a brand. This process is espe-
                                                                 

14 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 128; M. Bartosik-Purgat, Wybór miejsca dokonywania zaku-
pów, „Handel Wewnętrzny” 2007, nr 3, s. 53–59. 
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cially important for retail-oriented enterprises, which offers may be similar or even identical 
while competing and gaining advantage based rather on the quality of selling process than on the 
quality of products itself. This article presents the results of the research of IT market consumers 
and factors which determine the choice of a purchase place. Aforementioned factors were evalu-
ated in terms of their importance and hierarchy, additionally, a comparison between male and 
female consumers was introduced and the degree of correlation between assessed factors and 
variables reflecting consumer’s demographical profile computed and discussed. 

Translated by Marcin Gąsior 
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ZACHOWANIA INDYWIDUALNYCH DARCZY ŃCÓW  
JAKO KONSUMENTÓW NA RYNKU ORGANIZACJI  

CHARYTATYWNYCH  
 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono cechy darczyńców jako konsumentów „satysfakcji” z udzielanej 
pomocy filantropijnej i aktywności społecznej, które mogą być podstawą ich segmentacji. Cechy 
współczesnych donatorów wskazują ich niezaleŜność podejmowania decyzji filantropijnych. To 
staje się podstawą zmiany zasad gromadzenia funduszy przez współczesne organizacje charyta-
tywne, które przyjmują orientacje na potrzeby darczyńców w kreowaniu strategii fundraisingu.  

Wprowadzenie 

Skuteczność fundraisingu zaleŜy od skierowania prośby o pomoc do wła-
ściwej osoby, w odpowiednim miejscu i czasie. Potrzeba róŜnicowania dar-
czyńców w celu uzyskania przez nich akceptacji działań organizacji, a w efek-
cie udzielenia pomocy i zapewnienia lojalności wymaga rozpoznania ich cech  
i motywów postępowania. W procesie darowizny występuje więc wymiana 
między organizacją non profit (obdarowanym) a darczyńcą, w której „satysfak-
cja” z faktu udzielenia donacji wymieniana jest na ofiarowanie pomocy. Uzna-
jąc ten fakt trzeba przyjąć, Ŝe darczyńca poprzez darowizny zaspokaja swoje 
potrzeby altruistyczne. Jest więc konsumentem „satysfakcji”. Oznacza to, Ŝe 
rozwój dobroczynnych potrzeb i postaw społeczeństwa zaleŜy od indywidual-
nych cech darczyńców, lecz takŜe od umiejętnie przygotowanej akcji fundrai-
singowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu cech społeczno-demo-
graficznych darczyńców na zmiany zasad i organizacji fundraisingu. 
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Segmentacja darczyńców – znaczenie ekonomiczne i społeczne  

Organizacje non profit prośbę o pomoc mogą kierować do „masowego dar-
czyńcy”, czyli ogółu społeczeństwa lub do wybranego ich segmentu.  

Skuteczność strategii „masowego fundraisingu” sprawdza się w wypadku 
akcji jednorazowych, na duŜych geograficznie obszarach. Ich celem jest zgro-
madzenie funduszu na pomoc osobom w szczególnych warunkach, gdy moty-
wem reakcji darczyńców jest przeciwdziałanie skutkom zagroŜenia i udzielenie 
pomocy potrzebującym. Słabnie wtedy znaczenie marki organizacji, przez którą 
przekazywana jest darowizna, gdyŜ apele w tej samej sprawie kierowane są 
jednocześnie przez wiele organizacji i do tego samego masowego audytorium 
darczyńców. 

W sytuacji, gdy organizacja obok uzyskania pomocy na realizację własnych 
celów oczekuje natomiast nawiązania współpracy z darczyńcami, to moŜe reali-
zować strategie findraisingu zróŜnicowanego lub skoncentrowanego1. Strategia 
fundraisingu zróŜnicowanego oznacza, Ŝe organizacja róŜnicuje plan zbiorki 
(cele, formy apeli, gromadzenia funduszy, sposoby wyraŜania podziękowań)  
w zaleŜności od segmentu, do którego kieruje apel o pomoc. Jest to sytuacja, 
gdy organizacja dostrzega, Ŝe w jej otoczeniu darczyńcy są zróŜnicowani i wy-
magają odmiennego traktowania. 

Z kolei strategia skoncentrowanego fundraisingu ma zastosowanie, kiedy 
wybrany segment jest duŜy, stabilny i aktywny w niesieniu pomocy, a takŜe 
wykazuje lojalność względem organizacji. Przykładem mogą być kibice druŜy-
ny piłkarskiej, absolwenci szkoły, hobbiści, grupy etniczne, przedstawiciele 
wolnych zwodów, politycy, którzy wykazują związek emocjonalny z organiza-
cją. Strategia skoncentrowanego fundraisingu jest takŜe skuteczna, gdy celem 
akcji jest wyeksponowanie darczyńców i zgromadzenie funduszy na szczególny 
cel. 

Segmentacja darczyńców jako wyróŜnianie grup donatorów o podobnych 
zachowaniach i motywacjach dobroczynnych słuŜy wyborowi ich rynków doce-
lowych i niesie następujące korzyści dla organizacji: 

– zwiększenie skuteczności zbiórki, przez skierowanie apelu do wraŜli-
wych na krzywdę osób,  

– obniŜenie kosztów zbiórki, dostosowanie poniesionych kosztów do 
wielkości akcji fundraisingowej określonej liczbą potencjalnych dar-
czyńców danego segmentu,  

                                                                 
1 Ph. Kotler, G. Amstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 460 i dalsze. 
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– oszczędność czasu i zaangaŜowania – eliminowanie działań nieskutecz-
nych np. skierowania apelu i nieuzyskania na niego odzewu, 

– wizerunkowe – organizacja, która formułuje trafną prośbę o wsparcie 
zyskuje opinię profesjonalnej, odpowiadającej oczekiwaniom benefi-
cjentów i darczyńców, 

– lojalnościowe – indywidualizowanie form prośby o pomoc przyczynia 
się do tworzenia więzi między organizacją a darczyńcą, co jest począt-
kiem budowania lojalności prowadzącej do stałego wspierania organi-
zacji. 

Zastosowanie segmentacji darczyńców zwiększa skuteczność działań, gdyŜ 
organizacja określa swój rynek docelowych donatorów i róŜnicuje formy apeli  
i gromadzenia funduszy, uwzględniając ich oczekiwania i aspiracje. Wybór 
rynku docelowego w fundraisingu wymaga jednak zidentyfikowania cech, po-
trzeb, oczekiwań, motywów potencjalnych fundatorów i ich skłonności do filan-
tropii. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe obserwuje się, iŜ filantropia zmienia postawy dar-
czyńców i wzmacnia ich skłonność do działań społecznych.  

Znaczenie fundraisingu dla zmiany postaw społecznych 

Fundraising, obok gromadzenia funduszy, przyczynia się takŜe do ujawnia-
nia i kształtowania postaw dobroczynnych. Aktywizuje społeczeństwo do czyn-
nego partycypacyjnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, co jest warunkiem 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego2. 

Akcje fundraisingu słuŜą takŜe integracji społeczeństwa i wzrostowi zaufa-
nia społecznego. Potwierdzają to wyniki badań CBOS przeprowadzone w Pol-
sce w 2010 roku3, które wskazują, Ŝe Polacy wysokim zaufaniem darzą organi-
zacje charytatywne (WOŚP ufa 88%, Caritas – 82%, PCK – 78%). Postawa 
zaufania społecznego prowadzi zatem do rozwoju filantropii polegającej na 
bezinteresownym, dobroczynnym udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej 
potrzebującym.  

O związku między zaangaŜowaniem w społeczną pomoc w formie wolonta-
riatu a dobroczynnością, świadczą wyniki badań4, z których wynika, Ŝe w Pol-
sce 61% wolontariuszy wspiera materialnie takŜe inne organizacje, podczas gdy 
                                                                 

2 A.B. Yeung, In search of good society. introduction to altruism theories and their links with 
civil society, Civil Society Working Paper nr 25, Centre for Civil Society, The London School of 
Economics and Political Science, London 2006, s. 27. 

3 CBOS: wciąŜ niski poziom zaufania społecznego, www.civicpedia.ngo.pl/ngo/499773.html 
(6.01 2011) 

4 J. Przewłocka, Czemu Polacy się nie angaŜują?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Wiadomości 
NGOs z 3.01.2011, http://civicpedia.ngo.pl/ngo/611352.html. 
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52% społeczeństwa nie pomaga Ŝadnej organizacji, a 32% – tylko WOŚP.  
Dowodzi to, Ŝe tylko część społeczeństwa zaangaŜowana jako wolontariusze 
jednocześnie niesie pomoc rzeczową innym potrzebującym. Przyczyn takiego 
stanu moŜna upatrywać w warunkach społeczno-ekonomicznych społeczeństwa 
polskiego i potrzeby aktywności zawodowej, co uniemoŜliwia lub ogranicza 
włączanie się do wolontariatu i akcji dobroczynnych.  

Postawy i aspiracje darczyńców jako podstawa ich segmentacji 

DąŜenie do osiągania skuteczności akcji fundraisingu wymaga identyfiko-
wania róŜnic potencjalnych darczyńców w zakresie ich zachowań, potrzeb, 
aspiracji i motywów decyzji donacyjnych, ale teŜ ich oczekiwań i preferencji, 
co prowadzi do ich segmentacji. Prezentowane w literaturze przedmiotu przy-
kłady segmentacji darczyńców ukazują moŜliwość zastosowania róŜnych kryte-
riów ich wyróŜniania.  

Klasyfikację darczyńców z punktu widzenia ich postaw względem działania 
organizacji i fundraisingu przedstawił J.W. Harvey, wyróŜniając5: 

– menedŜerów (managers), którzy zakładają udzielanie pomocy organi-
zacjom dobrze zarządzanym, 

– darczyńców o niskim zaangaŜowaniu (low involvement), którzy nie czu-
ją się związani organizacją i tylko tam niosą pomoc, gdzie jest pilnie 
potrzebna, 

– sceptyków (sceptics), którzy nie są przekonani do potrzeby ofiarności, 
ale udzielają pomocy w odpowiedzi na apel organizacji,  

– straŜników (quardians), którzy przekazują organizacji pomoc, ale teŜ 
kontrolują jej działania, 

–  krzyŜowców (crusaders) – darczyńcy pokorni, najbardziej przychylni 
fundraisingowi. 

D.S.P. Cermak, K.M. File, i R.A. Prince, przeprowadzili zaś badania, któ-
rych wyniki wykazały, Ŝe punktem wyjścia segmentacji darczyńców powinna 
być identyfikacja korzyści, jakie mogą osiągnąć w rezultacie ofiarowania po-
mocy organizacji, a wtórną sprawą są ich postawy względem fundraisingu czy 
oczekiwania samej organizacji6. Autorzy wskazali, Ŝe przyjmowanie punktu 
widzenia darczyńcy wymaga nie tyle zidentyfikowania cech donatorów, ile 
zrozumienia ich motywacji i oczekiwanych przez nich korzyści, a nawet warto-
                                                                 

5 J.W. Harvey, Benefit segmentation for fundraisers, „Journal of Academic Marketing Science” 
1990, Vol. 18, No. 1, s. 77 za: D.S.P. Cermak, K.M. File, R.A. Prince, Benefit segmentation for 
the major donor market, „Journal of Business Research” 1994, No. 29, s. 122. 

6 D.S.P. Cermak, K.M. File, R.A. Prince, Benefit segmentation…, s. 122. 
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ści, które zamierzają oni osiągnąć jako wynik ofiarowania pomocy. WyróŜnili 
osiem czynników motywujących do dobroczynności i na ich podstawie wskaza-
li cztery segmenty darczyńców (tab. 1). 

Tabela 1  

Segmenty darczyńców według motywacji 

Segment 
darczyńców 

Dominująca  
motywacja 

Udział 
w % 

WyróŜniające cechy 

PrzynaleŜni 
(affiliators) 

przynaleŜność 
społeczna, huma-
nitaryzm 

44 najmłodszy segment, osoby w średnim 
i młodszym wieku, głównie kobiety, 
wykształcone, zamęŜne, przekazujące 
wyŜsze kwoty darowizn, o motywach 
duchowych i religijnych 

Pragmatycy 
(pragmatists) 

korzyści ekono-
miczne, apel orga-
nizacji 

27 osoby starsze (57% ma powyŜej 65 
lat), ze średnim i wyŜszym wykształ-
ceniem, zamęŜne, oszczędne 

Dynastie 
(dynasts) 

tradycja rodzinna, 
działanie na rzecz 
społeczności lo-
kalnej 

13 osoby w róŜnym wieku, często spad-
kobiercy, tworzący fundusze lub fun-
dacje by wspierać organizacje spo-
łeczne, duŜo czasu poświęcają na dzia-
łania społeczne, pomagają jednocze-
śnie kilku (średnio ponad sześciu) 
organizacjom  

Odpłacający 
(repayers) 

korzystanie  
z działań organi-
zacji jako bezpo-
średni lub pośred-
ni beneficjent 

16 głównie męŜczyźni, 52% jest w wieku 
powyŜej 65 lat, Ŝonaci, z wykształce-
niem średnim i wyŜszym, wspierają 
zwykle kilka organizacji i wysokimi 
kwotami 

Źródło: opracowanie na podstawie D.S.P. Cermak, K.M. File, R.A. Prince, Benefit segmentation 
for the major donor market, „Journal of Business Research” 1994, No. 29, s. 125 i dalsze. 

Z przedstawionego zestawienia (tab. 1.) wynika, Ŝe główne motywacje dar-
czyńców są następujące: 

– tradycja rodzinna, która wyzwala uczucie obowiązku, Ŝe organizacja 
oczekuje „jak zwykle” pomocy,  

– korzystanie z działań organizacji jako bezpośredni lub pośredni benefi-
cjenci, w efekcie odczuwanie potrzeby odwzajemnienia za otrzymaną 
wcześniej pomoc czy usługę,  

– przynaleŜność społeczna – powiązania zawodowe, przyjacielskie, a po-
średnio związane z działaniami organizacji społecznej, które zobowią-
zują do ofiarności na jej rzecz, 

– humanitarność – źródłem motywacji do ofiarności jest „potrzeba serca”, 
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– korzyści ekonomiczne – związane z potrzebą złagodzenia obciąŜenia 
podatkowego w efekcie darowizny,  

– działanie na rzecz społeczności lokalnej – potrzeba wniesienia wkładu 
w rozwój lokalny, społeczny lub ekonomiczny miejsca o szczególnych 
cechach, wynikających z patriotyzmu, tradycji rodzinnych, sentymentu, 
zamieszkania lub pracy. 

Wymienione motywy dobroczynności potwierdzone zostały w późniejszych 
badaniach przeprowadzonych przez K. Wrighta, których przedmiotem było 
porównanie zachowań dobroczynnych Amerykanów i Anglików7. W tabeli 2 
przedstawiono róŜnice między cechami dobroczyńców w USA i Wielkiej Bry-
tanii. 

Tabela 2 

Dobroczynność w USA i Wielkiej Brytanii – główne cechy dobroczyńców 

Kryterium USA Wielka Brytania 
Dominujący 
darczyńcy 

męŜczyźni kobiety 

Tryb zbiórki kolekta w kościołach 
payroll 
akwizycja drogą pocztową 
akwizycja przez telefon 

zbiórki pieniędzy 
zbiórki „od drzwi do drzwi” 
loterie 

Cele zbiórki cele lokalne, religia, usługi spo-
łeczne, zdrowie, młodzieŜ 

cele międzynarodowe, badania 
medyczne, warunki Ŝycia, reli-
gia, zwierzęta 

Motywacje Charytatywność lokalna 
Charity begins at home 

Charytatywność dla wszystkich 
Charity for all 

Cechy ofiaro-
wania 

– przeplata się z własnym inte-
resem 

– jest bardziej publiczną aktyw-
nością niŜ prywatną, 

– wyraŜa osobistą identyfikację 
ze wspomaganym celem 

– ofiary i wolontariat traktowa-
ne są jako komponenty ak-
tywności obywatelskiej 

– darowizny są planowane wraz 
z określaniem ich wysokości 

– jednoznaczna motywacja 
– jest bardziej prywatną ak-

tywnością niŜ publiczną, 
– jest efektem planowanego 

zidentyfikowania celu 
– jest skutkiem odpowiedzial-

ności społecznej darczyńcy 
– zmienność kierunków daro-

wizn  

Dominujące 
uzasadnienie 

szczególny cel zbiórki, który bez-
pośrednio dotyczy darczyńcy lub 
umoŜliwia odczucie wzajemności 
za wsparcie 

uniwersalne – wiele zmieniają-
cych się kierunków donacji 

                                                                 
7 K. Wright, Generosity versus altruism: philanthropy and charity in US and UK, „Civil Socie-

ty Working Paper” 2002, No. 17 January, LSE, London 2002, s. 23 i nn. 
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Dominująca 
moralna mo-
tywacja  

indywidualna inicjatywa z na-
dzieją uzyskania odwzajemnienia 

obowiązek społeczny wynika-
jący z poczucia wspólnoty 

Źródło: opracowanie na podstawie K. Wright, Generosity versus altruism: philanthropy and 
charity in US and UK, „Civil Society Working Paper” 2002, No. 17 January, LSE, London 2002, 
s. 23–25. 

Przedstawione w tabeli 2 cechy filantropii i motywy darczyńców amerykań-
skich i angielskich wskazują na róŜnice między nimi, wynikające głównie z 
tradycji i kulturowych zwyczajów. Dzięki temu, Ŝe nie są sprzeczne między 
sobą stanowią spójny, choć zróŜnicowany wewnętrznie kompleks zachowań, 
cech i motywacji współczesnych darczyńców.  

Zidentyfikowane w ogólnopolskich badaniach reprezentatywnych, motywa-
cje Polaków dotyczące zaangaŜowania w działalność wolontaryjną i filantropij-
ną wykazały pewien stopień podobieństwa z przedstawionymi wcześniej (tab. 3).  

Tabela 3 

Motywacje Polaków angaŜujących się w wolontariat i filantropię 

Motywy dobroczynności Częstość wska-
zań w % 

UwaŜam, Ŝe powinno się pomagać innym, mam takie przekonanie 60,7 
UwaŜam, Ŝe jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie 35,2 
Sprawia mi to przyjemność, interesuję się tym 34,4 
Daje mi to moŜliwość bycia między ludźmi, poŜytecznie wyko-
rzystać czas 

23,0 

Nie potrafię odmawiać 20,7 
Moi znajomi i bliscy teŜ to robią 17,4 
Chcę zdobyć nowe umiejętności 11,5 
Mam do spłacenia dług, ktoś pomógł mnie 3,9 

Źródło: opracowanie na podstawie A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, filantropia i 1%. Raport 
z badań 2007, Stowarzyszenie Klon /Jawor, Warszawa 2008, s. 25 (reprezentatywna próba 1001 
Polaków). 

Ponad 60% Polaków jako powód zaangaŜowania w dobroczynność wskaza-
ło przekonanie o potrzebie pomagania innym. Pozostałe motywy, które zostały 
najczęściej wskazane, dotyczą osobistego nastawienia darczyńców do potrzeby 
pomagania innym. Są to: „jeśli ja pomogę innym to inni pomogą mnie” 
(35,2%), „sprawia mi to przyjemność, interesuję się tym” (34,4%), „daje mi to 
moŜliwość bycia między ludźmi, poŜytecznie wykorzystać czas” (23,0%). Cha-
rakterystyczne jest, Ŝe respondenci jako impulsu do niesienia pomocy nie wska-
zali apelu organizacji o pomoc finansową czy rzeczową. 
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B. Breeze, przeprowadził badania zachowań darczyńców, których wyniki 
wykazały, Ŝe motywacja jest waŜnym impulsem charytatywności, lecz podlega 
wpływom sytuacji materialnej i demograficznej darczyńcy8. Okazało się, Ŝe 
„biedni dają więcej niŜ bogaci”, tzn. Ŝe udział darowizny w stosunku do budŜe-
tu osób niezamoŜnych jest wyŜszy niŜ u osób zamoŜnych.  

Wyniki badania dobroczynności przeprowadzone w 2010 roku wśród doro-
słych Polaków, ujawniły natomiast cechy społeczno-demograficzne darczyńców 
oraz osób nieangaŜujących się w pomoc charytatywną9. Okazuje się, Ŝe polscy 
darczyńcy to najczęściej kobiety, o dochodach gospodarstwa domowego powy-
Ŝej 1500 zł na osobę, pracujące jako kadra kierownicza lub specjalistyczna,  
z wyŜszym wykształceniem, mieszkanki miast powyŜej 500 tys. mieszkańców  
i o dobrych warunkach materialnych gospodarstwa domowego, religijne,  
w wieku od 35 do 44 lat. Brak zaangaŜowania w działania filantropijne wynika 
z trudnych warunków materialnych danych osób.  

Potwierdzają to takŜe obserwacje darczyńców – podatników, przekazują-
cych 1% naleŜnego podatku od dochodów osobistych na rzecz organizacji po-
Ŝytku publicznego. Okazuje się bowiem, Ŝe silniejszą motywację do finansowa-
nia działań społecznych mają osoby o wyŜszych dochodach. Wyniki badań cech 
darczyńców – podatników, którzy przekazali w 2010 roku 1% podatku docho-
dowego na rzecz OPP wykazały, Ŝe z moŜliwości świadczenia pomocy w ten 
sposób skorzystały przede wszystkim osoby z wyŜszym wykształceniem  
i o wyŜszych dochodach oraz takie, które cechuje zaufanie do innych i wiara  
w celowość współdziałania, a ponadto uwaŜające, Ŝe organizacje rozwiązują 
waŜne problemy społeczne i są w tym bardziej skuteczne niŜ instytucje publicz-
ne10. Zaprezentowane w tabeli 4 dane pokazują rozwój aktywności i zaangaŜo-
wania Polaków w przekazywanie 1% podatku od osobistych dochodów na rzecz 
organizacji poŜytku publicznego.  

Badania skłonności Polaków do korzystania z „mechanizmu 1%” wykazały, 
Ŝe w początkowym okresie z moŜliwości przekazania 1% podatku korzystali 
podatnicy o najwyŜszych dochodach. W 2004 roku, udział kwot przekazanych 
przez podatników (III przedziału podatkowego) wynosił 72%, natomiast w roku 
                                                                 

8 B. Breeze, Robin Hood in Reverse: exploring the relationship between income and charitable 
giving, „Voluntary Sector Working Paper” 2006, No. 3, July, Centre for Civil Society, LSE, 
London, s. 26 i nn. 

9 Badania przeprowadzono na liczącej 1052 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych 
Polaków. Zob. R. Boguszewski, Dobroczynność w Polsce, BS/15/2010, CBOS, Warszawa 2010, 
s. 5. 

10 J. Przewłocka, Stale rośnie zainteresowanie Polków 1% dla OPP, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor http://civicpedia.ngo.pl/ngo/618102.html (30.01.2011). 
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2007 uległ zmniejszeniu do 53% przy wzroście udziału wpłat dokonanych przez 
podatników do 27% (II przedział) i do 20% (III przedział)11. Świadczą o tym 
takŜe wysokości wpłat 1% naleŜnego podatku, które w 2004 roku średnio wy-
nosiły 128,50 zł, a w 2010 uległy zmniejszeniu do 41,40 zł. 

Tabela 4 

Korzystanie z mechanizmu 1% w Polsce w latach 2004–2010 

Rok wpłaty 
1% podatku 

Kwota przekaza-
nego 1% podatku 

na OPP w zł 

Liczba podatni-
ków, którzy 

przekazali 1% 
podatku na OPP 

Udział podatni-
ków którzy prze-
kazali 1% podat-
ku do ogółu w % 

Kwota przekaza-
na średnio na 

jednego podatni-
ka w zł 

2004 10 305 000 80 194 0,33 128,50
2005 41 040 000 676 912 2,78 60,62
2006 61 010 000 1 148 255 4,80 53,13
2007 103 782 000 1 593 541 6,62 65,12
2008 273 457 000 4 794 489 – 57,03
2009 366 472 000 6 898 370 28,22 53,12
2010 357 100 000** 8 623 928** – 41,40**

Dotyczy podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych 
**Dotyczy wszystkich podatników, którzy przekazali 1% podatku na rzecz OPP. 

Źródło: opracowanie na podstawie: Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności poŜyt-
ku publicznego i o wolontariacie za 2008 rok, pod kier. K. Więckiewicza, Departament PoŜytku 
Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2010, s. 75; http://www.po 
zytek.gov.pl/1,-,dane,za,lata,2003,-,2007,1005.html. 

Kierunki rozwoju filantropii jako wyzwania dla fund raisingu 

Współcześnie obserwuje się tendencję rozwoju prywatnego fundraisingu 
jako niesieniu pomocy przez osoby zamoŜne za pośrednictwem własnych, pry-
watnych fundacji. Na przykład Bill Gates prowadzi działalność dobroczynną na 
całym świecie przez załoŜoną w 2000 roku wspólnie z Ŝoną, Fundację Bill & 
Melinda Gates Foundation12. Dobroczynność Billa Gatesa jest podawana jako 
przykład działań wywołujących zmiany w nastawieniu bogatych ludzi do filan-
tropii13. Obecnie w Polsce tworzą się na nowo powiązania rodzinne i kapitałowe 
związane z przekazywaniem darowizn na cele społeczne. Przykładem jest za-
kładanie fundacji prywatnych przez osoby zamoŜne, które wspierają zarówno 

                                                                 
11 A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 49. 
12 www.gatesfoundation.org. 
13 M. Arczewska, A. Krajewski, O nieoczywistych pobudkach, czyli dlaczego bogaci dzielą się 

majątkiem, „Trzeci Sektor” 2010, nr 22, s. 15. 
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osoby indywidualne, jak i organizacje społeczne14. Obserwuje się takŜe po-
wstawanie fundacji korporacyjnych, które wraz z promocją działań firm, przy 
których są zakładane, realizują zadania społeczne i dobroczynne15.  

Funkcjonowanie fundacji dobroczynnych, prywatnych i korporacyjnych 
ogranicza audytorium donatorów organizacji pozarządowych i ukierunkowuje 
fundraising tych organizacji na poszukiwanie darczyńców wśród duŜych seg-
mentów indywidualnych osób. W efekcie, apele o pomoc kierowane są do nie-
ograniczonej i rozproszonej (przestrzennie) liczby potencjalnych darczyńców. 
Fundatorami stają się osoby, które zechciały odpowiedzieć na apel, mimo Ŝe 
wcześniej mogły nie znać organizacji, której zdecydowały się pomóc.  

Innym przejawem zmian w fundraisingu jest rozwój lojalności wśród dar-
czyńców. Przykładowo, cyklicznie organizowane zbiórki publiczne przez Fun-
dację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy budują lojalność uczestników  
i darczyńców względem tej akcji, wytworzyły tradycję uczestnictwa w jej fina-
łach, co motywuje do aktywnego udziału i darowizn. Oznacza to, Ŝe tradycja 
rodzinnego wspierania nie ogranicza się tylko do zamoŜnych rodzin czy rodów, 
ale moŜe występować jako efekt cyklicznego zaangaŜowania w akcje dobro-
czynne lub wspierania pod wpływem sentymentu lub jako odwzajemnienie za 
wcześniej uzyskaną pomoc.  

Wraz ze zmieniającymi się postawami i motywacjami darczyńców uległa 
zmianie koncepcja współczesnego fundraisingu. L. Wagner, w świetle wyników 
przeprowadzonych badań zachowań darczyńców, wskazał róŜnice między za-
chowaniami tradycyjnego i współczesnego filantropa, co stanowi podstawę 
doskonalenia form i instrumentów fundraisingu16 (tab. 5). 

Wskazane w tabeli 5 cechy współczesnego darczyńcy na tle tradycyjnych 
zachowań filantropa potwierdzają przemiany dotyczące sposobu angaŜowania 
się współczesnych donatorów, których motywacja jest siłą ukierunkowującą ich 
dobroczynność, co ma takŜe wpływ na ich samodzielność w podejmowaniu 
decyzji co do wyboru obszaru (obiektu) donacji. 

 
 

                                                                 
14 http://lcheart.pl/?site=2 (11.02.11); Dlaczego polscy milionerzy wstydzą się dobroczynności, 

http://platine.pl/dlaczego-polscy-milionerzy-wstydza-sie-dobroczynnosci-0-742815.html 
(11.02.2011). 

15 Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badań, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/ 
raport-fundacje-korporacyjne-w-polsce.pdf. 

16 L. Wagner, The new donnor: creation or evolution? „International Journal of Nonprofit and 
Voluntary Sector marketing” 2002, November, Vol. 7, No. 4, s. 343. 
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Tabela 5 

Tradycyjny filantrop – nowy darczyńca 

Kryterium 
oceny 

Tradycyjny filantrop Nowy darczyńca 

Terminologia główny darczyńca, filantrop, 
patron 

darczyńca, donor, darczyńca wyso-
kiej technologii, Internet w funkcji 
darczyńcy 

Podejście filantrop reagujący na apele 
organizacji i czekający na nie 

darczyńca z ideą, poszukujący 
organizacji (obiektu) do wspierania 

Cel pomaganie innym samorealizacja 
Motywacja finansowe i rzeczowe moŜliwo-

ści niesienia pomocy, warunku-
jące zakres dobroczynności 

odszukanie obszarów, gdzie ofero-
wana pomoc moŜe przynieść ko-
rzyść indywidualną lub społeczną 

Funkcja wspólne niesienie pomocy po-
trzebującym z innymi obywate-
lami 

wspólne niesienie pomocy potrze-
bującym z innymi obywatelami, ale 
w wybranym obszarze, dziedzinie 

Interakcja 
sektorów 

skupienie na niesieniu pomocy 
prywatnym organizacjom 

niesienie pomocy zarówno organi-
zacjom prywatnego, jak i publicz-
nego sektora, zanik granic między 
sektorami w kierowaniu donacji 

Proces stała, lojalna pomoc „akcyjność” w niesieniu pomocy, 
zmiana obiektu donacji pod wpły-
wem bodźców emocjonalnych 

Źródło: opracowanie na podstawie: L. Wagner, The new donnor: creation or evolution? „Interna-
tional Journal of Nonprofit and Voluntary Sector marketing” 2002, November, Vol. 7, No. 4,  
s. 343. 

Zakończenie  

Zaprezentowane wyniki badań cech darczyńców w aspekcie ich wpływu na 
zachowania filantropijne ukazują złoŜoność i brak moŜliwości wskazania zbioru 
cech składających się na profil typowego darczyńcy.  

Obecnie technologie informatyczne umoŜliwiają tworzenie baz darczyńców 
(indywidualnych i instytucjonalnych), z rejestracją ich typowych cech i szcze-
gólnych zachowań. Pozwala to na analizę zachowań darczyńców i śledzenie ich 
aktywności filantropijnej oraz podejmowanie zróŜnicowanych działań organiza-
cji w stosunku do wybranych ich grup. SłuŜyć mogą takŜe budowaniu lojalności 
między organizacją i darczyńcami, co wpływa na umacnianie postaw filantro-
pijnych. Powoduje to konieczność odejścia od fundraisingu transakcyjnego, 
gdzie podmiotem kreującym kształt fundraisingu była organizacja, na rzecz 
uwzględnienia proaktywnych postaw społeczeństwa i podporządkowania celów 
i form gromadzenia funduszy oczekiwanym wartościom i aspiracjom potencjal-
nych darczyńców.  
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BEHAVIOR OF INDIVIDUAL DONORS AS CONSUMERS  
IN THE MARKET OF CHARITY ORGANIZATIONS 

 
Summary 

 
The paper presents the characteristics of the donor as a consumers of „satisfaction” from 

granted help and social activity that can be the basis of their segmentation. Features of contempo-
rary donors show their philanthropic decisions are independent and autonomous. This becomes 
the basis for policy changes by the modern fundraising charities which adopt orientations for 
needs of donors in creating fundraising strategies. 

Translated by Barbara Iwankiewicz-Rak 
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KLIENT NA RYNKU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  
W POLSCE 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono czynniki psychologiczne, pozapsychologiczne i ekonomiczne 
wpływające na decyzję klienta przy zakupie samochodu. Podkreślono takŜe znaczenie nabywcy 
samochodów na rynku usług finansowych, technicznych i infrastrukturalnych. Wykazano, jak 
zakup samochodu generuje wiele miejsc pracy w róŜnych sektorach gospodarki oraz jak wiele 
środków finansowych w postaci opłat i podatków wpływa dzięki temu do kasy państwa. 

Wprowadzenie 

Rynek samochodów osobowych to bezsprzecznie jeden z najbardziej roz-
winiętych rynków dóbr trwałego uŜytku. Jego burzliwy rozwój rozpoczął się  
w 1990 roku, zaraz na początku transformacji ustrojowej w Polsce. Niestety, 
nasz kraj nie potrafił wyciągnąć z tego korzyści dla siebie. Polska nie tylko nie 
rozwinęła znacznego potencjału przemysłu samochodów osobowych i dostaw-
czych, z jakim wchodziła w nowy ustrój, ale przez błędne decyzje gospodarcze 
kolejnych rządów zaniedbano własny przemysł motoryzacyjny. 

Na początku 1990 roku Polska weszła w proces transformacji ustrojowej ze 
średnio rozwiniętym przemysłem samochodów osobowych. Produkowano sa-
mochody głównie na bazie modeli zagranicznych. Były to samochody niezbyt 
nowoczesne; naleŜy podkreślić, Ŝe w czasach PRL produkcja samochodów oso-
bowych nie była czymś waŜnym dla władz. Do produkcji seryjnej nie weszły 
bardzo udane, wręcz rewelacyjne polskie konstrukcje, jak np. Syrena Sport, 
Syrena R110, Ogar czy Beskid.   

W latach 90. XX wieku próbowano rozwiązać problem polskiego przemy-
słu motoryzacyjnego, przekazując Włochom fabryki w Bielsku Białej i Tychach 
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oraz FSO śerań – Koreańczykom. Niestety, efekty tego dla gospodarki polskiej 
nie są korzystne. 

Rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce 

Rok 2004 to początek najbardziej dynamicznego rozwoju rynku samocho-
dów osobowych w Polsce, szczególnie w segmencie samochodów uŜywanych. 
W tabeli 1 przedstawiono sprzedaŜ nowych i uŜywanych aut w Polsce w latach 
2004–2011. Wyraźnie widać, jak po wejściu Polski do UE i zniesieniu ceł  
w handlu wewnątrzunijnym, gwałtownie rozwinął się rynek samochodów uŜy-
wanych. 

Tabela 1 

SprzedaŜ nowych aut osobowych i uŜywanych w latach 2004–2011 w Polsce 

Rok  SprzedaŜ nowych samochodów 
osobowych w tys. szt. 

Sprowadzone auta uŜywane  
w tys. szt. 

2004 316,0 8281,0 
2005 250,9 870,8 
2006 239,0 816,8 
2007 293,3  (316,0)* 994,6 
2008 320,0 1103,9 
2009 336,5 693,3 
2010 315,1 718,3 
2011 315,0 725,6 

*Do przedstawienia wielkości sprzedaŜy nowych aut w 2007 roku przyjęto wszystkie samochody oso-
bowe i vany z kratką w karoseriach pojazdów osobowych (np. dostawcze pandy) oraz terenowe pikapy. 
Podobnie liczono auta wielofunkcyjne (Citroen Berlingo czy Peugeot Partner); w analogiczny sposób więk-
szość firm podlicza sprzedawane samochody, dlatego spotyka się róŜne szacunki sprzedaŜy nowych aut, za: 
„Auto Świat”, dodatek Market 2008, nr 5, s. V. 

Źródło: A. Kublik, Ferrari w tłumie weteranów szos, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 8, C. Pytlos, 
Ponad milion uŜywanych i 378 tys. nowych samochodów sprzedano w ubiegłym roku, „Dziennik” 
2009, nr 6, s. 3; Import uŜywanych aut w odwrocie, „Motor” 2010, nr 5, s. 8; Skoda, Fiat i VW na 
podium. Rynek na minusie, „ Auto Świat”, dodatek Market 2010, nr 5, s. II; Skoda, Fiat i VW 
obroniły swoje pozycje, „Auto Świat”, dodatek Market 2011, nr 5, s. III, Ł. Bąk, Samochód  
z drugiej ręki prosto od dealera. Ale za to z gwarancją, „Dziennik Gazeta Prawna” 2012, nr 12,  
s. A6; K. Koniuszewski, Skoda wciąŜ numerem 1, „Auto Świat”, dodatek Market 2012, nr 5,  
s. IV.  

Zakup samochodu to wypadkowa decyzji konsumenta, która jest efektem 
mniej lub bardziej pogłębionej analizy wielu róŜnych sfer Ŝycia gospodarczego, 
np. polityki pienięŜnej, polityki fiskalnej, własnej sytuacji dochodowej konsu-
menta. Klient w Polsce decyzje o zakupie podejmował najczęściej analizując 
cenę samochodu. ObniŜka cen samochodów uŜywanych, sprowadzanych z za-
granicy wiązała się równieŜ ze znacznym potanieniem dolara i euro w stosunku 
do złotego. Proces ten trwał nieprzerwanie przez kilka lat.  
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Kryzys finansowy, który rozpoczął się w drugiej połowie 2007 roku, zmie-
nił wiele w gospodarkach wszystkich krajów. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w latach 
2009–2011, na rynku samochodów uŜywanych (importowanych indywidualnie) 
nastąpił znaczący spadek importu. Był to efekt znacznego wzrostu cen dolara  
i euro w stosunku do złotego i co za tym idzie podroŜenia importu. 

Przemysł samochodów osobowych w Polsce na początku XXI wieku 

Przemysł motoryzacyjny odgrywa znaczącą rolę w UE, w tym takŜe w Pol-
sce. Przyjmuje się, Ŝe jedno miejsce pracy w zakładach produkujących samo-
chody tworzy 5–8 miejsc pracy u dostawców i w usługach towarzyszących1. 
Usługi te świadczą m.in. ASO, warsztaty naprawcze, warsztaty typu fast-fit, 
myjnie samochodowe, firmy ubezpieczeniowe, banki.  

Przemysł samochodowy w Polsce w połowie 2007 roku zatrudniał ponad 
188,5 tys. osób, co stanowiło 4,2% wszystkich zatrudnionych w polskim prze-
myśle. Eksperci PIM (Polska Izba Motoryzacji) podkreślali, Ŝe największy – 
81% udział w zatrudnieniu mieli producenci komponentów i części. Zdaniem 
analityków rynku, branŜa w 2007 roku zatrudniała 260 tys. osób, z tego ponad 
114 tys. bezpośrednio u producentów pojazdów, podzespołów i części. KaŜdy 
zakład produkcyjny angaŜuje od 40 do 120 poddostawców, a to przekłada się na 
tzw. polonizację (udział polskich producentów) marek na poziomie 30–80%2. 
W tabeli 2 przedstawiono produkcję samochodów w Polsce. 

Tabela 2 

Produkcja samochodów osobowych i dostawczych w Polsce w latach 2004–2011 

Rok  Produkcja samochodów osobowych i dostawczych w tys. szt. 
2004 491,8 
2005 612,0 
2006 714,2 
2007 869,5 
2008 990,9 
2009 899,7 
2010 887,2 
2011 825,5 

Źródło: C. Pytlos, Fiat i FSO napędzają produkcję aut w Polsce, „Dziennik” 2007, nr 296,  
C. Pytlos, Producenci samochodów liczą na wyŜsze zamówienia, „Dziennik Gazeta Prawna” 
2012, nr 82, s. A11. 

                                                                 
1 M. Hryniewiecka, Wybrane aspekty funkcjonowania branŜy motoryzacyjnej w latach 2004–

2009, „Handel Wewnętrzny” 2010, nr 4–5, s. 61. 
2 W. Czerniszeski, Polskie konie mechaniczne, „Wysokie Obroty” 2008, nr 3, s. 2. 



Regina Klimkowska 68 

W 2008 roku w przemyśle samochodowym zatrudnionych było około 200 
tys. osób, udział w produkcji sprzedanej przemysłu wynosił 9,5%, a produkcja 
w polskich fabrykach wyniosła około miliona sztuk, wpływy eksportowe bran-
Ŝy oszacowano na około 19 mld euro, to około 16% polskiego eksportu3. Kry-
zys gospodarczy, który pojawił się w 2008 roku wpłynął na załamanie się 
sprzedaŜy na największych rynkach Europy, USA i innych krajów. Przykłado-
wo, sprzedaŜ w Hiszpanii spadła o 33%, we Włoszech o 20%, w Niemczech  
o 10%. Kryzys objął takŜe sektor bankowy, dlatego banki nie chciały udzielać 
kredytów firmom i konsumentom4. 

W tabelach 3–4 przedstawiono Polskę na tle sąsiadujących krajów. MoŜna 
zauwaŜyć, Ŝe sytuacja jest coraz lepsza. 

Tabela 3 

Liczba samochodów w uŜytkowaniu w róŜnych krajach w tys. szt. 

Kraj 1995 2000 2009 
Polska 4517 9991 16 495 
Czechy 3114 3720 4435 
Niemcy 40 404 42 840 41 738 
Rosja 14 195 20 353 33 084 
Ukraina 4603 5250 6699 

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2000–2011. 

Tabela 4 

Liczba samochodów w uŜytkowaniu na 1000 mieszkańców w wybranych krajach 

Kraj/rok 1995 2000 2009 
Polska  195 259 432 
Czechy 301 352 423 
Niemcy 495 521 510 
Rosja  95,8 140 233 
Ukraina 89 106 146 

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2000–2011. 

Samochód jako produkt  

Produkt to kaŜdy obiekt rynkowej wymiany lub wszystko, co moŜna zaofe-
rować na rynku5. Samochód jest bez wątpienia produktem. Aby produkt odniósł 
sukces rynkowy musi zaspokajać określone potrzeby. Podkreśla się, Ŝe produkt 
jest zbiorem korzyści dla nabywców. Do analizy samochodu jako produktu 

                                                                 
3 A. Grzeszak, Samochodem na księŜyc, „Polityka” 2009, nr 3, s. 63. 
4 Ibidem, s. 63–64.  
5 Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 94. 
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warto przyjąć model T. Levitta. Według tej koncepcji kaŜdy produkt ma struk-
turę czterowarstwową.  

Warstwa najgłębsza to rdzeń produktu. Stanowią ją wiodące korzyści dla 
danego produktu. Przykładowo, dla radia jest to zdolność dostarczania informa-
cji. Dla samochodu zaś, moŜliwość przemieszczania się w przestrzeni (korzyści 
wiodące). Rdzeń produktu zapewnia nabywcy rdzeń korzyści. Określonemu 
rdzeniowi korzyści moŜe odpowiadać rdzeń zmaterializowany w róŜnych pro-
duktach, np. potrzebę przemieszczania się w przestrzeni mogą zaspokoić moto-
cykl, pociąg, samolot, rower, łódź, statek. 

W warunkach słabo rozwiniętej produkcji rdzeń produktu moŜe przybierać 
formę produktu rzeczywistego. W przypadku samochodu, rdzeń produktu przy-
bierał formę produktu rzeczywistego, np. w przypadku Forda T, jeden kolor 
nadwozia i bardzo ubogie wyposaŜenie. Na produkt rzeczywisty składają się 
m.in. jakość, kolor, opakowanie, kształt. Niestety wiele modeli znanych świa-
towych firm oferowanych na rynku polskim, to auta bardzo róŜniące się od 
swoich odpowiedników na rynkach innych krajów rozwiniętych. Nadwozia 
zwykle się nie róŜnią, ale jeśli chodzi o wyposaŜenie, kolor czy silniki, to tutaj 
juŜ nie jest dobrze. 

WyposaŜenie samochodów sprzedawanych w Polsce jest duŜo uboŜsze  
w porównaniu do oferty tych samych firm na rynkach USA, Kanady czy Euro-
py Zachodniej. Wiele elementów wyposaŜenia, które na tamtych rynkach 
sprzedawane jest w standardzie, w Polsce wymaga dopłaty, a niektóre elementy 
nie są w ogóle dostępne. Dotyczy to nie tylko urządzeń poprawiających bezpie-
czeństwo jazdy czy podnoszących komfort podróŜowania, ale teŜ kolorów nad-
wozia i tapicerki. 

Silniki montowane w autach sprzedawanych w naszym kraju, to często naj-
starsze wersje zuŜywające więcej paliwa – tak benzyny, jak i ropy. Motory są 
słabsze, mniej zrywne. Przykładowo, Dacia od kilku lat w modelach Logan nie 
oferuje bardzo dobrych wersji 1,5 dci, 86 KM, tylko wersje słabsze. Poza tym 
naleŜy wspomnieć, Ŝe silniki oferowane przez róŜne firmy są bardzo mało zróŜ-
nicowane. Przykładowo, silniki 1600 cm3 oferowane w modelach marki Ford, 
Opel, Fiat, Renault, Nissan czy Mazda to ten sam silnik róŜniący się zaleŜnie od 
modelu (zresztą nieznacznie) tylko osprzętem. 

Produkt poszerzony to rdzeń produktu plus produkt rzeczywisty powięk-
szony o pewne korzyści, zwłaszcza usługi związane z produktem. Chodzi tu np. 
o kredyt, warunki dostawy, zakupu, gwarancji, róŜnych usług choćby finanso-
wych. Podstawą jest kredyt, który umoŜliwia wielu klientom w ogóle zakup 
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pojazdu. WaŜne są przede wszystkim warunki uzyskania kredytu, oprocentowa-
nie i długość spłaty. Zagraniczne firmy samochodowe, np. Volkswagen czy 
Toyota, wagę tego problemu pojęły juŜ w latach 90. tworząc swoje banki oferu-
jące kredyty na zakup pojazdów własnej produkcji (Volkswagen Bank czy Toy-
ota Bank). To bardzo pozytywnie wpłynęło na wzrost sprzedaŜy. 

Rdzeń produktu, produkt rzeczywisty, produkt poszerzony oraz wszystko, 
co moŜe uczynić produkt bardziej atrakcyjnym i przyciągnąć nabywcę tworzą 
produkt potencjalny. Przykładem produktu potencjalnego oferowanego na ryn-
ku polskim mogą być niektóre modele wyposaŜone w telewizję i róŜnego rodza-
ju odtwarzacze wideo lub bardzo wysokiej klasy, kilkunastogłośnikowe zestawy 
audio. 

Podobnie do innych produktów, samochód charakteryzuje się następujący-
mi wartościami: 

– uŜytkową materialną – składają się na nią pewne cechy obiektywne – 
trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo i ekonomiczność eksploatacji, 

– uŜytkową emocjonalną – tworzą ją pewne cechy subiektywne, które 
oddziałują na psychikę – moda, zgodność z osobistymi zainteresowa-
niami, nakazem obyczaju6. 

Producenci wiedzą, Ŝe koszty produkcji wymuszają unifikację produktów –
Fiat Punto i Opel Corsa produkowane są na tych samych liniach produkcyjnych. 
W grupie Volkswagena kilka silników, takie same zawieszenia, rozwiązania 
estetyczne, elektronika i hamulce montowane są w kilkudziesięciu modelach 
VW, Audi, Skody czy Seata. Pojazdy te są technicznie identyczne, róŜnią się 
tylko marką i nadwoziami. Resztę róŜnicowania produktów przejęła reklama, 
która akcentuje konsumentom, Ŝe „Audi to luksus”, „Seat to sport”.  

Psychologiczne aspekty posiadania samochodu 

Samochód jako dobro materialne dla indywidualnego nabywcy wiąŜe się  
z psychologicznymi aspektami posiadania, znanymi jako efekty: sceny, snoba  
i Veblena. Efekt sceny polega na tym, Ŝe zakupy dokonywane przez poje-
dynczego konsumenta są wprost proporcjonalne do rozmiarów ogólnego popytu 
rynkowego. Nawet najmniej krytyczne i potrzebne dobro moŜe stać się towarem 
atrakcyjnym i poszukiwanym przez klientów, jeśli producentom/sprzedawcom 
uda się zapewnienie minimalnej sprzedaŜy. Konieczne są róŜne formy promo-
cji, które mają być efektywne, choć czasem są kosztowne. Kiedy nastąpi pierw-
sza sprzedaŜ, inni konsumenci kupują dane dobro z prostej przyczyny, Ŝe jest 

                                                                 
6 Ibidem, s. 95–98. 
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ono nabywane przez innych. Wtedy z kaŜdym kolejnym zakupem zwiększał się 
będzie m.in. fundusz firmy na reklamę czy inne formy aktywnej sprzedaŜy7. 

Efekt snoba jest zaprzeczeniem efektu sceny i polega na tym, Ŝe rynkowe 
zakupy danego dobra dokonywane przez poszczególne jednostki maleją wraz  
z rozmiarami popytu globalnego. Oznacza to, Ŝe im mniej osób dysponuje da-
nym dobrem, tym cenniejsze jest ono dla nabywcy. 

Pojęcie konsumpcji ostentacyjnej odnosi się do kupowania produktów pre-
stiŜowych i luksusowych ze względu na społeczne konsekwencje zakupu.  
W szczególności znany jest tzw. efekt Veblena, zgodnie z którym kupowanie 
moŜe słuŜyć podniesieniu statusu czy prestiŜu konsumenta8. W przypadkach 
tego rodzaju, podniesienie ceny produktów luksusowych moŜe sprzyjać wzro-
stowi sprzedaŜy, a nie go osłabiać. 

Psychologowie społeczni podejmują próbę wyjaśnienia, skąd bierze się 
skłonność do gromadzenia zasobów materialnych. Odpowiedź na to pytanie 
moŜe być udzielona z trzech róŜnych perspektyw teoretycznych: orientacji bio-
logicznej, intraindywidualnej oraz interpersonalnej i kulturowej orientacji po-
siadania.  

W perspektywie biologicznej wskazuje się na wrodzone mechanizmy gro-
madzenia dóbr, takie jak na przykład instynkt posiadania, który ma waŜne zna-
czenie dla przetrwania jednostki, na co wskazywano w pracach filozofów, so-
cjologów i psychologów na przełomie XIX i XX wieku. Dowodów na uzasad-
nienie tej tezy poszukiwano w badaniach porównawczej antropologii kulturo-
wej; drugim źródłem były badania zachowania niemowląt i dzieci związane  
z posiadaniem oraz szukanie relacji między zachowaniami dzieci i dorosłych  
w tym zakresie. Trzecim źródłem miały być etologia i socjobiologia, poszuku-
jące podobieństw pomiędzy zachowaniem zwierząt i ludzi oraz genetycznych 
mechanizmów gromadzenia dóbr. Trudno wyjaśnić zagadnienia związane  
z instynktem posiadania i słuszna wydaje się refleksja M. Górnik-Durose, Ŝe  
w przypadku człowieka, posiadanie jest pewną formą – i to nie jedyną – realiza-
cji wielu potrzeb. Wraz z rozwojem gatunku ludzkiego i jego kultury, posiada-
nie stało się zjawiskiem społecznym, przyjmującym róŜne formy i funkcje  
w poszczególnych kulturach i systemach tworzonych przez człowieka9. 

Orientacja intraindywidualna zwraca uwagę na słuŜebną rolę gromadzenia 
dóbr w odniesieniu do obrazu samego siebie, pojęcia Ja czy teŜ osobistej toŜsa-
                                                                 

7 L.J. Klose, Psychologia i ceny, „śycie Gospodarcze” 1993, nr 37. 
8 Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004, s. 445. 
9 M. Górnik-Durose, Psychologiczne aspekty posiadania, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Kato-

wice 2002, s. 39. 
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mości. Najwcześniejsze koncepcje starają się wyjaśnić przywiązanie do przed-
miotów materialnych w kontekście rozwoju osobowości i toŜsamości jednost-
kowej, wiąŜą się z psychoanalitycznym myśleniem o człowieku. Związane jest 
z tym równieŜ traktowanie przedmiotu materialnego jako fetysza. Russell  
W. Belk sugeruje, Ŝe „zjawisko fetyszyzmu odnosi się do pewnej kategorii 
przedmiotów, którym przypisuje się znaczenie i siłę magiczną oraz nadaje 
szczególne »kultowe« znaczenie. W kulturze amerykańskiej są to np. strój tra-
pera, telefony, psy, lalki, komputery i samochody. Wydaje się, Ŝe te ostatnie 
mogą stanowić fetysz nawet we Freudowskim sensie, poniewaŜ to właśnie sa-
mochodom przypisuje się moc wzmacniania i znaczenia seksualnej potencji ich 
posiadacza”10. 

Koncepcje wyjaśniające fenomen posiadania w kategoriach instynktu lub 
narzędzia kreowania i wzmacniania obrazu samego siebie, zasadniczo pomijają 
fakt, Ŝe posiadanie nabiera głębszego sensu dopiero w relacjach międzyludzkich 
i międzygrupowych. Koncepcje kulturowe poszukują natomiast źródeł tendencji 
do gromadzenia dóbr i ich przydatności jako narzędzi komunikacji społecznej. 

W pracach socjologów i antropologów kulturowych, bardzo wyraźnie jest 
akcentowany komunikacyjny i społeczny aspekt posiadania. Krytycy reklamy 
jako zjawiska społecznego ściśle związanego z gromadzeniem dóbr material-
nych podkreślają takŜe aspekt posiadania. Psychologowie rozwaŜający zagad-
nienia posiadania odwołują się równieŜ w swoich analizach do teorii symbo-
licznego interakcjonizmu oraz opartego na nim społecznego konstrukcjonizmu. 

Wydaje się, Ŝe najwaŜniejsze aspekty posiadania dóbr materialnych w roz-
winiętym, modernistycznym kapitalizmie mają jednak związek ze stratyfikacją 
społeczną i stanowią bardzo czytelny wyznacznik statusu i prestiŜu społeczne-
go. Według niektórych autorów w społeczeństwie postindustrialnym zatraciły 
swoją wyrazistość. Wydaje się jednak, Ŝe nie jest to do końca prawda.  

Zdaniem psychologów sens i funkcje otaczania się dobrami materialnymi 
wiąŜą się raczej z róŜnymi aspektami Ja indywidualnego. Jednostki często mają 
powaŜne problemy, takie jak alienacja i pustka, zmagają się z nimi i im poświę-
cają więcej uwagi niŜ próbie umiejscawiania siebie w określonej grupie czy 
klasie społecznej. Wydaje się, Ŝe sens posiadania zatraca swój wymiar socjolo-
giczny na rzecz wymiaru psychologicznego. 

Dyskusje wśród socjologów i psychologów społecznych prowadzą do sfor-
mułowania tezy, Ŝe dobra materialne stopniowo tracą swoje znaczenie jako 
symbol prestiŜu, poniewaŜ mamy do czynienia ze zmianą stratyfikacji społecz-
                                                                 

10 Ibidem, s. 41. 
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nej w rozwiniętych społeczeństwach kapitalistycznych. JeŜeli ta teza jest praw-
dziwa, to pojawia się pytanie: czy sprawdza się ona równieŜ w przypadku spo-
łeczeństw Europy Środkowej, które po 40 latach gospodarki centralnie sterowa-
nej próbują dogonić świat kapitalistyczny? 

Przedmioty materialne pełnią dwie podstawowe funkcje – instrumentalną  
i symboliczną. Z funkcją instrumentalną mamy do czynienia, gdy rzeczy mate-
rialne traktowane są jako narzędzia (instrumenty) oddziaływania i kontrolowa-
nia zewnętrznego świata. W funkcji symbolicznej przedmiot zaś nabiera zna-
czenia dopiero w społecznym kontekście i przekazuje to znaczenie jako symbol 
w relacjach z innymi ludźmi. Rzeczy i dobra materialne mogą stanowić symbol 
jednostki lub kultury, pod warunkiem, Ŝe znaczenie tego symbolu moŜe być 
rozumiane przez innych, tak jak słowa mogą stać się środkiem komunikacji 
tylko wtedy, kiedy dany język rozumiany jest przez obu uczestników procesu 
porozumiewania się. Symboliczny język przedmiotów oparty jest zatem na spo-
łecznych ustaleniach odnośnie do tego, jaki komunikat zawarty jest w danej 
rzeczy. Przedmiot w funkcji symbolicznej moŜe być komunikatem o statusie 
społecznym posiadacza i lokować go tym samym w określonym miejscu pew-
nej grupy społecznej, moŜe być formą ekspresji własnego Ja, moŜe być wresz-
cie przypomnieniem i symbolem przeszłych zdarzeń oraz relacji z innymi 
ludźmi. 

Funkcje przedmiotów materialnych, zarówno instrumentalne, jak i symbo-
liczne nie są jednorodne i kryją w sobie wiele zróŜnicowanych podfunkcji. Dla-
tego zdaniem M. Górnik-Durose, uzasadnione wydaje się mówienie raczej  
o funkcjach instrumentalnych i symbolicznych przedmiotów materialnych11. 

RozwaŜania psychologa R.W. Belka nadają posiadaniu szczególnie duŜe 
znaczenie w Ŝyciu człowieka; jego zdaniem ma ono moc konstytuowania toŜ-
samości zarówno jednostkowej, jak i społecznej. Autor przypisuje mu wprost 
magiczną siłę oddziaływania na obraz samego siebie, poczucie zadowolenia 
oraz relacje interpersonalne jakie jednostka zawiązuje. Biorąc jednak pod uwa-
gę gwałtowny rozwój kultury konsumpcji, nawet w społeczeństwach, które 
stosunkowo późno włączyły się w gorączkowe pochłanianie dóbr materialnych 
(jak społeczeństwa postkomunistyczne), przyznać trzeba, Ŝe dobra materialne 
zdobyły niezwykle waŜną pozycję w codziennym Ŝyciu człowieka w kręgu 
kultury europejskiej i amerykańskiej. 

 

                                                                 
11 Ibidem, s. 75. 
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PodaŜ i popyt na rynku samochodów osobowych  

Konsument, czyli nabywca na rynku samochodów osobowych w Polsce jest 
ostatnim ogniwem łańcucha: producent – rynek – konsument. Nabywca jest 
tym, który umoŜliwia istnienie i funkcjonowanie producentów. MoŜna go 
przedstawić za pomocą następującego schematu: 

 

                                PODAś  i jej struktura 

 

PRODUCENT                                                       NABYWCA 

                                POPYT  i jego struktura         
 
Producent dysponuje czynnikami oddziaływania na rynek, czyli mocami 

produkcyjnymi. Ma teŜ wiele czynników nieprodukcyjnych, którymi moŜna 
oddziaływać na rynek. NaleŜą do nich dystrybucja, marketing, w tym promocja 
(szczególnie waŜne są tu efektywne techniki z pogranicza sterowania ludźmi). 

PodaŜ stanowią samochody oferowane na rynku, a jej struktura moŜe wy-
glądać następująco: 
1. Rynek pierwotny: 

– samochody nowe, dostępne w salonach sprzedaŜy w Polsce, 
– samochody nowe, kupione za granicą, sprowadzone indywidualnie do 

Polski. 
2. Rynek wtórny: 

– samochody uŜywane sprzedawane w Polsce – giełdy samochodowe, 
ogłoszenia, indywidualna aktywność nabywcy, 

– samochody uŜywane sprowadzane z zagranicy. 
Popyt to natomiast zapotrzebowanie na samochód poparte posiadanymi 

środkami finansowymi, które mogą być własne lub uzyskane w postaci kredytu. 
Struktura popytu to poziom dochodów indywidualnych, ich zróŜnicowanie wie-
kowe, przestrzenne. Ciekawą rzeczą jest ujawnienie dochodów nierejestrowa-
nych, np. praca na czarno w Polsce lub za granicą. Regiony o duŜym oficjalnym 
bezrobociu mogą się wydawać miejscami o niemal zerowym popycie, jednak 
wielu ludzi pracuje tam na czarno lub jeszcze częściej za granicą, co powoduje, 
Ŝe przeciętna liczba zarejestrowanych samochodów nie odbiega raŜąco od śred-
niej krajowej. 

Mówiąc o nabywcy samochodów osobowych naleŜy pamiętać, Ŝe jest on 
nie tylko tym, który utrzymuje przemysł produkujący samochody osobowe, ale 
równieŜ bardzo szeroko pojętą sferę otoczenia rynku motoryzacyjnego i infra-
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struktury motoryzacyjnej. Płacąc za benzynę czy ropę na stacji benzynowej 
przez opłaty i podatki zawarte w paliwie finansuje on nie tylko budowę i utrzy-
manie dróg, ale wiele innych wydatków państwa.  

Obecne stacje benzynowe, których liczba stale wzrasta (tab. 5), to bardzo 
rozbudowane zaplecze handlowe, nie tylko sprzedaŜ paliw i olejów. Na prawie 
wszystkich stacjach sprzedaje się często opony, bogaty asortyment części za-
miennych, płyny eksploatacyjne, a takŜe słodycze, napoje chłodzące i alkohole. 
Dobrym pomysłem w ostatnich latach było wprowadzenie sprzedaŜy hot-
dogów. 

Tabela 5 

Liczba stacji paliw w Polsce 

 1995 2000 2004 2005 2009 2010 
Stacje paliw 5300 7700 9463 10 086 9738 9603 
Sektor publiczny 1700 1800   370     281   255   252 
Sektor prywatny 3600 5900 9093   9805 9483 9351 

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2000–2011. 

Na współczesnych stacjach benzynowych nikogo juŜ nie dziwi rozbudowa-
ne zaplecze gastronomiczne. Są to juŜ nie tylko małe barki oferujące kawę, 
herbatę i zimne napoje oraz najprostsze kanapki, ale bardzo często restauracje  
z zapleczem noclegowym. Coraz więcej stacji benzynowych staje się więc 
kompleksowym zespołem usługowym z rozbudowaną ofertą dla klientów. Taka 
stacja benzynowa daje kilka, a nawet kilkadziesiąt miejsc pracy, a więc łagodzi 
problem bezrobocia i wpłaca podatki do budŜetu lokalnego i centralnego. 

Coraz więcej osób zatrudnionych jest równieŜ w stacjach obsługi samocho-
dów, w stacjach sprzedaŜy, wymiany i naprawy ogumienia. Ciekawym trendem, 
który pojawił się kilka lat temu, jest tzw. tunning samochodów, który w naj-
prostszej wersji polega na sportowym przemalowywaniu samochodów,  
a w wersjach bardziej zaawansowanych – na znacznym podnoszeniu mocy sil-
ników, ulepszeń zawieszeń i poprawianiu skuteczności hamulców. 

Tysiące osób pracują równieŜ w otoczeniu finansowym, przy udzielaniu  
i obsłudze kredytów samochodowych i obsłudze ubezpieczeniowej rynku samo-
chodów osobowych. Przykładowo, w 2007 roku dominującą pozycję na rynku 
ubezpieczeń komunikacyjnych miało PZU, które ubezpiecza prawie 45% po-
jazdów, następne w kolejności: TUiR Warta (10%), Hestia (7,9%), TU Allianz 
Polska (7,3%), HDI Samopomoc (6,08%) ubezpieczały kolejne 32% pojazdów. 
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Wysokość składek OC zebranych w 2007 roku wyniosła 6,03 mld zł, a wyso-
kość odszkodowań wypłaconych z OC – 3,71 mld zł12. 

Na polskim rynku funkcjonuje ponad 80 towarzystw ubezpieczeniowych. 
Dominują inwestorzy zagraniczni, którzy mają 77% udziału w towarzystwach 
Ŝyciowych oraz prawie 80% w firmach majątkowych. Polska jest drugim, pod 
względem wielkości, rynkiem ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych  
w Europie środkowo-wschodniej. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych obej-
muje w 2012 roku ponad 22 mln pojazdów, z czego około 75% stanowią samo-
chody osobowe13. Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce będą rosły, co 
wynika z wielu przyczyn. Polskie składki AC i OC naleŜą do najniŜszych  
w Europie, jednocześnie zapewniają ochronę na poziomie porównywalnym do 
ubezpieczeniowej ochrony w innych krajach. Właściciel samochodu w Polsce 
wyda w 2012 roku 140 euro (w 2004 r. – 92 euro) na jego ubezpieczenie,  
w UE od 600 do 1000 euro. W 2012 roku pojawiła się francuska firma Gro-
upama, która w Polsce będzie działała pod marką Proama. Ubezpieczyciel bę-
dzie sprzedawać polisy przez Internet, telefon, multiagencje i we współpracy  
z bankami14. 

Zakończenie 

Polska zrobiła ogromny postęp w rozwoju rynku samochodów osobowych. 
Dobrze funkcjonuje zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny. Dobrze rozwinięty 
jest sektor usług motoryzacyjnych we wszystkich jego aspektach: technicznym, 
finansowym i ubezpieczeniowym. Obecnie w Polsce uŜytkowanych jest 15 mln 
szt. pojazdów, co daje w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 432 samochody. 
 

THE CLIENT ON THE POLISH CAR MARKET 
 

Summary 
 

The paper presents the psychological, beyond-psychological and economic factors that im-
pact on customer decision during car purchase. It emphasizes the importance of car buyers on the 
financial services, engineering and infrastructure markets. It has been presented in what way a car 
purchase generates a lots of jobs in various sectors of the economy and how much financial re-
sources in the form of fees and taxes constitute an income to the state budget. 

Translated by Regina Klimkowska 
 

                                                                 
12 L. Kadelski Związek z konieczności, „Motor” 2008, nr 14, s. 10–11. 
13 B. Rewiński, Nowi gracze na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, „Dziennik Gazeta Praw-

na” 2012, nr 29, s. C1. 
14 Ibidem, s. C1. 
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KONSUMENT NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ  
– WYBRANE ASPEKTY 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto rozwaŜania dotyczące konsumenta europejskiego. W publikacji omó-
wiono zagadnienia związane z pojęciem konsumenta na eurorynku. Poruszono problematykę 
wpływu integracji europejskiej i ujednolicenia uwarunkowań eurorynku na wykreowanie pojęcia 
eurokonsumenta, jak równieŜ zaprezentowano typologie eurokonsumentów opartych na teoriach 
stylu Ŝycia. Ponadto przedstawiono elementy wspierające upodobnienie postaw i zachowań kon-
sumentów europejskich, np. jednolitą politykę ochrony konsumenta w UE. Następnie zaprezen-
towano istniejące jeszcze zróŜnicowania konsumentów w krajach Wspólnoty, zwłaszcza związane 
z akcesją w struktury UE nowych krajów członkowskich. W tym kontekście przedstawiono wy-
brane czynniki dotyczące m.in. zróŜnicowań ekonomicznych, demograficznych konsumentów 
oraz struktury gospodarstw domowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 

Wprowadzenie 

Powstanie w roku 1993 Europejskiego Rynku Wewnętrznego przyczyniło 
się do upodobnienia postaw i zachowań europejskich konsumentów. Rynek 
Wewnętrzny jest zintegrowanym obszarem bez wewnętrznych granic, na któ-
rym zapewnione są jednolite uwarunkowania dla wszystkich przedsiębiorstw  
i konsumentów, a podstawą jest swobodny przepływ dóbr, usług, osób i kapita-
łu. Urzeczywistnienie czterech swobód ERW miało istotne znaczenie dla 
upodobnienia postaw, preferencji i zachowań konsumentów w krajach Unii 
Europejskiej.  Kluczową rolę odegrały zwłaszcza elementy związane ze swobo-
dą przemieszczania osób w ramach UE. Przystąpienie nowych krajów człon-
kowskich w roku 2004 i 2007 w struktury Europejskiego Rynku Wewnętrznego 
doprowadziło do rozszerzenia liczby konsumentów tego obszaru gospodarczego 
o ponad 100 milionów. W nowej sytuacji znalazły się miliony konsumentów  
z nowych krajów członkowskich, dla których otworzyły się nowe moŜliwości, 
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szanse i korzyści. Wydaje się, Ŝe procesy europeizacji, integracji europejskiej, 
powstania Europejskiego Rynku Wewnętrznego, proces demonopolizacji i libe-
ralizacji eurorynku, rozszerzenia Unii Europejskiej do 27 państw członkow-
skich przyczyniły się do zbliŜenia  postaw, zachowań i  potrzeb konsumentów 
na obszarze eurorynku. Niniejszy artykuł poświęcony jest rozwaŜaniom doty-
czącym konsumenta europejskiego w kontekście procesów ujednolicenia i inte-
gracji eurorynku. Podstawowym jego celem jest wyjaśnienie pojęcia eurokon-
sumenta oraz zaprezentowanie i omówienie charakterystyki konsumentów eu-
ropejskich, w tym ich upodobnień i zróŜnicowań.   

Konsument europejski – podstawy teoretyczne 

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, w związku z procesami unifika-
cji, europeizacji i ujednolicenia uwarunkowań rynkowych na obszarze Europej-
skiego Rynku Wewnętrznego (ERW) pojawiło się w krajach Unii Europejskiej 
pojęcie euro konsumenta, czyli konsumenta europejskiego. Pojęcie powstało 
jako wynik badań konsumentów opartych na koncepcjach stylu Ŝycia oraz po-
stępujących procesów integracji w ramach Unii Europejskiej – sprzyjających 
upodobnieniu zachowań i postaw konsumentów w ramach UE-12. Konsument 
to osoba, która nabywa oraz spoŜywa dobra i usługi, kierując się swoimi prefe-
rencjami i dochodami, a takŜe upodobaniami, przyzwyczajeniami i tradycjami1. 
Konsumpcja oznacza bezpośredni akt zaspokojenia potrzeby człowieka przez 
uŜytkowanie określonego dobra materialnego i usług2. Wobec powyŜszego 
moŜna przyjąć, Ŝe w najbardziej powszechnie przyjętym rozumieniu, pojęcie 
eurokonsumenta odnosi się do nabywców w krajach, które tworzą Unię Euro-
pejską. 

W kontekście procesów unifikacji rynku europejskiego w ramach ERW, na-
leŜy zwrócić uwagę na upodobnienie zachowań i postaw konsumentów. Inte-
gracja gospodarcza i polityczna rynku europejskiego sprzyjała zbliŜeniu prefe-
rencji, upodobnień i zachowań zakupowych konsumentów europejskich. Ponad-
to, na wykreowanie pojęcia eurokonsumenci istotne znaczenie miały równieŜ 
procesy demonopolizacji, liberalizacji eurorynku (np. lotniczego)3, ujednolice-

                                                                 
1 Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 120. 
2 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010, 

s.12. 
3 Np. skutkiem liberalizacji rynku lotniczego jest obecnie moŜliwość oferowania przelotów na 

dowolnej trasie w ramach obszaru eurorynku – co wcześniej nie było moŜliwe, poniewaŜ funk-
cjonowały bilateralne ustalenia miedzy krajami. Przyczyniło się to do wejścia nowych oferentów 
na eurorynek, a w konsekwencji do spadku cen usług lotniczych i turystycznych – a w konse-
kwencji wzrostu mobilności obywateli UE. 
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nia uwarunkowań gospodarczych czy wprowadzenia swobodnego przepływu 
towarów, osób, usług i kapitału. Elementy te przyczyniły się do spadku cen 
towarów i usług, wzrostu zamoŜności społeczeństw europejskich, poprawy wa-
runków Ŝycia oraz wzrostu poziomu Ŝycia obywateli Unii Europejskiej. Sprzy-
jały równieŜ wzrostowi mobilności obywateli Wspólnoty, zarówno zawodowej, 
jak i prywatnej w ramach Unii Europejskiej. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe kluczo-
we znaczenie dla upodobnienia postaw i zachowań konsumentów w krajach UE 
miały cztery swobody Europejskiego Rynku Wewnętrznego, a zwłaszcza ele-
menty związane ze swobodą przemieszczania osób w ramach Unii Europejskiej. 
UmoŜliwiły one podjęcie pracy w innym kraju Wspólnoty, podniesienie kwali-
fikacji siły roboczej, podniesienie poziomu Ŝycia osób z krajów o niskich za-
robkach (np. w nowych krajach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej), 
jak równieŜ przyczyniły się do wzajemnego poznania i upodobnienia postaw, 
potrzeb i zachowań konsumentów na obszarze eurorynku.  

WaŜnym elementem sprzyjającym upodobnieniu potrzeb i zachowań kon-
sumentów jest równieŜ jednolita, w ramach eurorynku, polityka ochrony praw 
konsumentów. W ramach Unii Europejskiej prowadzona jest aktywna polityka 
dotycząca ochrony praw konsumenta we wszystkich krajach członkowskich 
Wspólnoty, zapewniająca jednolite prawa dla wszystkich kupujących towary  
i usługi oraz ustanawiająca obowiązki dla sprzedawców w krajach UE. NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe polityka ochrony konsumenta została przez Unię Europejską  
w ostatnich latach znacznie rozszerzona i obecnie obejmuje waŜne dla konsu-
mentów elementy dotyczące bezpieczeństwa, ekonomii, prawa, tematykę in-
formowania konsumentów, jak równieŜ kształcenia i wsparcia instytucji ochro-
ny konsumenta4. W tym celu przyjęto i wprowadzono do prawa narodowego 
krajów członkowskich m.in. następujące zapisy: dyrektywa w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębior-
stwa (1985/577/EEC), o nieuczciwych warunkach umów konsumenckich 
(1993/13/EEC), w sprawie właściwego oznaczenia cen na produktach oferowa-
nych konsumentom (1997/6/EC), w sprawie ochrony konsumentów w przypad-
ku umów zawieranych na odległość (1997/7/EC), w sprawie niektórych aspek-
tów sprzedaŜy towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji 
(1999/44/WE). W ostatnich latach przygotowywano nową dyrektywę dotyczącą 
szerszych praw konsumentów europejskich w krajach UE. Została ona przyjęta 
23 lipca 2011 roku przez Parlament Europejski oraz 10 października 2011 roku 

                                                                 
4 F. Rischowsky, Verbraucherschutz im Binnenmarkt: Mehr als nur Wettbewerbspolitik, Wirt-

schaftsdienst, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 90. Jahrgang, Heft 13, 2010, s. 59. 
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przez Radę Unii Europejskiej. Dyrektywa ta znacznie wzmacnia prawa konsu-
mentów oraz zmienia dwie dyrektywy – (99/44/WE) i (93/13/EWG) oraz zastę-
puje kolejne dwie – (97/7/WE) i (85/577/EWG). Nowa dyrektywa zakłada mię-
dzy innymi następujące korzyści dla konsumentów w Unii Europejskiej: elimi-
nację ukrytych kosztów; przejrzystość cen – w ofercie produktu będą musiały 
znaleźć się wszystkie składniki ceny; blokowanie z góry wypełnionych zamó-
wień; reguluje 14-dniowy okres na wycofanie się z zakupów przez konsumenta, 
w przypadku odstąpienia od umowy zakłada zwrot pieniędzy za produkt wraz  
z kosztami przesyłki; zakłada spadek kosztów za rozmowę z infolinią oraz za-
wiera zakaz pobierania dodatkowych opłat z tytułu korzystania z kart kredyto-
wych5. 

Wobec powyŜszego moŜna uznać, Ŝe w ostatnich latach w ramach Unii Eu-
ropejskiej ukształtował się nowy konsument, którego moŜna określić jako kon-
sumenta europejskiego lub eurokonsumenta. Jego wykreowanie wynika m.in.  
z procesów europeizacji, ujednolicenia warunków eurorynku, urzeczywistnienia 
ERW, zmiany warunków Ŝycia czy upodobnienia postaw, potrzeb i zachowań 
konsumentów. Cechy nowego konsumenta scharakteryzowała Krystyna Mazu-
rek-Łopacińska6: 

– ma on większą świadomość swoich praw i bardziej racjonalny stosunek 
do ofert rynkowych, 

– ma wyraźną potrzebę nawiązywania więzi społecznych, które mają inny 
charakter niŜ w tradycyjnych wspólnotach, powstają takŜe nowe formy 
więzi społecznych, które znajdują swój wyraz w powstawaniu grup 
przyjaciół, nowych rodzin i innych związków zaspokajających potrzebę 
„odnalezienia” się w otoczeniu, 

– w coraz większym stopniu przejawia strategiczne umiejętności zarzą-
dzania własnym budŜetem, 

– staje się „wielokulturowy”, co wynika z Ŝycia w wielokulturowym oto-
czeniu, 

– jest bardziej mobilny zarówno w przestrzeni, jak i w Ŝyciu społecznym, 
co sprzyja rozwojowi roŜnych form komunikacji społecznej, 

– docenia istotę związków między człowiekiem a naturą, co przejawia się 
w popieraniu działań na rzecz ochrony środowiska, 

                                                                 
5 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/450&format=HTML& 

aged=1&language=PL&guiLanguage=en; http://www.prezydencja.uokik.gov.pl/dyrektywa. 
6 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 

Warszawa 2003, s. 28–29. 
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– coraz częściej uczestniczy w róŜnych formach integracji międzyludz-
kiej, bardziej lub mniej zorientowanych na wymiary humanitarne Ŝycia 
społecznego, narodowego i międzynarodowego. 

Opisane powyŜej cechy nowego konsumenta wpływają na potrzeby, upodo-
bania i zachowania zakupowe klientów w krajach UE, czyli korzystanie z usług 
wspierających więzi społeczne, np. Skype, Facebook czy działania ekologiczne 
konsumentów przejawiające się w świadomym wyborze i zakupie dóbr i usług 
ekologicznych.  

Postępowanie konsumentów jest procesem złoŜonym, dlatego teŜ często 
podkreśla się, Ŝe wiedza o postępowaniu konsumentów na rynku ma charakter 
interdyscyplinarny7. Podobnie interdyscyplinarne są badania konsumentów 
europejskich oparte na koncepcji stylu Ŝycia, odwołujące się do takich dyscy-
plin naukowych jak socjologia, psychologia czy filozofia. Ujednolicone typolo-
gie eurokonsumentów w krajach Unii Europejskiej pojawiły się na przełomie 
80. i 90. lat ubiegłego stulecia w formie segmentacji konsumentów opartych na 
stylu Ŝycia, np. Burnett Life Style Research czy Euro-Styl prowadzony przez 
Centre de Communication Avancee. Najnowsze badania w Europie prowadzone 
były przez Gesellschaft für Konsumforschung (Gfk). Badania konsumentów 
przeprowadzone przez GfK w ramach projektu Euro-Socio-Style’u pozwoliły 
wyróŜnić następujące typy eurokonsumentów posiadające średnio zróŜnicowa-
ny rozkład w całości społeczeństwa: New World – kosmopolityczni (11%), Ma-
gic World – marzyciele (8%), Cosy Tech World – wygodni (9%), Authentic 
World – autentyczni (15%), Standing Word – wymagający (14%), Crafty World 
– kontestatorzy (13%), Secure World – bezpieczni (11% ), Steady World – tra-
dycjonaliści (19%)8. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe segmentacje tworzone na podstawie  
stylu Ŝycia nie zakładają istnienia jednego ujednoliconego typu konsumenta  
w krajach UE, lecz wielu typów konsumentów obecnych na przykład we 
wszystkich krajach UE. Oznacza to, Ŝe w krajach Wspólnoty występuje kilka 
jednolitych typów konsumentów (np. osiem typów według Euro-Socio-Styles), 
lecz ich rozkład w poszczególnych krajach jest róŜny. Konsumenci scharaktery-
zowani jako Secure World mają w badanych 16 krajach średnio udział 11%  

                                                                 
7 L. Garbarski, Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych na rynku, w: Marke-

ting, Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011,  
s. 96. 

8 K.S. Kastin, Internationale Marktforschung, w: Organisation und praktische Anwendung, 
Hrsg. W. Pepels, Symposion Publishing, 2. ueberarbeitete Auflage, Düesseldorf 2008, s. 469;  
K. Gelbrich, S. Mueller, Handbuch internationales management, Oldenbourg Verlag, München 
2011, s. 366–367.. 
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w strukturze społeczeństwa, lecz w poszczególnych krajach UE mają zróŜnico-
wany udział w strukturze społeczeństwa (wszystkich konsumentów): we Francji 
(6,7%), w Wielkiej Brytanii (12,4%), Niemczech (8,7%), Czechach (19,8%), 
Polsce (19,3%), Słowacji (15,6%), Rumunii (17,5%) i na Węgrzech (18,8%)9. 
PowyŜsze informacje potwierdzają, Ŝe we wszystkich krajach Unii Europejskiej 
moŜna wyróŜnić te same typy eurokonsumentów (np. na podstawie charaktery-
styki Euro-Socio-Styles). UmoŜliwia to stosowanie ujednoliconych koncepcji 
segmentacji i marketingu na obszarze eurorynku. 

Porównanie konsumenta w krajach Unii Europejskiej  

Rozszerzenie Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 do dwudziestu sied-
miu państw członkowskich stworzyło nowy wymiar pojęcia konsument euro-
pejski. Przyjęcie, w relatywnie krótkim czasie, dwunastu nowych krajów 
w struktury Wspólnoty, często znacznie odbiegających ekonomicznie od państw 
UE-15 spowodowało, Ŝe zaistniały pewne zróŜnicowania ekonomiczne, spo-
łeczne i kulturowe między krajami i konsumentami na obszarze eurorynku.  

Wobec powyŜszego, interesująca wydaje się charakterystyka konsumentów 
występujących w krajach Unii Europejskiej na podstawie danych statystycz-
nych. W tym celu posłuŜono się wybranymi informacjami dotyczącymi: liczby 
ludności, PKB per capita, średnimi zarobkami, wielkości gospodarstwa domo-
wego oraz struktury gospodarstw domowych w krajach UE. Rozszerzenie Unii 
Europejskiej o nowe kraje członkowskie spowodowało wystąpienie pewnych 
zróŜnicowań między konsumentami w krajach UE-15 a nowymi państwami 
członkowskimi. W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące 
konsumentów w krajach Unii Europejskiej. Akcesja nowych państw członkow-
skich spowodowała wzrost liczby konsumentów UE o ponad 100 milionów. 
Największymi państwami pod względem liczby konsumentów są: Niemcy 
(81,75 mln), Francja (63,14 mln), Wielka Brytania (62,44 mln), Włochy (60,63 
mln). Polska jest szóstym największym pod względem ludności krajem UE. 
Najmniejsza liczba konsumentów występuje w takich krajach jak: Malta (420 
tys.), Luksemburg (510 tys.), Cypr (800 tys.), Estonia (1,34 mln), Słowenia 
(2,05 mln). 

 
 

                                                                 
9 Verteilung der ESS-Lebensstile in ausgewählten Ländern Westeuropas und Zentral-

/Osteuropas, GfK Grundlagenstudie in 16 Ländern, Copyright GfK Marketing Sciences, Lifestyle 
Research. Gfk Nuernberg 2004/2005. 
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Tabela 1 

Podstawowe informacje dotyczące konsumentów w Unii Europejskiej 

 

Liczba 
ludności  
w mln 
(2011) 

Zmiany liczby 
ludności  

w tys. (2010) 

PKB na osobę 
w standardzie 
siły nabywczej 

(2010) 

Średnie zarobki  
w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych powy-
Ŝej 10 zatrudnionych 

(2009) 
Unia Europejska 27 502,51 2,8 100 b.d. 
Austria 8,40 3,5 126 b.d. 
Belgia 10,95 10,3 119 b.d. 
Bułgaria 7,50 –7,8 44 4085 
Cypr 0,80 1,6 97 b.d. 
Czechy 10,53 2,5 82 b.d. 
Dania 5,56 4,7 125 56 044 
Estonia 1,34 0 64 b.d. 
Finlandia 5,38 4,4 116 39 052 
Francja 65,10 5,5 107 35 530 
Grecja 11,33 1,8 88 29 160 
Hiszpania 46,15 3,6 100 26 316 
Holandia 16,66 4,9 133 44 412 
Irlandia 4,48 2,9 127 45 207 
Litwa 3,24 –25,7 58 b.d. 
Luksemburg 0,51 19,3 274 b.d. 
Łotwa 2,23 –8,4 52 8728 
Malta 0,42 7,8 83 20 811 
Niemcy 81,75 –0,6 117 41 100 
Polska 38,20 0,9 62 b.d. 
Portugalia 10,64 –0,1 81 17 129 
Rumunia 21,41 –2,3 45 5450 
Słowacja 5,44 1,9 74 10 387 
Słowenia 2,05 1,6 86 b.d. 
Szwecja 9,42 8 123 34 746 
Węgry 9,99 –2,9 63 9603 
Wielka Brytania 62,44 6,6 114 38 047 
Włochy 60,63 4,7 100 b.d. 

b.d. – brak danych 

Źródło: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en; 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_gind3&lang=en, http://epp.euro 
stat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tsieb010&plugin=1. 
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NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w niektórych krajach (zwłaszcza UE-15) wystę-
puje znaczna liczba emigrantów, charakteryzujących się odmienną kulturą, reli-
gią, przekonaniami, potrzebami, jak równieŜ zachowaniami kulturowymi i za-
kupowymi. Są to często relatywnie homogenne grupy ludności np. Algierczy-
ków we Francji, Turków w Niemczech czy Pakistańczyków w Wielkiej Bryta-
nii. Wydaje się, Ŝe dla tych grup konsumentów, które w niewielkim stopniu są 
zasymilowane z ludnością miejscową, istotne byłoby stosowanie zasad i kon-
cepcji marketingu etnicznego10. 

W 2010 roku w większości krajów UE nastąpił wzrost liczby ludności, naj-
większy w Luksemburgu, Belgii, Malcie, Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii.  
W niektórych krajach, zwłaszcza nowych krajach członkowskich Europy Środ-
kowo-Wschodniej nastąpił w tym roku spadek liczby ludności, np. w Bułgarii, 
Rumunii, Łotwie, Litwie, na Węgrzech oraz w Niemczech. Spadek liczby lud-
ności w nowych krajach członkowskich moŜe być w pewnym stopniu wywoła-
ny procesami emigracji związanymi z wyjazdami konsumentów w ramach swo-
body przemieszczania w związku z poszukiwaniem pracy w zamoŜniejszych 
krajach, zwłaszcza EU-15, jak równieŜ procesy demograficzne w tych krajach, 
np. w Niemczech.  

Akcesja nowych państw członkowskich, zwłaszcza z Europy Środkowo-
Wschodniej spowodowała znaczne rozwarstwienie zamoŜności konsumentów  
w krajach członkowskich UE, wyraŜone w PKB per capita. Za najbardziej za-
moŜnych konsumentów europejskich (według poziomu PKB per capita wyra-
Ŝonego w parytecie siły nabywczej – PSN w procentach średniej UE-27) uznać 
naleŜy: Luksemburczyków (274%), Holendrów (133%), Irlandczyków (127%), 
Austriaków (126%), Duńczyków (125%). Za najbardziej ubogich konsumentów 
europejskich (według poziomu PKB wyraŜonego w PSN w procentach średniej 
UE-27) uznać naleŜy: Bułgarów (44%), Rumunów (45%), Łotyszy (52%), Li-
twinów (62%), Polaków (62%) i Węgrów (63%). Znaczne zróŜnicowania wy-
stępują równieŜ w poziomie zarobków między mieszkańcami państw Unii Eu-
ropejskiej. Szczególnie wyraźne są one między krajami UE-15 a nowymi kra-
jami członkowskimi Europy Środkowo-Wschodniej. NajwyŜsze średnie zarobki 
(tzn. powyŜej 35 tys. euro) w przedsiębiorstwach produkcyjnych powyŜej 10 
zatrudnionych w roku 2009 występowały w Danii, Holandii, Irlandii, Niem-
czech, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. NajniŜsze średnie zarobki w przed-

                                                                 
10 M.C. Tharp, Marketing and consumer identity in multicultural America, Sage Publications, 

Thousand Oaks, CA 2001; M. Wilken, Ethno-Marketing. Erfolgreiches Marketing für eine 
multikulturelle Gesellschaft, Vdm Verlag Dr. Müller, Düsseldorf 2004. 
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siębiorstwach produkcyjnych powyŜej 10 zatrudnionych w roku 2009 zanoto-
wano w Bułgarii, Rumunii, Łotwie, Słowacji i na Węgrzech. W krajach tych, 
średnie zarobki w przedsiębiorstwach produkcyjnych stanowiły mniej niŜ 11 tys. 
euro. ZróŜnicowania w poziomie zarobków konsumentów w krajach Wspólnoty 
są znaczne, zwłaszcza między krajami UE-15 a nowymi krajami członkowskimi 
Europy Środkowo-Wschodniej. Średnie zarobki w przedsiębiorstwach produk-
cyjnych w Bułgarii są na przykład ponad dziesięciokrotnie niŜsze niŜ w Danii, 
Holandii, Irlandii czy Niemczech. Wobec powyŜszego moŜna stwierdzić, Ŝe w 
krajach UE występują znaczne zróŜnicowania w poziomie zamoŜności konsu-
mentów, głównie między krajami UE-15 a krajami Europy Środkowo-
Wschodniej. Konsumenci w krajach UE-15, zwłaszcza w Europie Zachodniej  
i Północnej, naleŜą do relatywnie bogatych konsumentów w stosunku do pozo-
stałych krajów Wspólnoty. Przejawia się to między innymi w innych potrze-
bach, postępowaniach i zachowaniach zakupowych niŜ w Europie Południowej 
czy Środkowo-Wschodniej.  

W tabeli 2 przedstawiono wielkość gospodarstw domowych w poszczegól-
nych krajach Unii Europejskiej. Najwięcej z nich to gospodarstwa składające 
się: z dwóch osób dorosłych z dziećmi (16,7%), jednoosobowe (13,4%), dwóch 
dorosłych osób w wieku poniŜej 65 lat (13,3 %), trzech lub więcej osób doro-
słych (11,9%) oraz dwóch osób powyŜej 64 lat (10,9%). Występują pewne 
zróŜnicowania w strukturze gospodarstw domowych między państwami UE-15 
a nowymi krajami członkowskimi. 

Tabela 2  

Struktura gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej w % 

 

Jedno 
osobo-

we 
gospo-
darstwo 
domo-

we 

Jedna 
dorosła 
osoba   

z dzieć-
mi 

Dwie 
osoby 

dorosłe 
poniŜej 
65 lat 

Dwie 
osoby 

dorosłe 
powy-
Ŝej 64 

lat 

Dwie 
osoby 

dorosłe 
z dziec-

kiem 

Dwie 
osoby 

dorosłe 
z dzieć-

mi 

Dwie 
osoby 

dorosłe 
z 3 lub 
więcej 

dziećmi 

Osoby 
dorosłe 
(trzy 
lub 

więcej) 

Osoby 
dorosłe 
(trzy 
lub 

więcej) 
z dzieć-

mi 

UE-27 13,4 4,4 13,3 10,9 11,7 16,7 6,9 11,9 10,8 

UE-15 14,5 4,9 14,0 11,7 11,7 17,1 7,3 11,0 7,9 

Nowe kraje 8,7 2,6 10,1 7,9 11,9 15,0 5,5 15,7 22,6 

Austria 15,7 3,4 13,0 10,3 11,1 14,3 7,2 13,2 11,8 

Belgia 15,1 6,5 14,8 10,2 11,2 15,0 12,2 7,4 7,5 

Bułgaria 6,7 2,4 8,5 9,5 9,9 11,3 1,9 19,1 30,6 

Cypr 5,6 3,6 7,6 10,4 10,0 35,3 2,6 14,8 10,2 

Czechy 9,4 4,2 13,8 10,3 12,7 20,1 4,7 15,3 9,5 

Dania 23,5 6,9 16,5 10,7 10,5 18,1 8,9 1,7 3,2 
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Estonia 15,2 5,5 13,5 9,4 14,8 14,6 6,5 10,3 10,3 

Finlandia 19,0 4,8 20,2 10,9 11,4 16,1 11,2 3,1 3,3 

Francja 15,8 6,1 16,3 10,8 11,7 17,0 10,9 5,8 5,5 

Grecja 7,7 1,1 8,2 12,4 10,7 24,7 2,4 23,9 9,0 

Hiszpania 7,1 2,0 11,3 9,9 13,3 20,8 2,9 20,5 12,3 

Holandia 16,2 4,1 16,6 11,0 10,6 19,6 12,0 5,6 4,4 

Irlandia 8,1 9,7 12,0 7,6 10,9 18,3 12,7 9,7 10,8 

Litwa 12,9 4,7 9,9 7,8 15,7 17,2 5,7 10,8 15,3 

Luksemburg 11,6 3,9 12,4 8,3 12,2 21,6 9,4 11,1 9,6 

Łotwa 10,7 5,6 9,9 8,5 14,0 11,0 4,4 14,2 21,7 

Malta 6,6 2,3 8,1 8,8 11,4 16,2 6,4 21,2 19,1 

Niemcy 19,6 5,2 16,2 14,7 11,5 14,4 6,3 7,2 4,9 

Polska 9,0 1,9 9,7 6,3 11,2 14,0 6,1 16,3 25,5 

Portugalia 6,6 3,3 9,4 11,6 16,1 15,3 3,6 18,4 15,6 

Rumunia 7,3 1,4 8,8 7,7 12,8 14,2 4,7 14,8 28,2 

Słowacja 8,1 2,6 8,4 7,0 10,1 16,4 6,1 19,3 21,9 

Słowenia 10,5 3,8 9,3 9,3 11,1 21,6 7,1 14,2 13,1 

Szwecja 18,9 6,1 16,3 12,9 10,5 19,2 8,9 2,9 4,3 

W. Brytania 13,2 6,8 15,4 10,7 9,9 15,9 8,7 10,1 9,2 

Węgry 9,2 4,2 11,9 10,0 12,4 14,3 8,1 13,7 16,2 

Włochy 13,0 3,6 9,3 11,4 12,8 18,0 4,5 17,1 10,4 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode= 
tesov190&language=de. 

W krajach UE-15 najwięcej gospodarstw domowych to gospodarstwa skła-
dające się z: dwóch osób dorosłych z dziećmi (17,1%), jednoosobowe (14,5%) 
oraz dwóch osób poniŜej 65 lat (14,0%). Z kolei w nowych krajach członkow-
skich, najwięcej gospodarstw domowych tworzą wielopokoleniowe gospodar-
stwa składające się z trzech lub więcej osób dorosłych z dziećmi (22,6%), 
trzech lub więcej osób dorosłych (15,7%) oraz gospodarstwa dwóch osób doro-
słych z dziećmi (15,0%). Najwięcej jednoosobowych gospodarstw domowych 
w państwach UE występuje w Danii (23,5%), Niemczech (19,6%), Szwecji 
(18,9%) i Holandii (16,2%). Najwięcej gospodarstw domowych jednoosobo-
wych z dziećmi jest w Irlandii (9,7%), Danii (6,9%) i Wielkiej Brytanii (6,8%). 
Gospodarstwa domowe złoŜone z dwóch osób dorosłych poniŜej 65 lat wystę-
pują najczęściej w Finlandii (20,2%), Holandii (16,6 %), Danii (16,5%), Francji 
(16,3%) i Niemczech (16,2%). Z kolei najwięcej gospodarstw domowych skła-
dających się z dwóch osób dorosłych powyŜej 64 lat jest w Niemczech (14,7%), 
Szwecji (12,9%) i Grecji (12,4%). Gospodarstw domowych składających się  
z dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem najwięcej jest w Portugalii 
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(16,1%), na Litwie (15,7%) i w Estonii (14,8%), a z dwoma lub więcej dziećmi 
na Cyprze (35,3%), w Grecji (24,7%) oraz w Słowenii i Luksemburgu (21,6%).  
Z kolei gospodarstwa domowe składające się z dwóch osób dorosłych z trzema 
lub więcej dziećmi występują najczęściej w Irlandii (12,7%), Belgii (12,2 %), 
Finlandii (11,2 %) i Francji (10,9%). Najwięcej gospodarstw domowych złoŜo-
nych z trzech lub więcej osób dorosłych jest w Grecji (23,9%), Malcie (21,2%), 
Hiszpanii (21,2%), Słowacji (19,3%) i Bułgarii (19,1%). Gospodarstwa tzw. 
wielopokoleniowe, składające się z trzech lub więcej osób dorosłych wraz  
z dziećmi występują najczęściej w nowych krajach członkowskich Europy 
Środkowo-Wschodniej, czyli w Bułgarii (30,6%), Rumunii (28,2%), Polsce 
(25,5%) i Słowacji (21,9%). 

Informacje dotyczące struktury wiekowej społeczeństw UE są waŜnym 
czynnikiem demograficznym, społecznym i ekonomicznym (tab. 3). Społeczeń-
stwami „młodymi”, w których występuje wysoki udział w całości społeczeń-
stwa osób poniŜej 15 lat, są: Irlandia (21,3%), Francja (18,5%), Dania (18,1%), 
Luksemburg (17,7 %), Holandia (17,6%) i Wielka Brytania (17,5%). NajniŜszy 
udział osób w wieku poniŜej 15 lat w całości społeczeństwa występuje w Niem-
czech, Bułgarii, Łotwie, Słowenii, Włoszech i Czechach. Najwięcej osób  
w wieku 15–24 lata w strukturze społecznej jest na Litwie (15,3%), Cyprze 
(14,9%), Łotwie (14,5%) oraz w Polsce i Słowacji (14,4%). Najwięcej osób  
w wieku od 25 lat do 49 lat jest w Hiszpanii (40,2%), Irlandii (38,8%), Luk-
semburgu (38,6%) i Słowacji (38,4%). Ponad 20% społeczeństwa stanowią 
osoby w wieku między 50 lat a 64 lata w Finlandii, Słowenii, Bułgarii, Cze-
chach, Polsce na Węgrzech i Cyprze. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe za kilkanaście 
lat właśnie w tych krajach znaczna część społeczeństwa przekroczy 65 lat. Bę-
dzie to miało wpływ na system emerytalny, system opieki zdrowotnej oraz 
opieki nad osobami starszymi. Obecnie, osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią 
ponad 20% społeczeństwa w Niemczech i Włoszech oraz 18,9% w Grecji, 
18,1% w Portugalii. Społeczeństwa te dlatego moŜna uznać za „stare” w struk-
turze społecznej krajów Unii Europejskiej.  

Struktura demograficzna krajów Unii Europejskiej w stosunku do innych 
wiodących gospodarek świata nie jest najlepsza. We Wspólnocie udział osób 
starszych w całości społeczeństwa jest wysoki. Postępujące zmiany w strukturze 
demograficznej w krajach UE, czyli starzejące się społeczeństwo, wydłuŜająca 
się średnia długość Ŝycia wymagać będą zmian dotyczących funduszy emery-
talnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Ponadto, wzrastać będzie liczba kon-
sumentów w starszym wieku oraz wzrost popytu i potrzeb w segmentach osób 
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starszych w zakresie turystyki sanatoryjnej, usług opieki zdrowotnej czy rehabi-
litacyjnej, jak równieŜ opieki nad osobami starszymi.  

Tabela 3 

Struktura wiekowa społeczeństw Unii Europejskiej w roku w procentach całości społeczeństwa  
w 2010 roku 

Kraj 
Osoby 

poniŜej 15 
lat 

Osoby  
w wieku 

15–24 lata 

Osoby  
w wieku 

25–49 lata 

Osoby  
w wieku 

50–64 lata 

Osoby  
w wieku 
65–79 lat 

Osoby  
w wieku 

80 lat  
i więcej 

Unia Europejska 27  15,6 12,1 35,8 19,1 12,7 4,7 
Belgia 16,9 12,1 34,6 19,3 12,2 4,9 
Bułgaria 13,6 12,3 35,8 20,8 13,7 3,8 
Czechy 14,2 12,5 37,2 20,8 11,7 3,6 
Dania 18,1 12,2 33,7 19,6 12,2 4,1 
Niemcy 13,5 11,3 35,3 19,3 15,6 5,1 
Estonia 15,1 14,0 34,9 18,8 13,0 4,1 
Irlandia 21,3 12,5 38,8 16,0 8,5 2,8 
Grecja 14,4 10,6 37,2 18,9 14,3 4,6 
Hiszpania 14,9 10,6 40,2 17,4 12,0 4,9 
Francja 18,5 12,5 33,2 19,2 11,4 5,2 
Włochy 14,1 10,1 36,7 19,0 14,5 5,8 
Cypr 16,9 14,9 37,2 18,0 10,1 2,9 
Łotwa 13,8 14,5 35,9 18,5 13,4 3,9 
Litwa 15,0 15,3 35,9 17,7 12,4 3,6 
Luksemburg 17,7 11,9 38,6 17,8 10,3 3,6 
Węgry 14,7 12,5 35,8 20,3 12,7 3,9 
Malta 15,6 14,0 34,3 21,4 11,5 3,3 
Holandia 17,6 12,2 34,8 20,1 11,4 3,9 
Austria 14,9 12,2 37,0 18,4 12,8 4,8 
Polska 15,2 14,4 36,2 20,8 10,2 3,3 
Portugalia 15,2 11,1 37,2 18,6 13,4 4,5 
Rumunia 15,2 13,9 37,2 18,8 11,9 3,1 
Słowenia 14,0 11,6 37,5 20,3 12,6 3,9 
Słowacja 15,3 14,5 38,4 19,5 9,5 2,7 
Finlandia 16,6 12,3 32,3 21,7 12,4 4,6 
Szwecja 16,6 13,3 32,9 19,1 12,8 5,3 
Wielka Brytania 17,5 13,3 34,7 18,2 11,8 4,6 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode= 
tps00010&language=de. 

Występujące zróŜnicowania w ramach Unii Europejskiej po akcesji nowych 
krajów członkowskich, zwłaszcza ekonomiczne, uwidaczniają istnienie pew-
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nych róŜnic w postępowaniu i zachowaniu zakupowym między konsumentami 
w krajach UE-15 a konsumentami w nowych krajach członkowskich – głównie 
Europy Środkowo-Wschodniej. Wynikają one przede wszystkim ze znacznych 
zróŜnicowań ekonomicznych konsumentów między krajami, np. poziomu PKB 
per capita w parytecie siły nabywczej. Wydaje się jednak, Ŝe w dłuŜszym okre-
sie róŜnice ekonomiczne czy społeczne powinny zanikać, prowadząc do dalsze-
go upodobnienia potrzeb, postaw i zachowań eurokonsumentów. Interesujące są 
równieŜ występujące zróŜnicowania w strukturze gospodarstw domowych, któ-
re mogą mieć wpływ na zachowania zakupowe konsumentów, zwłaszcza mię-
dzy nowymi krajami członkowskimi a krajami UE-15. W nowych krajach 
członkowskich występuje wiele gospodarstw wielopokoleniowych. W krajach 
UE-15 najwięcej gospodarstw domowych składa się z dwóch osób dorosłych  
z dziećmi, jednej osoby oraz dwóch osób poniŜej 65 lat. Coraz większym pro-
blemem Unii Europejskiej jest starzenie się społeczeństwa. Obecnie juŜ  
w Niemczech czy Włoszech osoby w wieku ponad 65 lat stanowią ponad 20% 
społeczeństw tych krajów. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w przyszłości na obszarze 
eurorynku bardzo istotne znaczenie będą miały czynniki demograficzne, np. 
dalsze starzenie się społeczeństwa europejskiego, wydłuŜenie Ŝycia, które 
kształtować będą zachowania konsumentów, np. we wzroście popytu na usługi 
opieki zdrowotnej czy opieki nad osobami starszymi.  

Zakończenie 

Konkludując moŜna stwierdzić, Ŝe nie ma jednego konsumenta europej-
skiego, lecz kilka typów eurokonsumentów występujących we wszystkich kra-
jach Unii Europejskiej. Istniejące zróŜnicowania konsumentów nie są juŜ obec-
nie na tyle duŜe, aby uniemoŜliwiały stosowanie standaryzowanych koncepcji 
typologii konsumentów we wszystkich krajach Unii Europejskiej opartych na 
teorii stylu Ŝycia, na przykład w ramach ośmiu typów eurokonsumentów Euro-
Socio-Stylu.  

 
CONSUMER ON THE EUROPEAN UNION MARKET –  

CHOSEN ASPECTS 
 

Summary 
 

The paper undertakes deliberations concerning the European consumer. In the paper  
the problems related to a concept of consumer on the Euro market are discussed. The issues of the 
impact of European integration and standardizing conditions of Euro market on creation  
of the concept of Euro consumer and the typologies of Euro-Consumers are presented based on 
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the theories of life style. Moreover, elements supporting the congruousness of attitudes and be-
haviors of the European consumers are presented, for example the uniform policy of consumer 
protection in the EU. Then there are presented the diversities of consumers, still present in the 
countries of EU; which is especially connected with an accession of the new member countries to 
the structure of EU. In that context the selected factors are presented concerning, among others: 
economic and demographic diversities of consumers and the structure of households in particular 
countries of the European Union. 
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Streszczenie  

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny jakości obsługi klientów jedne-
go z hoteli województwa warmińsko-mazurskiego. Konsumencką ocenę jakości dokonano wsku-
tek identyfikacji luk w obsłudze oraz oszacowania indeksów satysfakcji dla hotelu oraz trzech 
sfer obsługi gości, czyli oferowanych usług hotelowych, personelu hotelu obsługującego klientów 
oraz sposobów komunikacji hotelu z klientami. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, Ŝe 
klienci najbardziej sobie cenią personel hotelu, tym samym jest to najwaŜniejsza siła sprawcza 
wysokiej jakości świadczonych usług. W ocenie klientów, hotel jest postrzegany jako wysokiej 
jakości usługodawca, o czym świadczy wysoki poziom indeksu satysfakcji dla hotelu. JednakŜe 
sfera świadczenia usług hotelowych, a w szczególności oferowane przez hotel oferty promocyjne, 
poziom cen, atrakcja w postaci klubu nocnego oraz jakość pokoi hotelowych nie spełniają ocze-
kiwań stawianych przez klientów. Jest to odzwierciedlone w niŜszym poziomie indeksu w po-
równaniu do dwóch pozostałych sfer obsługi. 

Wprowadzenie 

Pojęcie jakości narodziło się w staroŜytności, na przełomie V i VI wieku 
p.n.e. Pisał o niej Platon, który twierdził, Ŝe jakość konkretnych rzeczy to sto-
pień osiągniętych przez nie doskonałości. Arystoteles wiele miejsca poświęcał 
takŜe temu zagadnieniu. On z kolei interpretował jakość jako „zespół swoistych 
cech odróŜniających dany przedmiot od innych przedmiotów tego samego ro-
dzaju”1. Takie spojrzenie na jakość sprawia, Ŝe jest ono de facto pojęciem abs-
trakcyjnym, gdyŜ cytując za T. Olejnikiem „nie istnieje sama w sobie i dlatego 
naleŜy ją rozwaŜać tylko w powiązaniu z celem jakiemu ma słuŜyć” 2. W litera-

                                                                 
1 G. OŜarek, Korzenie jakości, „Problemy Jakości” 2004, nr 5, s. 8. 
2 T. Olejnik, R. Wieczorek, Kontrola i sterowanie jakością, PWN, Warszawa–Poznań 1982.  
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turze przedmiotu spotkać moŜna wiele definicji jakości, wciąŜ jednak współcze-
sna nauka boryka się z trudnością jej standaryzacji. Najczęściej jakość określa 
się jako: sprostanie Ŝądaniom klienta3; stopień, w jakim klasa produktu ma po-
tencjalną zdolność zapewnienia satysfakcji konsumentom4; przewidywalny 
stopień jednorodności i niezawodności przy moŜliwie niskich kosztach i dopa-
sowaniu do wymagań rynku5; zgodność z wymaganiami6; stopień, w jakim 
zbiór nieodłącznych właściwości spełnia wymagania7. Takie określenia spra-
wiają, Ŝe jakość jakiegokolwiek dobra czy teŜ usługi powinna być postrzegana 
jako relacja między właściwościami tego produktu a potrzebami konsumenta8. 
W takiej sytuacji moŜna dokonać pomiaru jakości, oceniając stopień spełnienia 
wymagań klienta i poczucie jego satysfakcji9. To ogromne wyzwanie dla 
współczesnych firm, w których jakość obsługi klienta jest powszechnie uwaŜa-
na za główny warunek sukcesu.  

Dynamiczny rozwój sektora usług wymusił konieczność wypracowania 
sposobów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych. Wymagania 
jakościowe stawiane przez klientów są wynikiem zmieniających się wymagań  
i potrzeb. Wpływają na nie róŜne czynniki takie jak moda, poziom zamoŜności 
czy stopień wykształcenia, jak równieŜ kreacja nowoczesnych i atrakcyjnych 
form usług ze strony przedsiębiorstw usługowych. Zarówno wymagania jako-
ściowe, jak i kształtujące je czynniki ulegają ciągłym zmianom. Akceptowany 
obecnie poziom jakości moŜe być niewystarczający lub nie do przyjęcia w przy-
szłości. Dlatego firmy usługowe i hotele w swych dąŜeniach do pozyskiwania 
nowych klientów, a w szczególności utrzymania dotychczasowych, powinny 
dostarczać usługi nie tylko dobrej jakości, ale wciąŜ zabiegać o to, aby ich oferty 
odznaczały się coraz większą wartością, zwłaszcza w stosunku do konkurencji. 
Przyjęcie przez hotel orientacji na jakość oznacza koncentrację na podstawowej 
idei hotelarstwa – gościnności. Jakość usług hotelowych jest synonimem nie 
tylko dobrze wykonanej pracy w procesie usługowym (czystości, funkcjonalno-

                                                                 
3 R. Zalewski, A. Maleszka, Quality zarządzania jakością, Centrum Kształcenia Liderów, 

Skierniewice 1995, s. 23. 
4 J.M. Juran, Quality control handbook, McGraw-Hill, New York 1988, za: W. Borecki,  

M. Urbaniak, Zdefiniować jakość, „Problemy Jakości” 1996, nr 12, s. 20–25. 
5 J.S. Oakland, Total Quality Management, Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford 1992, za:  

M. Urbaniak, Zdefiniować…, s. 20–25. 
6 R. Kraszewski, TQM – teoria i praktyka, TNOiK, Toruń 2001, s. 101. 
7 PN-ISO 9000:2000 – System Zarządzania Jakością. Podstawy i słownictwo, Quality Mana-

gements System – Fundamentals and Vacabulary, ZETOM, Warszawa 2000, pkt 3.1.2. 
8 A. Iwaszkiewicz, Zarządzanie jakością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999,  

s. 22. 
9 R. Kolman, Zastosowanie inŜynierii jakości, Oficyna Wyd. AJG, Bydgoszcz 2003, s. 78. 
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ści, estetyki, zgodności receptury dań) na rzecz klienta, to takŜe wiele innych 
istotnych dla klienta cech, takich jak uprzejmość, kompetencja personelu, fa-
chowa obsługa, troska o potrzeby klienta czy zrozumienie. Hotele zatem muszą 
mieć świadomość, Ŝe wszystkie doznania, reakcje i oceny klienta w trakcie po-
bytu składają się na ogólną ocenę jego jakości. Odnoszą się one zarówno do 
materialnej i technicznej strony hotelu, jak i do pracy personelu hotelowego10.  

ZałoŜenia metodyczne badań 

Przedmiotem badań była tematyka związana z satysfakcją klientów w ob-
szarze ich marketingowej obsługi. Wychodząc z załoŜenia, Ŝe im wyŜszy po-
ziom jakości usług hotelowych, tym większa satysfakcja gości hotelowych, za 
zasadniczy cel przyjęto pomiar i ocenę jakości usług hotelarskich. Jakość w tym 
przypadku zdefiniowano z perspektywy konsumenckiej jako zgodność oczeki-
wań klienta z faktycznie otrzymaną ofertą usługową. Zmierzając do realizacji 
celu głównego, zgromadzono informacje w obszarze (1) znaczenia dla klientów 
czynników wpływających na jakość oferty usługowej oraz (2) stopnia ich za-
dowolenia z oferty usługowej hotelu. Informacje te pozyskano dzięki badaniom 
pilotaŜowym przeprowadzonym w lutym i marcu 2011 roku, w wywiadzie bez-
pośrednim, w grupie stu losowo wybranych gości hotelu. W wywiadzie posłu-
Ŝono się ustrukturyzowanym kwestionariuszem, zawierającym zestaw 30 de-
terminant jakości, które uporządkowano w trzy grupy – sfery obsługi klienta: 
oferowanych usług hotelowych, personelu hotelu obsługującego klientów oraz 
sposobów komunikacji hotelu z klientami. W wyborze tych czynników wyko-
rzystano kryterium 18 czynników Jonhstona, które są pomocne w określaniu 
jakości i ocenie świadczonych usług. Czynniki te, uczestniczący w badaniu 
oceniali w pięciostopniowej skali Likerta. Dla wyraŜenia swojego zdania na 
temat rangi (znaczenia) kaŜdej z determinant w wyborze hotelu (jak powinno 
być w hotelu) oraz stopnia zadowolenia (jak jest w rzeczywistości), respondent 
zakreślał tę liczbę, która najlepiej odpowiadała jego opinii. W przypadku ocze-
kiwań liczba 1 oznaczała bardzo małe znaczenie danego czynnika, 2 – małe, 3 – 
ani duŜe, ani małe, 4 – duŜe, a 5 – bardzo duŜe znaczenie. Dla odpowiedzi do-
tyczących zadowolenia schemat był natomiast następujący: 1– bardzo niezado-
wolony, 2 – niezadowolony, 3 – ani zadowolony, ani niezadowolony, 4 – zado-
wolony, a 5 – bardzo zadowolony.  

                                                                 
10 W. Kwiatkowski, Marketing w hotelach. Zastosowania praktyczne, Ośrodek doskonalenia 

kadr Orbis SA, Warszawa 1997, s. 24–35. 
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Pomiaru jakości obsługi gości hotelowych dokonano na podstawie identyfi-
kacji luk w obsłudze oraz oszacowania zagregowanego indeksu satysfakcji.  
W oszacowaniu luk wykorzystano metodę Servqual, której podstawą jest zało-
Ŝenie, Ŝe jakość usług jest róŜnicą między usługą oczekiwaną a otrzymaną. Wy-
korzystanie tego podejścia w pomiarze oczekiwań klientów i ich oceny  
z otrzymanej usługi, pozwoliło spojrzeć na jakość usług przede wszystkim  
z perspektywy gościa, bez uwzględniania jej zgodności z załoŜeniami ogólnie 
przyjętymi w hotelu. Wysokości luk w obsłudze oszacowano dla trzech sfer 
obsługi, jako róŜnica między średnią liczbą punktów oszacowaną dla kaŜdej 
zmiennej związanej z oczekiwaniami klientów, a średnią liczbą punktów wyli-
czoną dla osiągniętego stopnia zadowolenia klientów z jakości oferowanych 
usług hotelowych. Oznacza to, Ŝe luka przyjmuje wartości ujemne jeśli oczeki-
wania są wyŜsze niŜ zadowolenie. Indeks satysfakcji klientów (IS), będący za-
gregowaną miarą obrazującą całkowitą jakość obsługi, wyliczono według po-
niŜszej formuły dla hotelu oraz dla kaŜdego z obszarów jego działalności usłu-
gowej, czyli usług, personelu oraz komunikacji: 

,ZOIS
n

⋅=∑  

gdzie: n – liczba zmiennych (max 30 składników jakości), O� – średnia wa-
Ŝona liczba punktów dla oczekiwań klientów dla kaŜdego n, Z� – średnia liczba 
punktów dla osiągniętego stopnia zadowolenia dla kaŜdego n. 

Znaczenie czynników wpływających na jakość usług oraz hierarchizacja 
stopnia spełnienia oczekiwań klientów 

KaŜdy klient przybywający do hotelu na zaplanowany i długo wyczekiwany 
wypoczynek ma subiektywne wyobraŜenie o tym, jak ten pobyt będzie przebie-
gał. Oczekuje on nie tylko określonego standardu świadczonych przez hotel 
usług, lecz równieŜ ich atrakcyjności i róŜnorodności. Niematerialność usługi 
nie pozwala jednak na jej ocenę przed realizacją, dlatego klienci kupują obietni-
cę dobrego wypoczynku, która spełni lub nie spełni ich oczekiwań. Dokonując 
hierarchizacji oczekiwań klientów, przez uporządkowanie 30 czynników, które 
zdaniem autorów mogą mieć istotny wpływ na ocenę jakości usług hotelowych, 
okazało się, Ŝe największe znaczenie dla klientów ma solidność wykonania 
usługi. Cecha ta otrzymała wysoką średnią ocenę 4,74 punktów. Drugim, pod 
względem waŜności, czynnikiem w opinii gości hotelu okazała się kultura oso-
bista personelu hotelowego (4,72 punktów). W dalszej kolejności wskazywano 
na bezpieczeństwo i prawość, które uzyskały identyczną liczbę punktów 4,66 
(rys. 1). 
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Rys. 1. Hierarchizacja oczekiwań badanych klientów 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 

Takie uporządkowanie zestawu cech wyraźnie pokazuje, Ŝe dla klientów 
większe znaczenie w procesie usługowym ma właściwe świadczenie usługi, 
zgodne ze złoŜoną obietnicą i dotrzymanie warunków umowy. Klienci oczekują 
Ŝyczliwości, szacunku, dobrych manier oraz grzecznego i uprzejmego trakto-
wania. Od personelu hotelowego na wszystkich poziomach procesu świadczenia 
usług goście wymagali uczciwości, szybkiego reagowania i profesjonalizmu  
w działaniu oraz okazywania im zaufania. Respondenci podkreślili teŜ wagę 
bezpieczeństwa, które traktują kompleksowo. Chodzi tu zarówno o bezpieczeń-
stwo fizyczne gości, jak i finansowe. Dla klientów waŜne było to, aby personel 
hotelu był dyskretny, a informacje, które otrzymuje od swoich klientów były 
poufne, czyli niedostępne dla osób postronnych. NajniŜej w hierarchii czynni-
ków, co do których respondenci mieli najmniejsze oczekiwania, uplasowały się: 
atrakcyjność klubu nocnego (3,92), oferta zabiegów spa (3,97) oraz poziom cen 
usług (4,05).  
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Analizując stopień zadowolenia klientów po realizacji usługi, okazuje się, 
Ŝe klienci hotelu najwyŜej ocenili kulturę osobistą personelu hotelowego (4,76), 
a następnie bezpieczeństwo (4,74) oraz solidność wykonania usług (4,73), co 
zaprezentowano na rysunku 2.  

 Rys. 2. Hierarchizacja stopnia zadowolenia badanych klientów 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 
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natomiast do oferty klubu nocnego (3,70), poziomu cen oferowanych usług 
(3,83) i specjalnych ofert promocyjnych.  

Luki w obsłudze klienta  

Badany hotel w swojej strategii marketingowej dąŜy do świadczenia usług 
na jak najwyŜszym poziomie. Oznacza to, Ŝe zabiega on o dostarczanie swoim 
klientom jak najwyŜszej satysfakcji, która, w dobie duŜej konkurencji na rynku 
usług hotelarskich, stanowi istotną wartość dodaną dla klienta, wyróŜniającą 
jego usługi spośród wielu innych ofert. W tym świetle, kluczowym dla realiza-
cji podstawowego zamierzenia badawczego było uzyskanie informacji o pozio-
mie jakości usług w trzech sferach obsługi klienta, czyli oferowanych usług 
hotelowych, personelu hotelu obsługujących klientów oraz sposobu komunika-
cji hotelu z klientami. Zidentyfikowano luki w obsłudze oraz wyliczono zagre-
gowany indeks satysfakcji dla kaŜdej z tych sfer generowania zadowolenia go-
ści hotelowych. 

W pierwszej sferze w przypadku czterech czynników (ofert promocyjnych, 
klubu nocnego, ceny usług i noclegów) klienci odczuwali pewien niedosyt, 
gdyŜ ich oczekiwania przed realizacją usług były wyŜsze niŜ stopień zadowole-
nia po ich zakończeniu. Natomiast w przypadku lokalizacji i bezpieczeństwa 
hotelu, poziomu gastronomii, kompleksu basenów, zabiegów spa i oferty dla 
najmłodszych gości, oczekiwania klientów w sposób znaczący zostały przekro-
czone i spowodowały wyŜszy stopień ich zadowolenia (rys. 3).  

Rys. 3. Oczekiwania a zadowolenie w sferze oceny oferowanych usług w opinii gości hotelu 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 
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NajwyŜsza luka jakościowa w tej sferze istnieje w przypadku ofert specjal-
nych i promocyjnych. RóŜnica między oczekiwaniami klientów a stopniem ich 
zadowolenia wyniosła w przypadku tego czynnika jakościowego –0,30 punktów 
(rys. 4). Oznacza to, Ŝe z punktu widzenia klientów działania hotelu w tym ob-
szarze nie są wystarczające, a oferty promocyjne nie zawsze spełniają ich ocze-
kiwania. NaleŜy zatem wnioskować, Ŝe goście hotelowi spodziewają się więk-
szych korzyści w tym zakresie, a w szczególności promocji cenowych. Nie 
powinien budzić zdziwienia fakt istnienia równieŜ luki dotyczącej cen usług  
(–0,23) oraz jakości noclegów/pokoi (–0,13). Przyczyną tego moŜe być fakt, Ŝe 
klienci przyjeŜdŜający do hotelu o wysokim standardzie (czterogwiazdkowego) 
mają wyŜsze wyobraŜenia i oczekiwania co do poziomu cenowego usług i noc-
legów. Znaczące róŜnice między oczekiwaniami a zadowoleniem gości hotelo-
wych winny stanowić zatem bodziec dla kadry zarządzającej hotelem do pod-
wyŜszania poziomu jakości oferowanych usług i stosowania w większym zakre-
sie promocji cenowych. 

 Rys. 4. Luki jakości w sferze oferowanych usług hotelowych 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 
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waŜności oczekiwań respondentów była szybkość reagowania na pojawiające 
się potrzeby klienta (4,66). W tym przypadku stopień osiągniętego zadowolenia 
był tylko nieznacznie niŜszy od oczekiwań (o 0,2 pkt.). Generalnie, porównanie 
wartości liczbowych dla oczekiwań z wartościami dla zadowolenia pozwala na 
stwierdzenie, Ŝe wiele czynników określających jakość obsługi klienta przez 
personel hotelu w sposób znaczący przekraczało oczekiwania klientów. NaleŜy 
do nich zaliczyć m.in. elastyczność działania, wygląd zewnętrzny personelu, 
jego kulturę osobistą oraz profesjonalizm. Z drugiej strony oczekiwania respon-
dentów w stosunku do zrozumienia ich potrzeb, usłuŜności personelu, a takŜe 
przychylności w znacznym stopniu odbiegały od ich zadowolenia (rys. 5). 

Rys. 5. Oczekiwania a zadowolenie w sferze oceny personelu hotelu w opinii gości hotelu  

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 
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nianiu ich Ŝyczeń. Ponadto ankietowani wskazali na niewielkie luki (–0,4  
i –0,2) w zakresie przychylności, solidności i szybkości reagowania na pojawia-
jące się potrzeby gości (rys. 6). 

Rys. 6. Luki jakości w sferze obsługi gości przez personel hotelu 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 
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 Rys. 7. Oczekiwania a zadowolenie w sferze komunikacji w opinii gości hotelu  

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 

Indeksy satysfakcji 

Dopełnieniem oceny jakości usług jest opinia gości hotelu wyraŜona  
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wane indeksy satysfakcji. W odniesieniu do doświadczenia klientów połowa 
gości ocenia hotel dobrze, co czwarty bardzo dobrze, a tylko 1% klientów wy-
raŜał swoje niezadowolenie z dotychczasowych pobytów w hotelu (rys. 8). 

Rys. 8. Ogólna ocena hotelu  

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 
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porównania własnych oczekiwań z faktycznymi doświadczeniami po skorzysta-
niu z usługi hotelarskiej. Stopień satysfakcji klienta zaleŜy od tego, jak wysokie 
są oczekiwania klienta, to znaczy jak wysoko stawia on poprzeczkę w stosunku 
do oferty usługowej. Wartości indeksów satysfakcji klientów hotelu dla sfery 
oferowanych usług hotelowych, personelu hotelu obsługującego klientów oraz 
sposobu komunikacji hotelu z klientami zaprezentowano na rysunku 9. Jak wy-
nika z danych, przy prawie 90% wartości indeksu dla całego hotelu, najniŜszy 
poziom satysfakcji dotyczy obszaru oferowanych usług. Mimo Ŝe ocena re-
spondentów jest wysoka, zwłaszcza w sferze bezpośredniej obsługi klientów, to 
jednak występują wyraźne luki, widoczne najlepiej w obszarze oferty usługowej 
(prawie 14% nieusatysfakcjonowanych respondentów) i sferze komunikacji 
hotelu z klientami (około 10% niezadowolonych klientów).  

 

Rys. 9. Indeks satysfakcji klientów badanego hotelu 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zakończenie  
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1. Spośród czynników określających oczekiwania klientów, co do poziomu 
jakości oferty usługowej klienci za najwaŜniejsze uznali solidność, kulturę 
osobistą, bezpieczeństwo i prawość. NajwyŜszy stopień zadowolenia doty-
czy natomiast kultury osobistej, bezpieczeństwa, solidności, profesjonali-
zmu i wiarygodności hotelu. PoniewaŜ czynniki wpływające na jakość ob-
sługi klienta przez personel hotelowy zostały ocenione najwyŜej, tym sa-
mym moŜna stwierdzić, Ŝe personel hotelu jest najwaŜniejszym czynnikiem 
w procesie świadczenia usług i ich jakości.  

2. Wśród czynników determinujących wybór hotelu na miejsce wypoczynku, 
klienci bardzo wysoko cenią sobie lokalizację obiektu i kompleks basenów. 
Oznacza to, Ŝe czynniki te przesądzają o wyborze oferty usługowej. Nieste-
ty inne atrakcje hotelu: klub nocny, promocyjne oferty specjalne, zabiegi 
spa czy oferta rekreacji nie spełniają w pełni ich oczekiwań. Stopień zado-
wolenia klientów z powyŜszych czynników został oceniony najniŜej, tym 
samym moŜna stwierdzić, Ŝe róŜnorodność atrakcji hotelowych nie zawsze 
jest głównym czynnikiem wyboru hotelu. 

3. Zagregowany indeks satysfakcji dla całego hotelu kształtuje się na bardzo 
wysokim poziomie, co oznacza, Ŝe jakość świadczonych usług w wysokim 
stopniu spełnia oczekiwania gości hotelowych. Wiele do Ŝyczenia pozosta-
wia jednak sfera szeroko pojętych usług hotelowych, w szczególności ceny 
i jakość noclegów, w przypadku której indeks satysfakcji był najniŜszy. 
Stanowi to istotny sygnał do wzmoŜenia działań naprawczych w tej sferze 
usług, dla zwiększenia ich jakości i tym samym dostarczenia wyŜszej satys-
fakcji klientom. 
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Summary 
 

The paper presents results of studies assessing the quality of customer service of one of the 
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TURYŚCI KRAJOWI I ZAGRANICZNI ORAZ 
ICH ZACHOWANIA ZWIĄZANE  
Z PODRÓśAMI KULTUROWYMI 

 

 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest ukazanie wzorów zachowań turystów uczestniczących w wyjazdach mo-
tywowanych chęcią poznania kultury miejsca recepcji. Tak podstawiony problem badawczy 
zaprezentowano odnośnie do turystów krajowych i zagranicznych. Bazę empiryczną stanowią 
wyniki badania własnego autorki przeprowadzonego w Krakowie w 2010 roku. 

Wprowadzenie 

Turystyka kulturowa jest uznawana obecnie za jedną z najwaŜniejszych 
form ruchu turystycznego na świecie, zwłaszcza w Europie. Światowa Organi-
zacja Turystyki prognozuje, Ŝe w nadchodzących latach – do 2020 roku – bę-
dzie jedną z głównych form1. Oznacza to wzrost popytu na produkty turystycz-
ne oparte na walorach kulturowych. Rośnie więc zainteresowanie podróŜami 
turystycznymi motywowanymi celami kulturowymi, wśród których wymienia 
się: poznanie nowych miejsc – ich historii, społeczności i kultur, uczestnictwo 
w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, względy sentymentalno-etniczne, 
aspekty religijne.  

W obliczu takich zmian wydaje się zasadne rozpoznanie prawidłowości za-
chowań turystów podróŜujących w celach kulturowych. Tak postawiony pro-
blem badawczy stał się jednocześnie celem niniejszego artykułu. Jako hipotezę 
                                                                 

1 F. Frangialli, Speech by Francesco Frangialli, secretary-general of the World Tourism 
Organisation, www.world-tourism.org; D. Light, R. Prentice, Market-based product development 
in heritage tourism, „Tourism Management” 1994, No. 15 (1), s. 27–36; S. Boyd, Cultural and 
heritage tourism in Canada: opportunities, principles and challenges, „Tourism and Hospitality 
Research” 2002, No. 3 (3), s. 211–233. 
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przyjęto sformułowanie, Ŝe zachowania związane z podróŜami kulturowymi 
turystów krajowych i zagranicznych róŜnią się od siebie. Do jej weryfikacji 
posłuŜyły wyniki badania własnego autorki przeprowadzonego w Krakowie  
w 2010 roku. 

Zachowania turystyczne, turystyka kulturowa – zarys problemu 

Znajomość problematyki zachowań konsumentów na rynku turystycznym 
jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich kreatorów pro-
duktów turystycznych. Dotyczy to równieŜ podmiotów podaŜy rynku turystyki 
kulturowej. Autorka niniejszego artykułu juŜ wielokrotnie opisywała zachowa-
nia turystyczne, dlatego w tym miejscu ograniczy się tylko do zaprezentowania 
podstawowych definicji omawianej kategorii, odsyłając czytelnika do wybra-
nych publikacji2.  

Pod pojęciem zachowań turystycznych autorka rozumie ogół działań  
i czynności podejmowanych przez konsumentów, o określonych predyspozy-
cjach psychofizycznych, związanych z dokonywaniem wyborów w procesie 
zaspokajania potrzeb turystycznych w określonych warunkach ekonomicznych, 
społecznych, demograficznych, geograficznych. Podmiotem zachowań jest 
jednostka zachowująca status konsumenta–turysty, reprezentująca samą siebie  
i gospodarstwo domowe, której jest członkiem; z kolei przedmiotem zachowań 
konsumentów jest proces zaspokajania potrzeb turystycznych, występujących  
w związku z podjęciem i odbywaniem podróŜy turystycznej, w wyniku korzy-
stania z wartości uŜytkowych produktów turystycznych w przestrzeni tury-
stycznej. Postępowanie to jest złoŜonym efektem reakcji jednostki na uwarun-
kowania ekonomiczne, demograficzne, społeczno-kulturowe, polityczno-
prawne i inne, w których ona funkcjonuje3. Ta specyfika postępowania ujawnia 
się takŜe odnośnie do rynku turystyki kulturowej.  

                                                                 
2 Np. A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Kraków 2010; A. Niemczyk, Społeczno-demograficzne uwarunkowania zacho-
wań konsumentów na rynku turystycznym (studium teoretyczno-empiryczne), „Handel Wewnętrz-
ny” 2010, nr specjalny: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (część 2), red. E. Mar-
szałek, J. Witek, s. 50–59; A. Niemczyk, Rola uwarunkowań psychologicznych w kształtowaniu 
zachowań konsumentów na rynku turystycznym – wybrane aspekty, w: Tendencje zachowań kon-
sumenckich na regionalnym rynku, red. E. Rudawska, J. Perenc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 609, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu nr 16, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 355–366. 

3 A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym... 
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Turystyka kulturowa jest opisywana w literaturze przedmiotu przez wielu 
autorów4, natomiast autorka przez turystykę kulturową rozumie taki rodzaj po-
dróŜy:  

– który wiąŜe się z dobrowolnym opuszczeniem miejsca zamieszkania  
w czasie wolnym od pracy, na okres nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy bez 
przerwy,  

– której uczestnik jest – w większym lub mniejszym stopniu – świadomy 
odwiedzanego miejsca,  

– w której kultura (elementy rdzenia obszarowego produktu turystyczne-
go) odgrywa znaczącą rolę przy jej planowaniu,  

– która zorientowana jest na poznanie nowych miejsc ich społeczności  
i kultur, zainteresowanie sztuką, architekturą i historią, uczestnictwo  
w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, „powrót do korzeni”, 
kontakt z sacrum, 

– w trakcie której turysta doświadcza poznania dóbr kultury miejsca re-
cepcji, wchodzi w styczność osobistą z jego środowiskiem – przede 
wszystkim kulturowym, ale równieŜ przyrodniczym – zaspokajając sze-
rokie spektrum swych potrzeb, wśród których kluczową rolę stanowi 
poznanie kultury miejsca docelowego5.  

Zdaniem autorki, turystyka kulturowa często jest uprawiana wraz z innymi 
rodzajami turystyki – wtedy cel kulturowy moŜe mieć charakter zasadniczy, ale 
nie będzie on jedyny6. Ponadto moŜna sformułować tezę, Ŝe turysta zorientowa-
ny na poznanie kultury miejsca recepcji będzie wykorzystywał kaŜdą nadarza-
jącą się sytuację w podróŜy turystycznej na kontakt z kulturą. Mogą to być na 
przykład wyjazdy słuŜbowe, którym coraz częściej towarzyszy poznanie kultury 
miejsca recepcji7 czy wyjazdy do rodziny, znajomych i inne. Literatura przed-
miotu dowodzi równieŜ, Ŝe turyści uczestniczą w szeroko rozumianej kulturze 

                                                                 
4 M.in. G. Richards, K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, T. Jędrysiak, A. Stasiak. 
5 A. Niemczyk, Turystyka kulturowa i jej funkcje, w: Związki polskiego dziedzictwa kulturowe-

go z turystyką, red. D. Orłowski i J. WyleŜałek, WyŜsza Szkoła Turystyki i Języków Obcych  
w Warszawie, Warszawa 2011, s. 35–56. 

6 A. Niemczyk, Oferta kulturalna jako element towarzyszący imprezie sportowej w kontekście 
Euro 2012, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu Ŝycia, red.  
W.W. Gaworecki, Z. Mroczyńsk,i WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 
2008, s. 356–364; A. Niemczyk, Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku 
turystycznego, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red.  
J. Sala, PWR, Warszawa 2010, s. 497. 

7 A. Niemczyk, Turystyka kulturowa i jej funkcje... 
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niejako przy okazji danego wyjazdu turystycznego8. Bywa równieŜ, Ŝe wyjazd 
ugruntowuje potrzeby kulturalne. Wskazują na to na przykład wyniki badania 
Europejskiego Stowarzyszenia ds. Edukacji w Turystyce i Wypoczynku, prze-
prowadzonego w 15 krajach europejskich, podkreślające fakt, Ŝe nie wszyscy 
podróŜujący do miejsc atrakcji kulturowych mają motywację kulturalną. Do-
wiodły one, Ŝe motywację taką miało 13% turystów, a 30% zainspirowała kul-
tura9.  

W kontekście powyŜszych treści interesujące będzie rozpoznanie prawi-
dłowości zachowań turystów kulturowych, uwzględniając fakt realizowanych 
przez nich podróŜy krajowych i zagranicznych.   

Zachowania turystów krajowych i zagranicznych związane z podróŜami 
kulturowymi do Krakowa  

Analiza zachowań związanych z podróŜami kulturowymi turystów krajo-
wych i zagranicznych została opracowana na podstawie wyników badania wła-
snego autorki. Badanie przeprowadzono w Krakowie w okresie od maja do 
października 2010 roku. Podstawowym narzędziem badawczym był autorski 
kwestionariusz ankietowy, składający się z kilkudziesięciu pytań merytorycz-
nych – zamkniętych i otwartych – oraz dziesięciu pytań metryczkowych. Bada-
niem objęto 600 turystów, przybyłych do Krakowa w celach kulturowych. Po-
łowę z nich stanowili turyści krajowi, druga połowę – turyści zagraniczni.  

Wśród turystów krajowych procentowo największą grupą byli mieszkańcy 
województwa mazowieckiego (17,06% ogółu turystów krajowych), śląskiego 
(16,05%), małopolskiego (12,71%) i podkarpackiego (9,70%) – rysunek 1.  

Spośród turystów zagranicznych największą grupę reprezentowali miesz-
kańcy Europy, a wśród nich – obywatele Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch 
(rys. 2). 

W całej badanej zbiorowości dominowały: 

– kobiety (63,1% wśród turystów krajowych i 53,9% wśród turystów za-
granicznych), 

– osoby w wieku 25–44 lata (odpowiednio: 42,0% i 40,0%),  

– jednostki legitymujące się wykształceniem wyŜszym (odpowiednio: 
55,3% i 72,8%), 

                                                                 
8 S. Boyd, Cultural and heritage tourism...; B. McKercher, H. Du Cros, Cultural tourism: the 

partnership between tourism and cultural heritage management, The Haworth Hospitality Press, 
New York 2002; T. Silberberg, Cultural tourism and business opportunities for museums and 
heritage sites, „Tourism Management” 2003, No. 16 (5), s. 361–365. 

9 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 67. 
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– osoby zatrudnione jako pracownicy umysłowi (32,5% ogółu przebada-
nych turystów krajowych i 26,6% – turystów zagranicznych),  

– wśród turystów krajowych, jednostki zamieszkujące  miasta liczące od 
100 tys. do 500 tys. mieszkańców – 50,1%, a wśród turystów zagra-
nicznych – mieszkańcy większych aglomeracji, czyli miast liczących 
powyŜej 500 tys. mieszkańców – 56,7%,  

– jednostki reprezentujące gospodarstwa dwuosobowe (odpowiednio: 
30,0% i 40,0%), 

– osoby oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą (odpowiednio: 
82,8% i 74,4%). 
 

 
Rys. 1. Struktura turystów krajowych według województw 

Źródło: badania własne. 

 

 
Rys. 2. Struktura turystów zagranicznych według regionów zamieszkania 
Źródło: badania własne. 
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Na podstawie wskaźnika podobieństwa struktur10, odnośnie do cech opisu-
jących profil turystów krajowych i zagranicznych, naleŜy odnotować bardzo 
duŜe podobieństwo pomiędzy badanymi zbiorowościami, tylko w wypadku 
przynaleŜności do określonej grupy społeczno-zawodowej to podobieństwo jest 
mniejsze, ale i tak duŜe (wskaźnik wp przyjmuje wartości od 0,60 do 0,80),  
a w odniesieniu do miejsca zamieszkania (klasy miejscowości) – umiarkowane 
(wskaźnik wp przyjmuje wartości od 0,40 do 0,60) (tab. 1).   

Tabela 1 
Wskaźniki podobieństwa struktur cech opisujących profil turystów krajowych i zagranicznych 

uczestniczących w podróŜach motywowanych celami kulturowymi 

Wyszczególnienie Wskaźnik podobieństwa struktur 
Płeć 0,899 
Wiek 0,938 
Wykształcenie 0,825 
PrzynaleŜność do grupy społeczno-zawodowej 0,760 
Miejsce zamieszkania 0,592 
Liczba osób w gospodarstwie domowym 0,816 
Ocena sytuacji materialnej 0,917 

Źródło: opracowanie własne. 

Przeprowadzone badanie dowiodło, Ŝe zarówno turyści krajowi, jak i za-
graniczni na ogół podróŜują 2–3 razy w roku (rys. 3). Co ciekawe, więcej tury-
stów krajowych niŜ zagranicznych zadeklarowało częstsze podróŜe. Ponad 3/5 
wszystkich badanych realizuje swoje wyjazdy w sezonie letnim.  

Badana zbiorowość wskazywała na róŜne determinanty wyboru danej 
miejscowości turystycznej jako miejsca docelowego podróŜy. O ile wśród tury-
stów zagranicznych na pierwszym miejscu plasuje się krajobraz/architektura 
(75% wskazań), to w wypadku turystów krajowych – zabytki (65,0%). Oba 
czynniki zajmują drugą lokatę, na przemian w badanych grupach turystów  
(rys. 4). AŜ dla co trzeciego turysty zagranicznego i dla co czwartego turysty 
krajowego determinantą wyboru miejsca recepcji turystycznej jest cena, pod-
kreśla się jednak, Ŝe nie jest ona kluczowym kryterium decyzyjnym. 

                                                                 
10 Wskaźnik podobieństwa struktur słuŜy do pomiaru dwu zbiorowości ze względu na tę samą 

cechę. Opisany jest on wzorem:
∑

=

=
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, gdzie: wp – wskaźnik podobieństwa struktur, 

w1i – wskaźnik struktury i-tej klasy w pierwszej zbiorowości, w2i – wskaźnik struktury i-tej klasy 
w drugiej zbiorowości. Szerzej np. E. Wasilewska, Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, 
SGGW, Warszawa 2008, s. 67–68. 
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Rys. 3. Częstotliwość podróŜowania turystów zorientowanych na poznanie kultury miejsca recep-
cji turystycznej 

Źródło: badania własne. 

 

Udziały nie sumują się do 100%, gdyŜ respondenci mogli zaznaczyć więcej niŜ jedną odpowiedź. 

Rys. 4. Determinanty wyboru miejsca recepcji turystycznej według krajowych i zagranicznych 
uczestników turystyki kulturowej 

Źródło: badania własne. 
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co jest absolutnie zgodne ze specyfiką badanej zbiorowości (ankietowanymi 
byli turyści przybyli do Krakowa w celach kulturowych). Mowa zatem o zabyt-
kach, muzeach, imprezach kulturalnych, sanktuariach. Na uwagę zasługuje tak-
Ŝe wysoka ranga atmosfery jako determinanty wyboru destynacji turystycznej. 
Turyści poszukują „ukrytego wymiaru” miasta, czegoś co moŜna nazwać genius 
loci, – co tworzy jego atmosferę. 

Jeśli przyjrzeć się bodźcom skłaniającym uczestników turystyki kulturowej 
do wyjazdu turystycznego, to zauwaŜa się szczególną rolę tych o charakterze 
push, zwłaszcza w odniesieniu do turystów zagranicznych. Własne zaintereso-
wania, ciekawość i świadomość faktu, Ŝe miejsce docelowe podróŜy jest warte 
zwiedzania, to dominujące bodźce ujawniające się w tej grupie badanych  
(rys. 5).  

 

Udziały nie sumują się do 100%, gdyŜ respondenci mogli zaznaczyć więcej niŜ jedną odpowiedź. 

Rys. 5. Bodźce skłaniające do wyjazdu do danego miejsca recepcji według krajowych i zagra-
nicznych uczestników turystyki kulturowej 

Źródło: badania własne. 
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wą atmosfery i klimatu miejsca oraz jego dóbr kultury będących wiązką korzy-
ści oferowanych nabywcy–turyście). Zatem funkcja uŜyteczności z konsumpcji 
produktu-obszaru, w tej grupie badanych, jest funkcją rosnącą. 

Badanie pozwoliło równieŜ rozpoznać czynności realizowane podczas 
przygotowywania się do wyjazdu motywowanego chęcią poznania kultury 
miejsca recepcji. W tym kontekście poszukiwano odpowiedzi na pytanie: czy 
uprawianie turystyki zagranicznej przyczynia się do intensywniejszego poszu-
kiwania informacji i zgłębiania wiedzy o miejscu docelowym podróŜy? W re-
zultacie weryfikacji poddano hipotezę, Ŝe im większa odległość od miejsca 
zamieszkania do miejsca recepcji (umownie przyjęto, Ŝe odległość ta jest więk-
sza odnośnie do turystyki zagranicznej), tym większe przedsięwzięcia przygo-
towawcze do wyjazdu w zakresie poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy 
o miejscu recepcji. 

Analiza materiału empirycznego pozyskanego z badania pozwoliła zauwa-
Ŝyć, Ŝe wśród róŜnych źródeł informacji, z których korzysta uczestnik turystyki 
kulturowej, Internet pełni rolę zasadniczą. Wskazuje na niego 82,11% turystów 
zagranicznych i 62,3% turystów krajowych. Niezaprzeczalnie Internet jako 
nowoczesne medium zmienił tradycyjny sposób poszukiwania informacji11 od-
grywającej waŜką rolę na rynku turystycznym. Podkreślają to modele wyboru 
miejsca docelowego podróŜy, np. model S. Uma i J. Cromptona12. Taki stan 
rzeczy wynika z faktu, Ŝe produkt turystyczny na ogół ma charakter niemate-
rialny13 i nie mając moŜliwości sprawdzenia, a nawet obejrzenia go przed zaku-
pem, duŜą wagę przykłada się do jego „wirtualnego obrazu”, wraŜeń tych, któ-
rzy juŜ wcześniej byli w danym miejscu i skorzystali z oferty14.  

                                                                 
11 R. Law Law, Internet in travel and tourism – Part I, „Journal of Travel & Tourism Market-

ing” 2000, No. 9(3), s. 67; N. White, P. White, Home and away: Tourists in a connected world 
„Annals of Tourism Research” 2007, No. 34(1), s. 89; S. Wearing, D. Stevenson, T. Young, 
Tourist cultures. identity, places and the traveller, SAGE, London. 2010, s. 115; I.S. Lo,  
B. McKercher, A. Lo, C. Cheung, R. Law, Tourism and online photography, „Tourism Manage-
ment” 2011, No. 32, s. 725–731.  

12 S. Um, J.L. Crompton,  Attitude determinants in tourism destination choice, „Annals of To-
urism Research” 1990, No. 17(3), s. 432–448; A. Niemczyk, R. Seweryn, Promocja szeptana jako 
realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), 
w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Ra-
pacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 50, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Wrocław 2009, s. 242–252. 

13 K.B. Murray, A test of services marketing theory: consumer information acquisition activi-
ties, „Journal of Marketing” 1991, No. 55(1), s. 10–25. 

14 A. Niemczyk, Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym,  
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji 
marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, 
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W zbiorze źródeł informacji, z których korzysta obcokrajowiec podróŜujący 
w celach kulturowych odnotowuje się takŜe te o charakterze formalnym, np. 
przewodniki (ponad 3/5 badanych), katalogi (co siódmy badany), targi tury-
styczne (7% wskazań), jak i te o charakterze nieformalnym, wśród których 
istotną rolę odgrywa opinia rodziny i znajomych (blisko 2/5 badanych). Obec-
nie szczególne znaczenie przypisuje się informacjom pochodzącym od przyja-
ciół, znajomych15. Podkreśla się, Ŝe mimo duŜych zmian na rynku mediów, 
nadal spora część informacji o miejscu recepcji turystycznej jest przekazywana 
„z ust do ust”16 (tzw. promocja szeptana17).   

Z kolei analizując ranking źródeł informacji, z których korzystają turyści 
krajowi, w procesie podejmowania decyzji co do wyboru miejsca docelowego 
podróŜy odnotowuje się szczególna rolę własnego doświadczenia (52,57% 
wskazań – drugie miejsce w rankingu), co zapewne wpływa na ponowne po-
wroty do odwiedzanych wcześniej miejsc recepcji. Trzecią pozycję w rankingu 
zajmuje opinia krewnych i znajomych (38,21%). Przewodniki, deklarowane 
przez prawie co siódmego turystę krajowego, nie pełnią tak istotnej roli, jak  
u turystów zagranicznych. Co piąty badany turysta krajowy podkreśla rolę tele-
wizji jako źródła informacji w podejmowaniu decyzji co do wyboru destynacji 
turystycznej. Pisząc o tego typu medium warto zwrócić uwagę na produkcje 
filmowe emitowane w telewizji i na duŜym ekranie. Rola filmów w rozwoju 
ruchu turystycznego jest niezaprzeczalna18. Na filmy fabularne, jako źródło 
informacji w wyborze destynacji turystycznej, wskazuje co ósmy obcokrajo-
wiec podróŜujący w celach kulturowych. To waŜny sygnał dla zarządzających 

                                                                                                                                                             
Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2009, s. 569–571. 

15 M. Chaudhary, India’s image as a tourist destination – a perspective of foreign tourists, 
„Tourism Management” 2000, No. 21, s. 293–297.  

16 P.L. Alreck, Settle R.B., The important of worth-of-mouth communication to service buyers, 
w: Marketing theory and applications, red. D.W. Stewart, N.J. Vilcassim, AMA, Chicago 1995,  
s. 188–193; K.F. Hyde, Tourist information search, w: Handbook of tourist behavior, red. M. 
Kozak, A. Decrop, Taylor & Francis Ltd., London 2009, s. 50–66. 

17 A. Niemczyk, R. Seweryn, Promocja szeptana…., s. 246–252. 
18 G.J. Asworth, H. Vooged, Marketing and place promotion, w: Place promotion: the use of 

publicity and marketing to sell towns and regions, red. J.R. Gold, S.V. Ward, Wiley, Chichester 
1994, s. 49; J. Urry, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 125; S. Beeton, 
Smiling for the camera: the influence of film audiences on a budget tourism destination, „Tour-
ism, Culture and Communication” 2001, No. 3(1), s. 15–25; W.G. Croy, R.D. Walker, Fictional 
media, film and tourism, w: New directions in rural tourism, red. D. Hall, L. Roberts, M. Mi-
tchell, Ashgate, Aldershot 2003, s. 115–133; A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku 
turystycznym…, s. 25.  
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obszarem, zwłaszcza jeśli chodzi o kreowanie czynników pull, przyciągających 
do niego gości. 

W kontekście postawionej wcześniej hipotezy, analizując czynności przy-
gotowujące do podróŜy kulturowych, odnotowuje się duŜe zaangaŜowanie  
w tym względzie turystów zagranicznych. Na uwagę zasługuje przygotowywa-
nie merytoryczne, takie jak zgłębienie wiedzy na temat tradycji i historii odwie-
dzanego miejsca i przyswojenie pewnych słów, zwrotów charakterystycznych 
dla danej destynacji. Tego typu deklaracje czynione są znacznie częściej przez 
turystów zagranicznych niŜ krajowych (rys. 6). Na duŜe zaangaŜowanie tych 
pierwszych wskazuje równieŜ znikomy odsetek tych, którzy nie czynią Ŝadnych 
przygotowań. Natomiast wśród turystów krajowych brak przygotowań meryto-
rycznych do wyjazdu turystycznego deklaruje co siódmy z nich. Badanie do-
wiodło, Ŝe znamienita większość tych osób realizowała kolejny raz swoją po-
dróŜ do Krakowa (jak podkreślano wcześniej, większość turystów krajowych 
chętniej wraca do danych miejsc destynacji), co z pewnością tłumaczy tak wy-
soką deklaratywność w tym względzie. Ich postępowanie moŜna określić mia-
nem zachowania zwyczajowego.   

 
Udziały nie sumują się do 100%, gdyŜ respondenci mogli zaznaczyć więcej niŜ jedną odpowiedź. 

Rys. 6. Czynności w ramach merytorycznego przygotowywania się do wyjazdu do miejsca recep-
cji według krajowych i zagranicznych uczestników turystyki kulturowej 

Źródło: badania własne. 

W świetle przedstawionych rozwaŜań wnioskuje się, Ŝe postawiona wcze-
śniej hipoteza jest poprawna. Turyści zagraniczni poszukują dobrych jakościo-
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wo informacji z róŜnych źródeł, głównie profesjonalnych, jak np. przewodniki, 
katalogi, ale równieŜ Internet. Literatura przedmiotu dowodzi, Ŝe dotarcie do 
właściwych informacji jest jednym z warunków udanego wyjazdu, zapewniają-
cego satysfakcję19. Na taki stan rzeczy niezaprzeczalny wpływ ma takŜe mery-
toryczne przygotowanie do wyjazdu.  

Analizując wzorce zachowań krajowych i zagranicznych turystów kulturo-
wych naleŜy potwierdzić wcześniejsze rozwaŜania, Ŝe Kraków jako destynacja 
turystyczna ma duŜą siłę grawitacyjną. O ile 3/4 turystów zagranicznych od-
wiedziło miasto po raz pierwszy, to 90,2% turystów krajowych – po raz kolej-
ny. Odwiedzający finansują swój wyjazd z własnych bieŜących dochodów. To 
podkreślałoby ich dobrą sytuację materialną, o czym wcześniej wspominano.  

Jako środek transportu goście odwiedzający stolicę Małopolski w celach 
kulturowych najczęściej wybierają: wśród turystów zagranicznych – samolot 
(66,2%), a wśród  turystów krajowych – samochód (49%). Na ogół turyści za-
graniczni deklarują pobyty dłuŜsze – do 7 dni (47,24% wskazań), podczas gdy 
krajowi – pobyty jednodniowe (38,97% wskazań). Dla nocujących obcokrajow-
ców, podróŜujących w celach kulturowych, preferowanym obiektem noclego-
wym jest hotel 3-gwiazdkowy – ponad 1/4 badanych. Z kolei goście z Polski 
najczęściej korzystają z gościnności krewnych i znajomych (ponad 1/4 bada-
nych), a wśród obiektów bazy noclegowej, z usług hotelu 3-gwiazdkowego 
korzysta co ósmy badany. Zgodnie ze współczesnymi trendami, badana zbioro-
wość samodzielnie organizuje wyjazdy turystyczne, tak deklaruje 80,0% tury-
stów zagranicznych i 86,42% turystów krajowych. Ci pierwsi korzystają rów-
nieŜ z usług biur podróŜy, choć jest to niewielki procent – 16,11% wskazań. 
Badana zbiorowość turystów podróŜuje w towarzystwie: rodziny (40,16%) –
turyści zagraniczni i znajomych (39,37%) – turyści krajowi.  

Miasto jako obszar recepcji turystyki kulturowej spełnia oczekiwania bada-
nej grupy turystów. Taką deklarację składa blisko 3/4 turystów zagranicznych  
i prawie 90,0% turystów krajowych (rys. 7). Co najwaŜniejsze, ponad połowa 
turystów zagranicznych deklaruje ponowny przyjazd, a wśród turystów krajo-
wych – ponad 90,0% z nich.  

                                                                 
19 J.L. Giese, J.A. Cote, Defining consumer satisfaction, „Academy of Marketing Science Re-

view” 2002, No. 2000 (1), www.amsreview.org/articles/giese01-2000.pdf, (1.09.2011);  
S. McDowall, International tourist satisfaction and destination loyalty: Bangkok, Thailand, „Asia 
Pacific Journal of Tourism Research” 2010, No. 15 (1), s. 21–42; D. Gürsoy, W.T. Umbreit, 
Tourist information search behavior: cross-cultural comparison of European Union Member 
States, „Hospitality Management” 2004, No. 23(1), s. 55–70.  
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Rys. 7. Wyjazd realizowany a oczekiwania co do wyjazdu według krajowych i zagranicznych 
uczestników turystyki kulturowej 

Źródło: badania własne. 
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informacji wyjściowych zbieranych przed wyjazdem, zgłębiania wiedzy o re-
gionie, a to wszystko sprzyja osiąganiu większej satysfakcji z odbytej podróŜy. 
AŜ 1/4 turystów zagranicznych stwierdza, Ŝe ich wyjazd przewyŜszył ich ocze-
kiwania. Wśród nich, aŜ 70,83% deklaruje ponowny przyjazd. To waŜne infor-
macje dla przedstawicieli polityki turystycznej miast (obszarów) bogatych  
w dobra kultury. Tak wysoka deklaratywność powinna zachęcić władze regio-
nów do lepszego rozpoznania zachowań uczestników turystyki kulturowej, aby 
móc kreować bodźce motywujące ich do przyjazdu w dane miejsce, a z drugiej 
strony móc lepiej zaspokajać zgłaszane przez nich potrzeby.  

Zakończenie 

Reasumpcją poczynionych rozwaŜań jest stwierdzenie o słuszności zorien-
towania wytwórców produktów turystycznych na te, których rdzeniem są dobra 
kultury. Dobrze „skrojona” oferta produktowa pozwoli na satysfakcjonujące 
zaspokojenie potrzeb turystów, skutkujące ich powrotami do danego miejsca 
i/lub jego rekomendacją wśród znajomych.  

Podjęte w artykule rozwaŜania pozwoliły zauwaŜyć, Ŝe zagraniczny turysta 
kulturowy (odwiedzający Kraków) podróŜuje w celach turystycznych 2–3 razy 
w roku, najczęściej w sezonie letnim, a krajobraz/architektura miejsca jest 
główną determinantą wyboru destynacji. Internet, przewodniki, katalogi, a takŜe 
opinia krewnych i znajomych są dla niego istotnym źródłem informacji w pro-
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cesie podejmowania decyzji co do wyboru destynacji turystycznej. Zgłębia na 
jej temat wiedzę np. odnośnie do tradycji i historii w swych przygotowaniach 
do podróŜy. Organizuje wyjazd samodzielnie, ale najczęściej przyjeŜdŜa z ro-
dziną, korzysta z samolotów, na ogół nocuje w hotelach 3-gwiazdkowych, 
przebywa na terenie danego miasta bogatego w dobra kultury do siedmiu dni.  

Nieco inne wzory zachowań obserwuje się względem turystów krajowych. 
Ci podróŜują w celach turystycznych 2–3 razy w roku, najczęściej w sezonie 
letnim, a kluczową determinantą wyboru destynacji w opinii turystów krajo-
wych podróŜujących w celach kulturowych są zabytki. Internet, własne do-
świadczenie, a takŜe opinia krewnych i znajomych są dla badanej zbiorowości 
istotnym źródłem informacji w procesie podejmowania decyzji co do wyboru 
destynacji turystycznej. Czynią oni pewne przygotowania do wyjazdu w dane 
miejsce recepcji. Najczęściej zgłębiają wiedzę na temat tradycji i historii od-
wiedzanego miejsca, ale równieŜ rozpoznają koszty pobytu w miejscu docelo-
wym podróŜy. Organizują wyjazdy samodzielnie, ale najczęściej przyjeŜdŜają 
ze znajomymi. W dotarciu do miejsca recepcji przewaŜnie korzystają z samo-
chodów. Na ogół nocują u krewnych i znajomych, a wśród korzystających  
z zakwaterowania w mieście, najczęściej wybieranym obiektem noclegowym 
jest hotel 3-gwiazdkowy. Turyści krajowi, w odróŜnieniu od zagranicznych, 
zasadniczo deklarują pobyty jednodniowe.  

W kontekście przedstawionych rozwaŜań stwierdza się, Ŝe przyjęta na 
wstępie hipoteza badawcza została zweryfikowana pozytywnie.  
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Streszczenie  

W artykule podjęto próbę przedstawienia dowodów zarówno teoretycznych, jak i empirycz-
nych o uŜyteczności modelu zdolności – dojrzałości CMM (Capability Maturity Model) oraz 
korzyści otrzymywanych z inwestowania w doskonalenie procesu innowacji i wprowadzania 
produktu na rynek. Przedstawiono dźwignie strategiczne, determinujące skuteczność procesu oraz 
wyzwania, przed którymi stoi organizacja, aby miała wpływ na poziom sukcesu nowego produktu 
na rynku, osiągając najwyŜszy poziom dojrzałości w CMM. Z perspektywy kierowniczej, decy-
dujące znaczenie ma ciągłe doskonalenie uzaleŜnione od systematycznego identyfikowania pro-
blemów w przedsiębiorstwie, niezaleŜnie od podejmowanych działań usprawniających procesy 
innowacji produktu – bez względu na wybraną strukturę usprawnień. Zdolność do osiągania tego 
celu zaleŜy od kompetencji kierowniczych, wsparcia i inwestycji.  

Koncepcja modelu CMM 

Prowadzone badania wykazują występowanie współzaleŜności między 
stopniem ustrukturyzowania i elementami dojrzałości procesu innowacji pro-
duktu a poziomem powodzenia nowego produktu. Istotne znaczenie mają czyn-
niki związane z orientacją na klienta1. Sprawne zarządzanie procesem innowacji 
produktu i wprowadzania na rynek wymaga pomiaru jego dojrzałości i zdolno-
ści. Poza pomiarem jakości projektowania, kosztów, harmonogramu, pomiar 
dojrzałości i zdolności procesu pozwala określić poprawność jego zdefiniowa-
nia oraz porównać z globalnie przyjętymi kryteriami wyjściowymi.  

Tradycyjnie, usprawnienia dokonywane w rozwoju nowego produktu były 
postrzegane przez pryzmat implementacji w nim najlepszych praktyk i kryte-
                                                                 

1 I.P. Rutkowski, Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w 
przedsiębiorstwach przemysłowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 176–192.  
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riów dojrzałości. Najlepsze praktyki rozwoju nowego produktu definiuje się 
jako ogólne lub szczegółowe warunki, determinujące skuteczność i zdolność 
procesu rozwoju nowego produktu, pozwalające osiągnąć wyznaczone cele dla 
nowego produktu. Są to więc takie przedsięwzięcia jednorazowe lub powtarzal-
ne, które pozwalają na zrealizowanie zadań i celów w procesie rozwoju nowego 
produktu, w warunkach racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów  
i czasu oraz uniwersalnego zastosowania w róŜnych przedsiębiorstwach2.  

WaŜne elementy sprawności są związane z zagadnieniami dojrzałości pro-
cesu (jak dobrze organizacja wykonuje to, co robi) oraz dyfuzji (jak szeroko  
i jak często organizacja wykorzystuje i wykonuje najlepszą praktykę). Koncep-
cja dojrzałości jest integralnym komponentem procesu ujętego w modelu zdol-
ności–dojrzałości3. CMM opisuje ewolucyjnie ścieŜkę usprawnień w procesie 
rozwoju od realizowanego ad hoc, niedojrzałego, po proces dojrzały, charakte-
ryzujący się narzuconą dyscypliną. Koncepcję modelu dojrzałości (CMM) 
moŜna zaadaptować do badania i analizy wszystkich procesów w przedsiębior-
stwie, a w szczególności moŜna go stosować do całościowej oceny poziomu 
dojrzałości. Ocena dojrzałości procesu pozwala zidentyfikować jeden z następu-
jących poziomów4: 

– poziom 0 niekompletny – cele przyporządkowane do obszaru proceso-
wego nie są realizowane, 

– poziom 1 wstępny – ustalony bazowy proces, reengineering i dokumen-
tacja, 

– poziom 2 powtarzalny – reengineering procesu odbywa się w jednym 
miejscu, usprawnienia wdroŜone i zmierzone, 

                                                                 
2 Najlepsza praktyka zatem jest taktyką, metodą działania bądź kompetencją (rozumianą jako 

wiedza, umiejętności i odpowiedzialność), która z pełnym powodzeniem została zastosowana  
w toku rzeczywistego zarządzania procesem innowacji produktu, aby wykonać szczególne zada-
nie oraz osiągnąć określone cele. Najlepsze praktyki mogą stanowić istotny składnik przyczynia-
jący się do zwiększenia skuteczności i zdolności (sprawności) zarządzania procesem innowacji  
i wprowadzania produktu na rynek. 

3 CMM jest wykorzystywany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych do oceny 
zdolności i kompetencji dostawców oprogramowania komputerowego i innych produktów. Kon-
cepcja CMM została rozwinięta przez Software Engineering Institute in Carnegie-Mellon Univer-
sity w celu opisania pięciu etapów ewolucji zdolności, bądź dojrzałości procesu rozwoju opro-
gramowania oraz układów, podzespołów i urządzeń komputerowych. Oceny powyŜej 4, w skali 
0–5 uzyskują firmy związane z przemysłem kosmicznym i militarnym. 

4 Szczegółowy opis CMM moŜna znaleźć w: Standard CMMI® Appraisal Method for Process 
Improvement (SCAMPISM) CMMISM for Systems Engineering, Software Engineering, Integrat-
ed Product and Process Development, and Supplier Sourcing (CMMI-SE/SW/IPPD/SS, V1.3), 
Carnegie Mellon University 2011. 
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– poziom 3 zdefiniowany – proces efektywny i skuteczny, oparty na kry-
teriach wzorcowych oraz w znacznym stopniu zoptymalizowany, 

– poziom 4 kierowany – dorównuje porównywalnym procesom, proces 
pozbawiony błędów i wad, całkowicie efektywny i skuteczny, 

– poziom 5 zoptymalizowany – wyprzedza wszystkie porównywalne pro-
cesy. 

Poziomy dojrzałości są inkluzyjne, czyli kolejny poziom zawiera poprzed-
nie. W innym sposobie postrzegania dojrzałości procesu rozwoju nowego pro-
duktu, kaŜdy poziom reprezentuje zróŜnicowany stopień jego przejrzystości5. 

Charakterystyka poziomów dojrzałości procesu 

Model CMM ma charakter deskryptywny i normatywny oraz definiuje klu-
czowe praktyki, które opisują i róŜnicują kolejne poziomy procesu dojrzałości. 
Ogólną charakterystykę wyróŜnionych wyŜej poziomów dojrzałości procesu 
zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1 

Charakterystyka poziomów modelu dojrzałości CMM procesu innowacji produktu  
i wprowadzania na rynek 

Poziom zdol-
ności dojrza-

łości 
Charakterystyka 

0 – Poziom 
niekompletny 

Cele przyporządkowane do obszaru procesowego nie są realizowane 

1 – Poziom 
wstępny 

Na tym poziomie organizacja nie zapewnia stabilnego otoczenia dla rozwoju 
nowego produktu. Praktyki zarządzania stosowane w przedsiębiorstwie nie są 
utrwalone, a korzyści wynikające ze zintegrowania praktyk rozwoju nowego 
produktu tracone przez nieefektywne planowanie, stosowanie systemów reak-
tywnych, stosowanie skrótów w procesie, co zwiększa poziom ryzyka, zbyt 
późne włączanie kluczowych dyscyplin oraz ograniczone skupienie się na opty-
malizowaniu produktu w jego cyklu Ŝycia. Proces rozwoju nowego produktu jest 
nieprzewidywalny oraz niestabilny, w rezultacie ciągłych jego zmian, albo ze 
względu na modyfikację działań w toku prac, które róŜnią się w realizowanych 
kolejnych projektach. Sprawność procesu jest uwarunkowana zdolnościami osób 
indywidualnych lub zespołów oraz róŜnicuje się w zaleŜności od poziomu ich 
umiejętności, wiedzy i motywacji 

                                                                 
5 M.C. Paulk, B. Curtis, M.B. Chrissis, C.C. Weber, Capability maturity model for software, 

Software Engineering Institute Technical Report No. CMU/SEI-1993-TR-24, sec. 2.3.  
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2 – Poziom 
powtarzalny 

Na poziomie powtarzalnym są ściśle określone kierunki i strategie zarządzania 
projektem oraz procedury ich wdraŜania. Procesy są sformalizowane, co pozwa-
la przedsiębiorstwu odtwarzać i powtarzać praktyki rozwinięte we wcześniej 
zrealizowanych projektach, które odniosły sukces, choć szczególne procesy w 
danym projekcie mogą się róŜnić. Efektywny proces moŜna scharakteryzować 
jako praktykowany, udokumentowany, egzekwowany, wykwalifikowany, pod-
dający się pomiarowi oraz usprawnieniom. Wprowadzone są podstawowe 
wskaźniki kontrolne projektu. Cele stawiane nowemu produktowi bazują na 
osiągniętych efektach poprzednich projektów oraz wymaganiach aktualnie reali-
zowanego projektu. Liderzy zespołów projektowych monitorują koszty rozwoju 
nowego produktu, harmonogramy oraz inne ustalone wskaźniki. RóŜne proble-
my decyzyjne są rozwiązywane z chwilą ich powstania i zidentyfikowania. 
Wymagania stawiane nowemu produktowi oraz dokumentacja projektowa są 
kontrolowane na bieŜąco, co zapobiega nieautoryzowanym zmianom. Zespół 
projektowy (zadaniowy) nawiązuje i utrzymuje silne relacje z dostawcami  
i klientami 

3 – Poziom 
zdefiniowany 

Na tym poziomie, standardowy proces rozwoju nowego produktu jest udoku-
mentowany. Procesy standardowe są oparte na zintegrowanych praktykach 
rozwoju nowego produktu. Subprocesy są skoordynowane i zintegrowane, two-
rzą koherentną całość. Stosowane procesy w rozwoju nowego produktu efek-
tywnie wspomagają procesy decyzyjne zespołu. Działania zespołu są bardziej 
skuteczne i efektywne. W przedsiębiorstwie jest wdroŜony program szkoleń  
w celu przekazania personelowi wiedzy i umiejętności wymaganych, aby spraw-
nie realizował powierzone mu zadania i spełniał swoją rolę. Bazowe procesy 
rozwoju organizacja dostosowuje do realizowanych projektów oraz rozwija taki 
proces, który pozwala osiągnąć unikatowe charakterystyki nowego produktu. 
Dobrze zdefiniowany proces moŜna scharakteryzować następująco: zawiera 
czytelne kryteria oceny, dane wejściowe, standardy oraz procedury wykonywa-
nia zadań i czynności, mechanizmy weryfikacji (kontrola prac zespołu), dane 
wyjściowe oraz kryteria ukończenia projektu. Role oraz obszary odpowiedzial-
ności są jasno zdefiniowane i ustalone. Dobrze zdefiniowane oprogramowanie 
procesu pozwala kierownictwu odpowiedzialnemu za projekt mieć pełny wgląd 
w postęp techniczny, finansowy i marketingowy realizowanych projektów. 
Koszty projektu, harmonogramy oraz stawiane mu wymagania są pod pełną 
kontrolą, a jakość nowego produktu jest na bieŜąco monitorowana 

4 – Poziom 
kierowany 

Na poziomie kierowanym przedsiębiorstwo ustala miary bazowe dla nowych 
produktów i procesów oraz ocenia rezultaty podejmowanych działań w toku 
rozwoju. Zespoły projektowe w pełni kontrolują rozwój produktów oraz procesy 
z tym związane przez ograniczenie odchyleń podczas realizacji procesu do 
akceptowanych granic. Znaczące odchylenia w realizacji procesu mogą być 
odróŜnione od losowych odchyleń (szumy w procesie). Ryzyko związane  
z wdraŜaniem nowych technologii nowego produktu, procesów wytwarzania 
oraz z wprowadzaniem nowego produktu na rynek jest znane, kierowane oraz 
pod kontrolą. Proces rozwoju jest przewidywalny, mierzalny i operowany  
w ramach wymiernych ograniczeń (limitów). Ten poziom dojrzałości procesu 
rozwoju nowego produktu pozwala organizacji przewidzieć róŜne trendy i zja-
wiska występujące w procesie oraz jakość produktu w ramach ilościowo okre-
ślonych ograniczeń. Przekroczenie określonych limitów wywołuje konieczność 
podjęcia działań korekcyjnych. W rezultacie, nowe produkty charakteryzują się 
moŜliwym do przewidzenia poziomem jakości 
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5 – Poziom 
zoptymalizo-

wany 

Na tym poziomie cała organizacja jest skoncentrowana na permanentnym 
usprawnianiu procesu. Przedsiębiorstwo pozyskuje, dysponuje oraz stosuje 
odpowiednie środki i narzędzia pozwalające zidentyfikować z wyprzedzeniem 
słabości i atuty procesu, w celu zapobieŜenia powstawaniu defektów. Dane 
dotyczące efektywności procesu rozwoju nowego produktu są wykorzystywane 
do analizy kosztów, a takŜe korzyści związanych z rozwojem nowych produk-
tów oraz technologii i proponowanych zmian w procesie rozwoju. Innowacje, 
które wykorzystują najlepsze praktyki zintegrowanego rozwoju nowego produk-
tu są identyfikowane i transferowane do wszystkich jednostek organizacyjnych 
przedsiębiorstwa. Zespoły projektowe analizują błędy i defekty oraz identyfikują 
przyczyny ich powstawania. Procesy rozwoju są oceniane i kontrolowane, aby 
zapobiec powtarzaniu się znanych błędów i defektów. Usprawnianie procesu ma 
charakter ciągły ze względu na wdraŜane udoskonalenia w istniejącym procesie 
oraz stosowanie innowacyjnych nowych technologii i metod rozwoju (six sig-
ma).  

Źródło: I.P. Rutkowski, Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 
2007, s. 81–82. 

W przedsiębiorstwie usprawnianie procesu innowacji i wprowadzania pro-
duktu na rynek naleŜy rozpocząć od zdefiniowania tego procesu w kategoriach 
wymaganych i opcjonalnych faz/etapów, niezbędnych bram decyzyjnych, wzo-
rów przepływu informacji i koordynacji pomiędzy jednostkami organizacyjny-
mi oraz schematów alokacji i kolokacji zasobów. Poszczególne poziomy mode-
lu dojrzałości (CMM) procesu rozwoju nowego produktu istotnie się róŜnią.  

Poziom dojrzałości procesu opisuje  istotne grupy czynników determinują-
cym powodzenie nowego produktu na rynku, jednak na te efekty mają teŜ 
wpływ inne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. W przypadku, gdy 
przedsiębiorstwo stosuje nieodpowiedni proces rozwoju, jego struktura, 
usprawnianie oraz dojrzałość będą miały ograniczony wpływ na końcowe efek-
ty. Poza tym, małe firmy często z duŜym powodzeniem rozwijają i wprowadza-
ją na rynek nowe produkty, wykorzystując nieustrukturyzowane oraz charakte-
ryzujące się wstępnym poziomem dojrzałości procesy. Poziom dojrzałości pro-
cesu moŜe mieć równieŜ mniejsze znaczenie w firmach działających w bran-
Ŝach o zmiennej dynamice, niestabilnych, będących pod silnym wpływem roz-
woju nauk podstawowych, postępu technologicznego, organizacyjnego, gdzie 
wymagane jest stosowanie narzędzi szybkiego prototypowania, a rozwój no-
wych produktów ma często charakter eksperymentalny6. 

Określone priorytety innowacji nowego produktu wymagają wdroŜenia  
i stosowania róŜnych aspektów środowiska zintegrowanego rozwoju produktu 
oraz jego wprowadzania na rynek. Kierownictwo firmy powinno przede 

                                                                 
6 K. Eisenhardt, B. Tabrizi, Accelerating adaptive processes: Product innovation in the global 

computer industry. Administrative Science Quarterly 40, s. 84–110. 
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wszystkim określić i zrozumieć kierunki oraz reguły przyjętej strategii działania 
(niskie koszty, wysoka jakość, przywództwo w zakresie innowacji i nowych 
zastosowań technologii), a następnie oszacować własne kompetencje (atuty  
i słabości zasobów będących do dyspozycji firmy w ujęciu ilościowym, jako-
ściowym oraz wartościowym). 

Proces dyfuzji grup czynników determinujących powodzenie nowego pro-
duktu na rynku lub inaczej, najlepszych praktyk opisujących poszczególne po-
ziomy dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu moŜna 
obserwować zarówno w danym przedsiębiorstwie, jak i pomiędzy organizacja-
mi. Dyfuzja najlepszych praktyk wewnątrz firmy polega na ich adaptacji i imi-
tacji przez poszczególne jednostki organizacyjne, np. zespoły projektowe. Naj-
lepsza praktyka jest przesyłana i rozpowszechniana kanałami komunikacyjnymi 
w określonym czasie pomiędzy podmiotami zajmującymi się rozwojem nowego 
produktu. Szybkość dyfuzji najlepszych praktyk uzaleŜniona jest od zdolności 
danego podmiotu (firmy, jednostki organizacyjnej, osoby) do uczenia się, gro-
madzenia wiedzy i jej wykorzystywania w procesach decyzyjnych. Dyfuzja 
najlepszych praktyk pomiędzy firmami odnosi się do tempa i stopnia adaptacji 
tych praktyk w danej branŜy, bądź grupie podobnych przedsiębiorstw7. Cechy 
najlepszej praktyki determinują tempo i stopień jej adaptacji.  

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w trakcie rozwoju nowego 
produktu naleŜy oceniać stosując ilościowe miary rangowe w odniesieniu do 
najlepszych praktyk. Ta ocena powinna być wsparta opisem cech charakteryzu-
jących podejście firmy do praktyk zintegrowanego rozwoju produktu. Sukces 
rozwoju nowego produktu powinien być oparty na bazowych przewagach kon-
kurencyjnych. Firma musi się skoncentrować najwyŜej na kilku kluczowych 
kompetencjach w zakresie rozwoju nowego produktu oraz pozyskiwania prze-
wagi konkurencyjnej. Najlepsze praktyki i kryteria dojrzałości ujęte w modelu 
CMM, które są silnie skorelowane ze strategiczną kompetencją (celem) rozwoju 
produktu, moŜna uznać za dźwignie strategiczne procesu innowacji produktu8. 

Analiza róŜnic ocen podgrup kryteriów dojrzałości w modelu CMM, po-
winna ujawnić obszary o największym priorytecie, wymagające usprawnienia  
w procesie innowacji produktu oraz mogące rozstrzygnąć kwestie: jak dobrze 
system wykonuje to, co wykonuje oraz w jakim stopniu i jak często organizacja 

                                                                 
7 Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 62–64. 
8 K. Crow, Benchmarking best practices to improve product development, DRM Associates, 

USA California 1999. 
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wykorzystuje i wykonuje najlepszą praktykę9. Konieczne moŜe być zidentyfi-
kowanie indywidualnych najlepszych praktyk, charakteryzujących się niską 
oceną, a związanych ze strategicznym wymiarem rozwoju nowego produktu. Ta 
analiza jest bazą, na której kierownictwo projektu moŜe formułować konkuren-
cyjną strategię innowacji produktu oraz plan usprawnień i wdraŜania procesu. 

Organizacja moŜe wykorzystywać model CMM do określania właściwych 
celów i ich pierwszeństwa oraz usprawniania przebiegu procesu, przez analizę 
jego dojrzałości, zdolności i ciągłości. CMM wykorzystuje ogólne i specyficzne 
praktyki. RóŜne pola i fazy procesu innowacji i wprowadzania produktu deter-
minują zachowania i postępowanie przedsiębiorstwa. Zatem najlepsze praktyki 
rozwoju produktu powinny być interpretowane i wykorzystywane po dokład-
nym rozpoznaniu takŜe innych procesów, realizowanych w firmie oraz wystę-
pujących w jej otoczeniu. 

Badania deskryptywne i preskryptywne pozwoliły zidentyfikować 89 naj-
lepszych praktyk innowacji produktu, będących jednocześnie dźwigniami stra-
tegicznymi powodzenia nowego produktu na rynku, ujętych w następujących 
kategoriach: strategia, proces, organizacja, optymalizacja projektu, technolo-
gia10. NaleŜy przyjąć, Ŝe większość najlepszych praktyk reprezentuje zbiory 
działań, które są podejmowane w róŜnych fazach procesu innowacji. Logiczną 
do przyjęcia tego konsekwencją jest zastosowanie modelu rozwoju nowego 
produktu Faza–Brama R.G. Coopera (Stage–Gate) do identyfikacji grup najlep-
szych praktyk.  

Większość zidentyfikowanych grup najlepszych praktyk i kryteriów dojrza-
łości procesu innowacji produktu ma charakter uniwersalny i mogą mieć one 
zastosowanie w procesie rozwoju wielu róŜnych produktów niezaleŜnie od typu 
i wielkości przedsiębiorstwa. Niektóre z tych praktyk mają jednak zastosowanie 
w procesie rozwoju tylko określonych produktów w szczególnym otoczeniu 
marketingowym (np. najlepsze praktyki świadczenia usług serwisowych, 
utrzymania i konserwacji nie mają zastosowania w procesie rozwoju produktów 
Ŝywnościowych, natomiast najlepsze praktyki projektowania z uwzględnieniem 
moŜliwości seryjnego wytwarzania nie są istotne przy rozwoju produktów wy-

                                                                 
9 Badania najlepszych praktyk stosowanych w PRNP prowadzą R.G. Cooper, K.M. Eisenhardt, 

B.N. Tabrizi,  R. Calantone, J. Ettlie, K. Nobeoka, K. Crow, O. Hauptman, B.J. Zirger, J. Hartley, 
A. Griffin, PDMA, ADL, BAH, Future State, DRM. 

10 K.A. Crow, Implementing integrated product development practices: lessons learned, DMR 
Associates 1994. K. Dooley, A. Subra, J. Anderson, Adoption rates and patterns of best practices 
in new product development, Arisona State University 2002; I.P. Rutkowski, Rozwój nowego 
produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007. 
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korzystywanych w komunikacji satelitarnej – satelita geostacjonarny). Najlep-
sze praktyki stosowane na przykład w rozwoju oprogramowania komputerowe-
go nie są odpowiednie w procesie rozwoju małolitraŜowego silnika Diesla. Za-
tem znaczenie czy waŜność danej najlepszej praktyki moŜe być róŜna w zaleŜ-
ności od rodzaju produktów oferowanych przez firmę oraz warunków otocze-
nia, w którym funkcjonuje. Zbiór najlepszych praktyk, złoŜony z podgrup, jest 
ciągle aktualizowany. Identyfikowane i wprowadzane są nowe najlepsze prak-
tyki w miejsce dotychczasowych, które stały się standardowymi. Znaczna liczba 
najlepszych praktyk jest reprezentowana przez szczegółowe działania realizo-
wane w poszczególnych fazach procesu innowacji produktu.  

Wprowadzone pojęcie dźwigni strategicznych powodzenia nowego produk-
tu odnosi się do stosowania norm i reguł, w największym stopniu sprzyjających 
osiąganiu wyznaczanych celów strategii rozwoju nowego produktu. Jak juŜ 
wcześniej zaznaczono są one toŜsame z najlepszymi praktykami, które mają 
charakter kompetencyjny, normatywny i opisowy, podobnie jak kryteria w mo-
delu zdolności–dojrzałości CMM (Capacity–Maturity Model). Zatem rozstrzy-
gają, jak naleŜy postępować w procesie innowacji i wprowadzania produktu na 
rynek, aby osiągnąć zamierzone cele.  

Badania poziomu dojrzałości procesu innowacji 

W dalszej części artykułu pokazano powiązania pomiędzy poziomem zdol-
ności–dojrzałości CMM, a poziomem powodzenia nowych produktów wprowa-
dzonych na rynek przez firmy przemysłowe, które były badane przez autora  
w 2006 roku. Poziom zdolności–dojrzałości procesu innowacji produktu wy-
znaczają szczegółowe kryteria opisywane w modelu CMM, o którym była mo-
wa wcześniej. Badanie dojrzałości procesu innowacji oparto na kryteriach zi-
dentyfikowanych przez S.C. Amstronga. Ogólny wskaźnik dojrzałości procesu 
wyznaczono na podstawie analizy 37 kryteriów tworzących poszczególne po-
ziomy modelu CMM, zawartych w tabeli 1. 

Średnia wartość liczbowa wskaźnika badanych czynników dojrzałości pro-
cesu innowacji produktu wyniosła 2,78 (min 1,16; max 3,68) w skali przedzia-
łowej pozycyjnej od 0 do 5, gdzie wartość 0 (0%) oznaczała, Ŝe dany czynnik 
nie występował lub nie był stosowany w procesie rozwoju nowego produktu  
i jego wprowadzania na rynek, a wartość 5 (100%), Ŝe dane kryteria były sto-
sowane przy realizacji wszystkich projektów–programów w procesie innowacji 
produktu i opisywały poziom dojrzałości. Otrzymany przedział ufności (2,58; 
2,97) był jednym z moŜliwych do otrzymania przedziałów, które pokrywały  



Orientacja na klienta w modelu CMM…  127

z częstością 0,95 nieznany średni wskaźnik dojrzałości. Ogólny bezwzględny 
wskaźnik dojrzałości wyniósł 55,6%, przy załoŜeniu, Ŝe rozkład zmiennej  
w kaŜdym z przedziałów był symetryczny. Rozkład liczebności badanej grupy 
przedsiębiorstw według przedziału poziomu dojrzałości procesu rozwoju nowe-
go produktu przedstawiono na rysunku 1. 

Przedziały poziomu dojrzałości PRNP
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Rys. 1. Histogram przedziałów dojrzałości procesu rozwoju nowych produktów 

Źródło: I.P. Rutkowski, Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu 
w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 176. 

Stosunkowo najwyŜszy poziom dojrzałości osiągnęły firmy przemysłowe 
zaliczane do duŜych i wielkich, w dziale maszyn biurowych i komputerów oraz 
instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 
(wysoka technika), o zagranicznej strukturze kapitałowej (lub z przewagą za-
granicznego kapitału), działające na rynku europejskim lub globalnym, kierują-
ce ofertę produktową na rynki przemysłowe lub mieszane o charakterze wzro-
stowym i z wieloma odbiorcami. Natomiast relatywnie najniŜszy średni wskaź-
nik dojrzałości dotyczył mikro- i małych firm oraz średniej wielkości, konsoli-
dujących się, w dziale wyrobów z surowców niemetalicznych (średnio–niska 
technika), działające na lokalnym rynku dóbr konsumpcyjnych.  

Z danych prezentowanego histogramu wynika, Ŝe grupa 53 badanych firm 
(N = 53, 45,3%) mieściła się w przedziale (3; 4) pod względem poziomu dojrza-
łości. W przewaŜającej grupie badanych firm (N = 64, 54,7%) poziom dojrzało-
ści występował jednak poniŜej średniej wartości. Ogólna ocena dojrzałości po-
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zwoliła zidentyfikować poziom drugi w modelu CMM, który oznacza, Ŝe proces 
innowacji produktu i wprowadzania na rynek w badanych firmach przemysło-
wych był ustalony, udokumentowany, powtarzalny, czyli wymagane uspraw-
nienia były wdraŜane i mierzone. Drugi poziom dojrzałości zawiera poziom 
pierwszy, jako Ŝe poziomy dojrzałości w modelu CMM mają charakter inklu-
zyjny. W znacznej grupie badanych firm N = 49, zidentyfikowano trzeci po-
ziom dojrzałości, zatem proces był efektywny i skuteczny, oparty na wzorco-
wych kryteriach oraz w znacznym stopniu zoptymalizowany. 

Analiza danych wykazała istotne zróŜnicowanie wewnętrznej struktury ba-
danego zbioru kryteriów dojrzałości modelu CMM. W tabeli 2 natomiast zapre-
zentowano ogólne kryteria dojrzałości o najwyŜszym oraz najniŜszym poziomie 
akceptacji w badanej grupie firm przemysłowych. 

Tabela 2 

Kryteria dojrzałości o najwyŜszym oraz najniŜszym poziomie akceptacji 

Identyfikator kryterium (zmiennej) – Nazwa 
Średnia  

arytmetyczna 
5 kryteriów o najwyŜszym poziomie akceptacji 

5 – Faktyczny proces jest ukierunkowany na kreowanie korzyści dla 
klienta 3,658 
14 – Określona jest sprawność i wydajność w odniesieniu do oczeki-
wań, potrzeb i wymagań odbiorcy  3,547 
1 – Proces jest zidentyfikowany i definiowalny 3,470 
2 – Ustalone są własności procesu 3,462 
3 – Określone są łącza komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne 3,453 

5 kryteriów o najniŜszym poziomie akceptacji 
34 – Błędy w procesie są szybko identyfikowane i usuwane, proces 
jest najlepszy z moŜliwych  1,974 
32 – Pomiary efektywności wskazują, Ŝe proces jest pozbawiony wad 
i defektów  1,802 
33 – Proces jest realizowany przy wykorzystaniu minimalnego pozio-
mu zasobów, a czas trwania procesu jest krótszy od porównywalnych  1,692 
22 – Stosowana jest technika benchmarkingu (porównywania), proces 
rozwoju zaliczany jest do kategorii najlepszych 10% 1,658 
31 – Proces generuje produkty według standardu SIX SIGMA Quality 
(odchylenie standardowe efektu mieści się w przedziale +/– 6 sigma, 
3,4 wad na milion moŜliwości) 1,564 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań empirycznych. 

Kryteria dojrzałości o najwyŜszym poziomie akceptacji dotyczą poziomu 
pierwszego oraz drugiego. Spośród 37 badanych kryteriów, najwyŜszym po-
ziomem akceptacji charakteryzowała się badana zmienna faktycznego procesu 
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ukierunkowanego na kreowanie korzyści dla odbiorcy. Natomiast najniŜszym 
poziomem akceptacji charakteryzowała się następująca zmienna deskryptywna: 
proces generuje produkty według standardu SIX SIGMA. W badanej grupie 
przedsiębiorstw przemysłowych, zmienne o najniŜszym poziomie akceptacji 
zawiera poziom czwarty i piąty modelu CMM.  

Analiza struktury zbiorów kryteriów składających się na poszczególne po-
ziomy zdolności–dojrzałości modelu CMM wykazała istotne zróŜnicowanie, co 
określa średni przedział wskaźnika dojrzałości od 2,135 dla poziomu piątego, 
do 3,425 dla poziomu pierwszego (42,7%; 68,5%). 

Dane te potwierdzały zidentyfikowany poziom drugi dojrzałości procesu 
innowacji produktu według modelu CMM w badanych firmach przemysłowych. 
Stosując następującą skalę oceny poziomu dojrzałości: niedostateczny ≤ 2,75 
(0%; 55%), wystarczający > 2,75 < 3,75 (55%; 75%), satysfakcjonujący  
> 3,75 < 4,75 (75%; 95%), doskonały > 4,75 (> 95%) stwierdzono, Ŝe badane 
firmy w niedostatecznym stopniu wdroŜyły kryteria określające poziom piąty, 
czwarty i trzeci. W stopniu wystarczającym natomiast wdroŜone były kryteria 
poziomu pierwszego i drugiego. To wskazywało, Ŝe ogólnie metodologia zinte-
growanego procesu innowacji produktu oparta na modelu CMM występowała 
we wczesnych fazach adaptacji w badanych firmach przemysłowych (tab. 3).  

Tabela 3 

Średnie wartości akceptacji analizowanych zbiorów kryteriów dojrzałości 

Analizowane zbiory kryteriów dojrzałości 
PRNP 

Średnia  
arytmetyczna 

Min. Max. 

Poziom 1 wstępny – ustalony bazowy proces, 
reengineering i dokumentacja  3,425 3,276 3,573 
Poziom 2 powtarzalny – reengineering proce-
su odbywa się w jednym miejscu, usprawnie-
nia wdroŜone i zmierzone 3,144 2,991 3,298 
Poziom 3 zdefiniowany – proces efektywny  
i skuteczny, oparty na kryteriach wzorcowych 
oraz w znacznym stopniu zoptymalizowany 2,750 2,614 2,886 
Poziom 4 kierowany – dorównuje porówny-
walnym procesom, proces pozbawiony błę-
dów i wad, całkowicie efektywny i skuteczny 2,390 2,279 2,501 
Poziom 5 zoptymalizowany – wyprzedza 
wszystkie porównywalne procesy 2,135 2,025 2,246 

Ogółem 2,769 2,637 2,901 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań empirycznych. 
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Badane przedsiębiorstwa przemysłowe, które uzyskały ocenę poziomu doj-
rzałości wystarczającą lub wyŜszą, charakteryzowały się równieŜ przeciętnie 
wyŜszym poziomem powodzenia i jednocześnie niŜszym wskaźnikiem poraŜki 
nowych produktów. Jednak poziom tych zaleŜności tylko częściowo potwierdza 
współczynnik korelacji Pearsona, który w przypadku zaleŜności między pozio-
mem dojrzałości a poziomem powodzenia był nieistotny statystycznie i wyniósł 
r = 0,12. Współczynnik korelacji w przypadku zaleŜności między poziomem 
dojrzałości a poziomem poraŜki nowych produktów był natomiast ujemnie 
istotny i wyniósł r = –0,32 (przy poziomie istotności p < 0,05, graniczny roz-
kład współczynnika korelacji r = 0,1946). Ta wartość pokazuje, Ŝe występuje 
silniejszy stopień determinacji poziomu poraŜki przez poziom dojrzałości pro-
cesu innowacji. Oznacza to więc, Ŝe im wyŜszy występuje poziom akceptacji 
kryteriów dojrzałości, tym niŜszego poziomu poraŜki nowych produktów 
wprowadzonych na rynek firma moŜe się spodziewać.  

Występowanie  współzaleŜności między poziomem dojrzałości procesu in-
nowacji produktu w badanych firmach przemysłowych a poziomem powodze-
nia oraz poraŜki wprowadzonych na rynek nowych produktów pokazano na 
rysunku 2. Rozkład obserwacji widoczny na nim wyraźnie wskazuje stwierdzo-
ne wyŜej współzaleŜności.  
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Rys. 2. WspółzaleŜności pomiędzy poziomem dojrzałości CMM a wskaźnikami powodzenia  
i poraŜki w badanych firmach przemysłowych 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań empirycznych. 
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Niedostateczna akceptacja kryteriów poziomu trzeciego, czwartego oraz 
piątego modelu CMM wśród badanych firm przemysłowych wskazuje takŜe 
potencjalne obszary, na których przedsiębiorstwa powinny koncentrować swoje 
dostępne zasoby w celu poprawy skuteczności. Działania te mogą się przyczy-
nić do obniŜenia ogólnego wskaźnika niepowodzenia nowych produktów 
wprowadzonych na rynek. 

Badane firmy przemysłowe zaliczane do najlepszych pod względem anali-
zowanych parametrów, osiągały wskaźnik niepowodzenia na poziomie poniŜej 
7%, jednocześnie cechowały się zdefiniowanym procesem rozwoju nowych 
produktów (poziom trzeci modelu CMM) i wskaźnikiem dyfuzji zmiennych 
normatywnych powyŜej wartości 4. Firmy zaliczane do najsłabszych natomiast 
osiągały wskaźnik rynkowego niepowodzenia nowych produktów powyŜej 
poziomu 20% oraz cechowały się wstępnym procesem rozwoju nowych pro-
duktów (poziom pierwszy modelu CMM) i wskaźnikiem dyfuzji poniŜej warto-
ści 2,50.  

Ogólnie rzecz ujmując im wyŜszy występował poziom dojrzałości procesu 
innowacji w danym przedsiębiorstwie przemysłowym, tym niŜsze było ryzyko 
rynkowego niepowodzenia nowych produktów. Wyniki badania potwierdzały 
wysoki stopień orientacji na klienta firm przemysłowych aktywnych w obszarze 
innowacji produktowych 

Zmodyfikowana macierz dojrzałości procesu innowacji 

Autor przygotowuje projekt badawczy, którego celem będzie ponowne zba-
danie poziomu dojrzałości procesu innowacji produktu na podstawie zmodyfi-
kowanego modelu Macierzy Dojrzałości (SGMM – Smart Grid Maturity Mo-
del), który jest narzędziem zarządzania pierwotnie rozwiniętym w Carnegie 
Mellon University11. 

Model opisuje ramowy program strategiczny w formie decyzji i działań za-
wartych w macierzy zbudowanej z sześciu poziomów modelu dojrzałości pro-
cesu oraz ośmiu domen organizacji. Model dostarcza przesłanek informacyj-
nych do konstruowania strategii oraz plany doskonalenia procesu. Takie podej-
ście pomaga firmom wypełnić lukę strategiczną (róŜnica między tym jak robi-
my, a jak powinniśmy robić). SGMM pomaga utworzyć i zakomunikować 
wspólną wizję macierzy decyzji i działań wewnętrznych i zewnętrznych według 
warunków opisanych w poszczególnych modułach.  

                                                                 
11 SGMM Model Definition, A framework for smart grid transformation, Authors: The SGMM 

Team, Version 1.2, Carnegie Mellon USA, September 2011, s. 41–46. 
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Ocena SGMM dostarcza informacji o poziomie dojrzałości procesu inno-
wacji dla kaŜdej z ośmiu domen modelu organizacji. PoniŜsze domeny są lo-
gicznymi zbiorami czynników determinujących zdolność i dojrzałość procesu: 
1. Strategia, Procesy Zarządzania i Regulacje Prawne. 
2. Organizacja i Struktura. 
3. Macierz Działań Operacyjnych. 
4. Zarządzanie Aktywami oraz Kompetencjami Pracowniczymi. 
5. Technologia. 
6. Klient. 
7. Integracja Łańcucha Wartości. 
8. Obszar Społeczny i Środowiskowy. 

Domena „Klient” zawiera czynniki determinujące dostarczenie klientowi 
poŜądanych korzyści. Udział klienta w procesie innowacji moŜe być bierny lub 
aktywny. Łącznie wszystkie poziomy dojrzałości procesu innowacji tylko  
w module „Klient” opisuje 31 warunków.  

NajwyŜszy poziom dojrzałości w module „Klient” wskazuje na osiągnięcie 
przez organizację zdolności łączenia interesów klientów, przedsiębiorstwa oraz 
środowiskowych, według koncepcji marketingu społecznego. 
 

CUSTOMER ORIENTATION IN THE CAPABILITY MATURITY 
MODEL IN THE PROCESS OF PRODUCT INNOVATION  

AND INTRODUCTION ON MARKET  
 

Summary 
 
The paper discusses some of the theoretical and empirical evidence on the value obtained 

from investing in product innovation process improvement and introduction on market using the 
Capability Maturity Model (CMM). Business drivers for process improvement and some chal-
lenges in organization change are described, along with data on the impact on new product suc-
cess of achieving the five maturity levels in the CMM. From an executive perspective, the crucial 
point is that continual improvement depends on systematically addressing the problems facing the 
organization -- regardless of the improvement framework selected in product innovation process. 
This "constancy of purpose" depends on management competences, support and investment. 
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POSTRZEGANIE PRZEZ KONSUMENTÓW  
POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

 

 

Streszczenie  

W czasach postępującego konsumpcjonizmu człowiek coraz więcej czasu poświęca na kon-
sumpcję dóbr materialnych i usług. Dla wielu osób zakupy są metodą na spędzanie wolnego 
czasu, rozrywką, stylem Ŝycia. Dla jednych konsumpcja staje się wyznacznikiem jakości Ŝycia, 
podczas gdy inni robią zakupy tylko wtedy kiedy uznają, Ŝe jest to konieczne. Jedni i drudzy 
naraŜeni są na nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez producentów i marketingowców. 
Nie zawsze interes producenta idzie w parze z interesem konsumenta. Celem artykułu jest przed-
stawienie aktualnych praw konsumenta wynikających m.in. z umowy kupna-sprzedaŜy i innych 
dokumentów oraz przedstawienie znajomości zasad postępowania reklamacyjnego. Badania 
ankietowe pracy wykazały, Ŝe znajomość praw konsumenta i postępowania reklamacyjnego jest 
wysoka, jednak respondenci zwracają uwagę na zbyt długi okres rozpatrywania postępowania 
reklamacyjnego oraz na nieuprzejmość i niekompetencję sprzedających. 

Konsument w świetle prawa 

Badanie zachowań konsumenckich obejmujących całokształt procesów po-
przedzających zakup towaru lub usługi, a takŜe dotyczących samego procesu 
kupna i czynności pozakupowych jest złoŜonym procesem dokonującym się  
w sferze psychologicznej, socjologicznej i ekonomicznej. Zachowania konsu-
menckie obejmują to, co poprzedza, zachodzi w trakcie i następuje po nabyciu 
przez konsumenta dóbr i usług. Centralne miejsce zajmują w nich niewątpliwie 
procesy związane z nabywaniem dobra czy usługi1. 

                                                                 
1 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk, 2006, s. 11. 
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Zadowolenie klienta jest najlepszym wskaźnikiem przyszłych zysków 
przedsiębiorstwa2. Szczególnie obecna, kryzysowa sytuacja zmusza wszystkich 
uczestników rynku do zwrócenia uwagi na konsumenta. Wydaje się, Ŝe klient 
zadowolony z dokonanego zakupu staje się klientem lojalnym, nieodchodzącym 
do konkurencji. Jednak sytuacja nie jest juŜ tak jednoznaczna w sytuacji, gdy 
klient pomimo zadowolenia z dokonanego zakupu towaru lub usługi w dalszym 
ciągu poszukuje innej oferty. W ograniczaniu niezadowolenia pomagają bada-
nia satysfakcji klientów. W walce o klienta niespełnienie oczekiwań jest bardzo 
duŜym błędem ze strony przedsiębiorstwa3. Badania satysfakcji nabywców są 
jednym z najwaŜniejszych działań firm podejmowanych w ramach zarządzania 
przez jakość, stanowią one waŜne narzędzie sterowania jakością. Dzieje się tak, 
poniewaŜ pokazują one przedsiębiorstwu elementy, na które naleŜy zwrócić 
uwagę, które warto rozwijać, które poprawiać, a które są istotne z punktu wi-
dzenia konsumenta. Konieczne jest zatem badanie, obserwowanie oraz analizo-
wanie specyfiki zachowania klientów4. 

Do pozyskania i zjednania sobie klienta znakomity jest moment, w którym 
jest on z czegoś niezadowolony i składa reklamację. WaŜne jest, aby klient tę 
reklamację złoŜył, bo jeŜeli będzie niezadowolony z usługi czy towaru i nie 
zasygnalizuje o tym sprzedawcy bądź producentowi i odejdzie do konkurencji, 
nie ma moŜliwości rozmowy i naprawy przez przedsiębiorstwo błędu. Warto 
więc poświęcać swoim obecnym i potencjalnym klientom odpowiednią ilość 
czasu, aby zdobyć o nich jak największą wiedzę a następnie jak najlepiej ją 
wykorzystać5. 

W zestawieniu konsument–przedsiębiorca za słabsze ogniwo uwaŜa się 
konsumenta. Czyha na niego wiele niebezpieczeństw ze strony przedsiębiorcy. 
Dzieje się tak dlatego, poniewaŜ konsument na rynku występuje sam. Za przed-
siębiorstwem stoją wielkie kampanie marketingowe, przy których pracuje wiele 
osób, a których zadaniem jest zdobycie klienta. Często wykorzystywane są do 
tego róŜnorodne, nieuczciwe praktyki, które nie zawsze są zgodne z interesami 
konsumentów. Mimo Ŝe klient jest dla przedsiębiorstwa najwaŜniejszy, bywa Ŝe 
jest po prostu wykorzystywany przez przedsiębiorców i sprzedawców, dlatego 
istnieje wiele ustaw, które chronią interesy konsumentów. WaŜne jest, aby kon-

                                                                 
2 A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, CeDeWu, Warszawa 

2008, s. 7. 
3 A. Tiuryn, Sztuka kochania klienta. Dla szefa i zwykłych ludzi, CeDeWu, Warszawa, 2007,  

s. 95–102. 
4 A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta…, s. 7–12. 
5 A. Tiuryn, Sztuka kochania klienta…, s. 95–111. 
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sument miał świadomość istnienia prawa, które go chroni i aby potrafił w kon-
kretnej sytuacji je wykorzystać oraz wnieść roszczenie wiąŜące się z wadami 
nabytego dobra6. W Polsce ochroną praw konsumentów zajmuje się organ ad-
ministracji państwowej – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na stra-
Ŝy konsumenta stoi równieŜ prawo ustanowione dla obrony jego interesów. Do 
podstawowych aktów prawnych chroniących konsumenta naleŜą: 

− Konstytucja RP (art. 76),  
− Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej oraz  

o zmianie Kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 roku (DzU nr 141, poz. 
1176 ze zm.), 

− Ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 roku (DzU nr 100, 
poz. 1081 ze zm.), 

− Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), 
− Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 maja 1995 roku w sprawie 

szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaŜy 
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (DzU nr 64, poz. 328), 

− Kodeks postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 roku (DzU nr 43, 
poz. 296 ze zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regu-
laminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenc-
kich z 25 września 2001 roku (DzU nr113, poz. 1214), 

− Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 mar-
ca 2000 roku (DzU nr 22, poz. 271 ze zm.), 

− Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia 2001 roku 
(DzU nr 122, poz. 1319 ze zm.), 

− Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 
sierpnia 2007 roku (DzU nr 171, poz. 1206 ze zm.). 

Prawa konsumenta wynikające z umowy kupna–sprzedaŜy 

Umowę kupna–sprzedaŜy moŜna podzielić na trzy etapy (rys. 1). NajwaŜ-
niejszym elementem jest faza samej transakcji, poniewaŜ jest ona decyzją, którą 
nie zawsze moŜna cofnąć, a której skutki bywają negatywne dla konsumenta. 
WaŜne są równieŜ działania, które dzieją się tak przed jej zawarciem, jak po 
transakcji. 
                                                                 

6 J. Kowalski, Prawo konsumenta – co powinieneś wiedzieć, dodatek do „Rzeczpospolitej” 
2010, s. 7. 
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KaŜdy klient przed zawarciem umowy ma prawo do uzyskania wszelkich 
informacji dotyczących oferowanego produktu oraz o warunkach transakcji. 
Jest mu to potrzebne do podjęcia świadomej decyzji zakupu. JeŜeli konsument 
w fazie poprzedzającej zakup zostanie wprowadzony w błąd, przez na przykład 
rozpowszechnianie przez przedsiębiorstwa nieprawdziwych informacji o pro-
dukcie, moŜe dochodzić swoich roszczeń. 

Etap po zakupie dotyczy głównie uŜytkowania produktu. JeŜeli produkt ku-
piony przestał działać, konsument ma prawo domagać się wymiany towaru na 
zgodny z jego wymaganiami i nadający się do uŜytku, bądź naprawy. Sprze-
dawca jest odpowiedzialny przed kupującym za swój produkt, jeśli w chwili 
wydania jest on niezgodny z umową. JeŜeli kupujący wiedział o niezgodności 
towaru lub powinien o niej wiedzieć, wtedy sprzedawca jest zwolniony z tej 
odpowiedzialności. Poza tym przepisy dotyczące praw konsumenta przytaczają 
zasadę, Ŝe jeŜeli w ciągu sześciu miesięcy od wydania kupującemu towaru po-
jawiła się jakaś niezgodność, to domniemywa się, Ŝe istniała ona juŜ w chwili 
zakupu. Konsument moŜe więc domagać się nieodpłatnej naprawy towaru lub 
wymiany na nowy. Po złoŜeniu wniosku konsumenta o naprawę lub wymianę 
sprzedawca musi odpowiedzieć na wniosek w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, 
oznacza to, Ŝe reklamacja została przyjęta. Sprzedawca ponosi równieŜ wszel-
kie koszty związane z wymianą, które musiał uprzednio ponieść konsument 
oraz w rozsądnym, do towaru i jego specyfiki czasie, dokonać naprawy lub 
wymiany. 

W przypadku, kiedy wada jest na tyle powaŜna, Ŝe nie opłaca się podejmo-
wać działań w celu jej wyeliminowania, poniewaŜ wiąŜe się to na przykład  
z duŜymi nakładami finansowymi, wtedy konsument moŜe odstąpić od umowy  
i domagać się zwrotu pieniędzy. Złe poinformowanie konsumenta moŜe czasem 
skończyć się problemami zdrowotnymi. Konsument moŜe zareklamować arty-
kuł spoŜywczy w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania lub w przypadku 
artykułu sprzedawanego luzem – w ciągu trzech dni od dnia zakupu. Zawiado-
mienie o niezgodności musi nastąpić przed upływem daty minimalnej trwałości 
produktu8. 

Prawa przysługujące konsumentowi w ramach innych umów kupna–
sprzedaŜy 

Coraz częściej moŜna spotkać się z sytuacją, w której umowa kupna-
sprzedaŜy dokonywana jest bez wychodzenia z domu, za pomocą Internetu, 

                                                                 
8 J. Kowalski, Prawo konsumenta – co powinieneś wiedzieć… s. 21–23. 
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telefonu, faksu. W takiej sytuacji kupujący nie ma moŜliwości dokładnego za-
poznania się z towarem, który ma zamiar kupić, często nawet nie ma moŜliwo-
ści zobaczyć go i sprawdzić jak działa. Wtedy teŜ ryzyko związane z zakupem 
rośnie. Istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe produkt po dostarczeniu do konsumen-
ta okaŜe się niekompletny, ma zły rozmiar, nie spełnia oczekiwań konsumenta. 
Przedsiębiorca w chwili wyraŜenia chęci zawarcia umowy powinien podać ku-
pującemu informacje o nazwie, adresie firmy, istotnych właściwościach świad-
czenia, pełnej cenie, zasadach zapłaty, kosztach, terminie i sposobie dostawy, 
prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, miejscu i sposobie składania 
reklamacji, prawie do wypowiedzenia umowy. Aby odstąpić od umowy na od-
ległość wystarczy wysłać listowne oświadczenie do przedsiębiorcy. W tym 
przypadku koszty wysyłki ponosi często konsument. Zwrot wzajemnych świad-
czeń powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstą-
pieniu od umowy9. 

Zaletami przemawiającymi za takimi formami robienia zakupów jest 
oszczędność czasu, bogaty asortyment, dostępność, moŜliwość kupienia towa-
rów z innych krajów, produktów, które nie weszły jeszcze na krajowy rynek. 
Wadą jest brak moŜliwości ocenienia faktycznego stanu jakościowego towaru, 
dlatego przy dokonywaniu zakupów na odległość naleŜy zachować szczególną 
rozwagę oraz wykazywać się ostroŜnością. 

Aby ustrzec się przed niebezpieczeństwami, które niosą ze sobą zakupy na 
odległość naleŜy przestrzegać pewnych zasad. Najlepiej dokonywać zakupów  
w miejscach sprawdzonych, polecanych przez znajomych. NaleŜy pamiętać  
o tym, aby zachować wszelkie dokumenty potwierdzające zawarcie umowy, co 
pomoŜe uniknąć problemów w razie potencjalnych reklamacji. WaŜne jest, aby 
oprócz adresu strony internetowej mieć numer telefonu przedsiębiorstwa  
w razie potrzeby szybkiego kontaktu. 

Bardzo powszechne są formy sprzedaŜy poza lokalem, na przykład na ulicy, 
plaŜy, na wycieczce, podczas róŜnego rodzaju imprez rozrywkowych, koncer-
tów, w mieszkaniu konsumenta lub innym przypadkowym miejscu, do którego 
trafi akwizytor. Te formy sprzedaŜy wykorzystują często czynnik zaskoczenia 
konsumenta, który jest w takich sytuacjach bardziej podatny na dokonanie za-
kupu i podjęcie szybkiej, nieprzemyślanej decyzji. Aby konsument ustrzegł się 
przed nieuczciwymi praktykami handlowymi moŜe zaŜądać od sprzedawcy 
dokumentu, który potwierdzi prowadzenie przez niego działalności gospodar-

                                                                 
9 Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno-

ści za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, DzU nr 22, poz. 271. 
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czej oraz dzięki któremu kupujący pozna nazwę, adres i numer telefonu, który 
będzie mógł wykorzystać w razie konieczności skontaktowania się ze sprzeda-
jącym. Konsument powinien otrzymać pisemne potwierdzenie zawarcia umo-
wy, zawierające datę, rodzaj usługi, przedmiot świadczenia oraz cenę. Czas  
w jakim kupujący moŜe odstąpić od umowy wynosi 10 dni od chwili jej zawar-
cia. W ciągu tego okresu moŜe sprawdzić faktyczny stan kupionego towaru  
i ustalić, czy spełnia on jego wymagania. Jeśli uzna, Ŝe nie spełnia, wtedy kon-
sument ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni zakupiony towar przedsiębiorcy, bez 
podania przyczyny zwrotu. Przepisom tym nie podlegają artykuły spoŜywcze 
dostarczane okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta 
oraz artykuły drobne, wykorzystywane w codziennych sprawach, których war-
tość nie przekracza kwoty 40 złotych10. W tym miejscu warto wspomnieć, Ŝe 
jeŜeli produkt kupiony jest w sklepie stacjonarnym na normalnych warunkach, 
gdzie klient ma moŜliwość sprawdzenia, przymierzenia kupowanego towaru, 
nie moŜe go po jakimś czasie tak po prostu oddać.  

W przypadku umowy o dzieło przysługują konsumentowi takie same prawa 
jak w przepisach o sprzedaŜy konsumenckiej. JeŜeli konsument ma zamiar na-
być rzecz, która dopiero zostanie zrobiona, na przykład ciasto, meble, wymaga 
od podmiotu wykonującego, aby było to zgodne z jego wcześniej ustalonymi 
wymaganiami. Umowa taka moŜe być ustna lub pisemna, jednak w przypadku, 
gdy wartość dzieła przekracza 2 tys. złotych, zaleca się, aby umowa została 
potwierdzona na piśmie11. 

W przypadku, gdy klient kupuje zapakowany towar, przeznaczony do mon-
taŜu, na przykład meble i nie udaje mu się zmontować tych mebli, mimo prze-
strzegania instrukcji, moŜe złoŜyć reklamację. MoŜe ją złoŜyć równieŜ wtedy, 
kiedy przy montaŜu okazuje się, Ŝe brakuje niektórych elementów12. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe istnieją przepisy, które mówią, Ŝe to sprzedawca pokrywa koszty 
reklamacji. WaŜne jest to w takich przypadkach, kiedy koszty te są wysokie  
z powodu na przykład drogiego transportu zwrotnego do sklepu, demontaŜu  
i ponownego montaŜu sprzętu13. 

 

Istota reklamacji 

                                                                 
10 J. Kowalski, Prawo konsumenta –  co powinieneś wiedzieć…, s. 14–20. 
11 Ibidem, s. 24. 
12 Ustawa z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej oraz  

o zmianie Kodeksu cywilnego prawo pocztowe, DzU nr 141 poz. 1176 ze zm. 
13 Ibidem. 
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Pojęcie reklamacji często kojarzy się z czymś niekorzystnym, poniewaŜ jest 
przewaŜnie składana wtedy, kiedy klient nie jest zadowolony ze świadczonej 
usługi bądź zakupionego towaru. Reklamacja moŜe dotyczyć jakości lub ilości 
wykonanej usługi, dostawy, błędu w fakturze. Reklamacje zgłoszone przez na-
bywcę moŜna podzielić na reklamacje rzeczowe, dotyczące ilości i jakości pro-
duktu lub wykonanej usługi oraz na reklamacje wartościowe, które dotyczą 
ceny, rabatu, marŜy, błędów w rachunku. Ze względu na termin złoŜenia rekla-
macji wyróŜnia się reklamacje zgłoszone przed zapłatą oraz po zapłacie14. 

Encyklopedia prawa definiuje reklamację jako „zbiorcze określenie obej-
mujące zawiadomienie o wadach oraz Ŝądanie wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. W szerszym potocznym znaczeniu 
obejmuje wszystkie przypadki kwestionowania prawidłowości spełnienia 
świadczenia przez dłuŜnika lub osobę, którą się on posługuje”15. Słownik języka 
polskiego termin reklamacja określa natomiast jako: „zwrócenie się do dostaw-
cy, producenta, wykonawcy usługi, w sprawie ujawnionych wad towaru, niedo-
kładności w dostawie, w rachunku, wykonaniu usługi itp. z Ŝądaniem uregulo-
wania sprawy, zaŜalenie, skarga złoŜona w tej sprawie”16. W kategoriach psy-
chologicznych reklamacja to negatywna atrybucja, czyli przypisywanie komuś 
czegoś niedobrego17. 

Reklamacja moŜe stanowić bardzo waŜne źródło informacji dla kaŜdego 
przedsiębiorstwa. Reklamacje uruchamiają mechanizm sprzęŜenia zwrotnego, 
który moŜe pomóc danej firmie dokonać zmian w sprzedaŜy towarów lub usług. 
Właściwie wykorzystana reklamacja pozwala wyjść naprzeciw potrzebom 
klientów, których zadowolenie powinno być dla przedsiębiorstwa najwaŜniej-
sze. MoŜna więc uznać, Ŝe reklamacja jest jednym z podstawowych środków 
bezpośredniej komunikacji z klientem18. Reklamacja to wyraŜenie oczekiwań, 
które nie zostały spełnione. Jest to równieŜ, co moŜe nawet waŜniejsze, stojąca 
przed organizacją szansa usatysfakcjonowania niezadowolonego klienta dzięki 
załatwieniu wadliwej usługi czy wadliwego wyrobu. Tym samym reklamacja 
jest prezentem, który klient wręcza firmie19. 

                                                                 
14 B. Kołodziej, Rachunkowość…, s. 59. 
15 Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 710. 
16 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3 R–ś, PWN, Warszawa 1981, s. 39. 
17 J. Barlow, C. Moller., Reklamacja czyli prezent. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,  

s. 24. 
18 Ibidem, s. 13–14. 
19 Ibidem, s. 23. 
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Coraz częściej firmy mają inny pogląd na temat składanych reklamacji. Za-
częto bowiem traktować je jako narzędzie strategii działania. Reklamacja staje 
się źródłem informacji o ich towarach lub usługach. Przestała zaś być tylko 
kłopotem i dodatkowym kosztem bądź stratą20. Organizacje, które wdraŜają 
systemy zarządzania jakością lub zarządzania przez jakość mają do dyspozycji 
Normę PN-ISO 10002:2006, która jest polską wersją Normy Międzynarodowej 
ISO 10002:2004. ISO 10002 została opracowana przez Komitet Techniczny 
ISO/TC 176, Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości, Podkomitet SC 3, 
Techniki wspomagające21. Jej pełny tytuł brzmi: Zarządzanie jakością. Zadowo-
lenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organiza-
cjach. Określa metody, jakie moŜna wykorzystać przy obsłudze zgłoszeń re-
klamacyjnych w celu uzyskania gwarancji zwiększenia satysfakcji klienta oraz 
ciągłego doskonalenia procesu reklamacyjnego. 

Norma ISO 10002:2006 zaleca, aby organizacja ciągle doskonaliła swoje 
wyroby oraz proces postępowania z reklamacjami poprzez wprowadzanie dzia-
łań zapobiegawczych i korygujących, prowadzenie dobrych praktyk. NaleŜy 
równieŜ być otwartym na innowacje oraz kreować w organizacji podejście zo-
rientowane na klienta. 

Konsument wobec postępowania reklamacyjnego – wyniki badań własnych 

Zasadniczym celem przeprowadzonych badań własnych było zdobycie wie-
dzy na temat zadowolenia konsumentów z przebiegu procesu reklamacji. Adre-
satami badań byli konsumenci bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszka-
nia, wykształcenie czy status społeczny. Aby rozstrzygnąć główny problem 
zajęto się problemami szczegółowymi przedstawionymi w postaci pytań: 

− Czy konsumenci w ogóle składają reklamacje? 
− Jeśli nie, dlaczego tego nie robią? 
− Jeśli składają, czy stanowi to dla nich problem? 
− Jeśli stanowi to dla nich problem, dlaczego tak się dzieje? 
− Co naleŜałoby zmienić, aby poprawić dotychczasowe procesy składania 

reklamacji? 
Badania przeprowadzone w 2011 roku na grupie 100 konsumentów miały 

charakter sondaŜowy. Charakterystykę respondentów przedstawiono w tabeli 1. 

 

 
                                                                 

20 Ibidem, s. 14. 
21 PN-ISO 10002:2006, Przedmowa, s. 7. 
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Tabela 1 

Charakterystyka respondentów 

Cechy respondentów Odpowiedzi w % 

Wiek 

do 18 lat 
19–25 lat 
26–40 lat 
41–60 lat 
> 61 lat 

1 
42 
46 
7 
4 

Wykształcenie 

podstawowe 
zawodowe 
średnie 
wyŜsze 

5 
7 
25 
63 

Status zawodowy 

uczeń/student 
pracownik 

nieaktywny zawodowo 
rencista/emeryt 

26 
61 
7 
6 

Miejsce zamieszkania 

wieś 
miasto do 25 tys. 
miasto 26–50 tys. 
miasto 51–500 tys. 
miasto > 500 tys. 

13 
19 
35 
18 
15 

Źródło: badania własne.  

W badaniu wzięło udział 54% kobiet oraz 46% męŜczyzn. Najchętniej an-
kietę wypełniały osoby między 19. a 40. rokiem Ŝycia (88% respondentów). 
11% ankietowanych miało powyŜej 41 lat. W badaniu w przewaŜającej części 
wzięły udział osoby z wyŜszym wykształceniem. Grupa ta stanowi 63% 
wszystkich ankietowanych. 25% ankietowanych to osoby z wykształceniem 
średnim, 7% osób z wykształceniem zawodowym, zaś pozostałe 5% to osoby  
z wykształceniem podstawowym. 

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, Ŝe terminy reklamacji i gwarancji 
były znane odpowiednio 75 i 83% respondentom. Większość respondentów 
dostrzega róŜnicę pomiędzy reklamacją a gwarancją. Blisko 80% respondentów 
składało juŜ reklamację, a 70% nie uwaŜało, aby byli kłopotliwymi klientami. 
Ponadto 70% respondentów w przypadku zakupu wadliwego towaru z pewno-
ścią złoŜyłoby reklamację. Wyniki te wskazują, Ŝe świadomość społeczeństwa 
w tym zakresie rośnie, a konsumenci korzystają z przysługujących im praw. 

Wyniki badań ponadto wykazały, Ŝe produktami, na które ankietowani naj-
częściej składali reklamacje były odzieŜ lub obuwie (50%), co zaprezentowano 
na rysunku 3. 
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Tabela 2 

Odpowiedzi respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym 

Pytanie Odpowiedź w % 

Znajomość terminu reklamacja 
poprawna 
niepoprawna 

75 
25 

Znajomość terminu gwarancja 
poprawna 
niepoprawna 

83 
17 

Czy Pan/i składał/ła juŜ reklama-
cję? 

tak 
nie 
nie pamiętam 

79 
12 
9 

Czy uwaŜasz się za kłopotliwego 
klienta? 

tak 
nie 

30 
70 

Gdyby kupił/a Pan/i produkt 
wadliwy to: 

na pewno złoŜyłbym/łabym reklamację 
moŜe złoŜyłbym/łabym reklamację 
sam/a próbowałbym/łabym usunąć wadę 
na pewno nie złoŜyłbym/łabym reklamacji 

70 
19 
9 
2 

Źródło: badania własne.  

Rys. 3. Produkty najczęściej podlegające reklamacji 

Źródło: badania własne. 

Kolejną grupą towarów pod względem częstości składanych reklamacji jest 
sprzęt radiowo-telewizyjny oraz artykuły gospodarstwa domowego (36%). 
Niewielki odsetek osób składa reklamacje na produkty spoŜywcze (2%), sprzęt 
sportowy (2%), meble (1%), ksiąŜki (1%), kosmetyki i inne. 

Najczęstszą przyczyną składania reklamacji są wady fizyczne nabywanych 
towarów – rysunek 4. Takiej odpowiedzi udzieliło 74% ankietowanych. 41% 
badanych zaznaczyło odpowiedź, Ŝe po otwarciu opakowania i montaŜu – 
sprzęt nie działa. 31% respondentów reklamuje towar, jeśli jest on niezgodny  
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z produktem zamawianym. 20% osób narzekało na nieświeŜość produktu spo-
Ŝywczego, 17% opiniodawców zwraca się do sprzedawcy z reklamacją, jeśli 
dostawa jest niekompletna. 9% badanych udzieliło innych odpowiedzi, wśród 
których były mnoŜące się usterki, nieodpowiednia jakość towaru, wady w funk-
cjonowaniu sprzętu lub fakt, Ŝe sprzęt przestaje działać po krótkim czasie uŜyt-
kowania. 7% ankietowanych była niezadowolona z poziomu obsługi klienta. 

 

Rys. 4. Najczęstsze przyczyny reklamacji towarów 

Źródło: badania własne. 

Biorąc pod uwagę problemy respondentów z postępowaniem reklamacyj-
nym, aŜ 22% wskazań dotyczyło czasu ich rozpatrywania (rys. 5). 

Rys. 5. Problemy respondentów z postępowaniem reklamacyjnym 

Źródło: badania własne. 

Kolejnym powodem, dla którego reklamacja jest problemem jest zbyt wiele 
formalności do załatwienia i duŜo dokumentów do wypełnienia. Stanowi to 
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problem dla około 20% respondentów. Na skomplikowany proces składania 
reklamacji narzeka około 18% ankietowanych, około 31% osób skarŜy się na 
nieuprzejmość osoby przyjmującej reklamację. 

Na pytanie co naleŜałoby usprawnić i zmienić w procesie reklamacji, 40% 
respondentów wskazało na skrócenie czasu rozpatrywania, a blisko 25% – po-
prawę jakości obsługi klienta (rys. 6). 

Rys.6. Elementy postępowania reklamacyjnego wymagające poprawy 

Źródło: badania własne. 

Jak twierdzą kupujący, często przy składaniu reklamacji są oskarŜani przez 
pracownika obsługi klienta o złe uŜytkowanie produktu, co skutkuje odmową 
przyjęcia reklamacji. 8% badanych nie miało zastrzeŜeń do dotychczasowego 
procesu składania reklamacji i na pytanie, co by zmienili odpowiadali: „nic”. 
7% opiniodawców ograniczyłoby formalności związane z procesem reklamacji. 
Chodzi głównie o liczbę informacji, które naleŜy podać przy jej składaniu. 

Zakończenie  

Proces dokonywania zakupów jest procesem złoŜonym i dynamicznym. 
Współczesny klient jest coraz bardziej świadomy swoich praw. Przeprowadzo-
ne badania potwierdziły znajomość podstawowych praw konsumenta polegają-
cych m.in. na reklamowaniu towaru, który jest wadliwy lub nie spełnia oczeki-
wań konsumenta. Ponad 70% konsumentów zna podstawowe terminy: reklama-
cja i gwarancja. Jednak dla 22% badanych okres rozpatrywania reklamacji jest 
zbyt długi i aŜ 40% uwaŜa, Ŝe powinien być skrócony. 

Badania wykazały, Ŝe blisko 25% klientów jest niezadowolonych z pozio-
mu usług zakupowych. Skuteczność postępowania reklamacyjnego w duŜym 
stopniu zaleŜy od zachowania pracowników placówki handlowej, ich fachowo-
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ści, Ŝyczliwości i właściwym podejściu do klienta i jego problemu. Właściwie 
to moŜna uznać za najwaŜniejszy czynnik niezadowolenia klienta, mimo Ŝe był 
wymieniany po zbyt długim czasie załatwiania reklamacji. Od personelu bo-
wiem zaleŜy, czy konsument będzie chciał przeczekać okres, w jakim reklama-
cja zostanie załatwiona i czy wypełni wszystkie formalności z uśmiechem. 
 

CONSUMER PERCEPTIONS OF THE COMPLAINTS PROCEDURE 
 

Summary 
 

In the times of the progressive consumerism, more and more time is spent on the material 
goods consumption and services. For many people, shopping is a method for leisure activities, 
entertainment and first of all lifestyle. Very often consumption becomes a determinant of the 
quality of our life. But some people are making shopping only when they recognize that it is for 
them necessary. Both are exposed to unfair market practices that are used by producers and mar-
keting workers. The interests of producers and consumers are not always the same. The aim  
of this study was to present the current consumer's rights resulting from the sale and purchase 
agreement and other agreements and to provide the knowledge of the principles of the complaint 
procedure. Questionnaire surveys carried in this study showed that knowledge of consumer rights 
and the complaint procedure are sufficient. However, respondents paid particular attention to the 
too long time under the complaint procedure. In addition, respondents drew attention to the rude 
and incompetent service. 
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KOBIETA JAKO UCZESTNIK PROCESU  
PODEJMOWANIA DECYZJI NABYWCZYCH  

NA RYNKU śYWNOŚCI 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki, przeprowadzonych w 2011 roku, badań bezpo-
średnich dotyczących zachowań nabywczych kobiet na rynku Ŝywności. Skoncentrowano się przy 
tym na kwestii udziału pań w procesie decyzyjnym, który rozpatrywano zarówno w odniesieniu 
do zakupu Ŝywności konwencjonalnej, jak i produktów z certyfikatem ekologicznym. Wyniki 
przeprowadzonych analiz dowodzą, Ŝe pomimo wyraźnego w ostatnich latach wzrostu poziomu 
wykształcenia oraz zwiększania aktywności zawodowej kobiet, to przede wszystkim na panie 
spada w gospodarstwie domowym odpowiedzialność zarówno za podejmowanie decyzji o zaku-
pie Ŝywności, jak i za sam jej zakup. Fakt ten potwierdza tradycyjne podejście do pełnionych 
przez kobiety ról, a generowane przeobraŜeniami ich sytuacji społeczno-ekonomicznej zmiany 
takiego stereotypu mają w przypadku zakupu Ŝywności marginalny charakter. 

Wprowadzenie 

Obserwowane w ostatnich latach zmiany pozycji społeczno-zawodowej ko-
biet powodują wzrost zainteresowania zachowaniami rynkowymi tej grupy kon-
sumentów. Wyniki prowadzonych wśród kobiet badań jednoznacznie dowodzą, 
Ŝe obecnie to właśnie panie stanowią największy, choć często niedoceniany 
segment zarówno rynków tradycyjnie wiązanych z aktywnością nabywczą kon-
sumentów płci Ŝeńskiej, jak i rynków kojarzonych dotychczas z dominującą 
pozycją męŜczyzn (np. branŜa motoryzacyjna, usługi finansowe, elektronika 
domowa, komputery)1. Jednocześnie zwraca uwagę fakt występowania wyraź-
nych odmienności w zachowaniach nabywczych kobiet i męŜczyzn znajdujący 

                                                                 
1 M. Barletta, Marketing skierowany do kobiet, CeDeWu.pl, Warszawa 2006, s. 18. 
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odzwierciedlenie w koncepcji gender marketingu2. Wskazuje się w niej przede 
wszystkim na to, Ŝe konsumentki lubią robić zakupy, w przeciwieństwie do 
panów zawsze poszukują „idealnego produktu”, są bardziej lojalne niŜ męŜ-
czyźni, a w procesie decyzyjnym wykorzystują swoje, większe niŜ u męŜczyzn, 
zdolności komunikacyjne – intensywniej poszukują informacji, chętnie sięgając 
przy tym do źródeł osobowych3. 

Z zachowaniami nabywczymi kobiet przede wszystkim kojarzony jest ry-
nek Ŝywności. Zgodnie ze stereotypowym obrazem polskiej rodziny, to właśnie 
panie są odpowiedzialne zarówno za samą realizację zakupów Ŝywnościowych, 
jak i za podejmowanie związanych z nimi decyzji. Określenie, w jakim stopniu 
stereotyp ten odzwierciedla rzeczywisty udział konsumentek w procesie decy-
zyjnym stanowi zasadniczy cel niniejszego artykułu. Interesującą kwestią jest 
teŜ znalezienie odpowiedzi na pytanie czy stopień aktywności pań w procesie 
podejmowania decyzji o zakupie artykułów Ŝywnościowych zaleŜy od ich cech 
społeczno-ekonomicznych. Zagadnienia te analizowane są zarówno w stosunku 
do zakupów Ŝywności konwencjonalnej, jak i decyzji nabywczych związanych 
z zakupem produktów ekologicznych (Ŝywności z certyfikatem ekologicznym). 
Podstawowe informacje niezbędne do realizacji załoŜonych celów pochodzą  
z badań pierwotnych przeprowadzonych metodą wywiadu bezpośredniego  
w 2011 roku na 450-osobowej próbie mieszkanek województwa śląskiego4. 

Polki w procesie podejmowania decyzji nabywczych 

Zgodnie z ogólnoświatową tendencją odnotowuje się obecnie wyraźne 
zmiany pozycji społeczno-zawodowej polskich kobiet. Dotyczy to przede 
wszystkim wzrostu poziomu wykształcenia Polek oraz stanowiącego konse-
kwencję tego – wzrostu ich aktywności zawodowej. Niestety nie oznacza to 
jeszcze zrównania pozycji kobiet i męŜczyzn na rynku pracy. Choć systema-
tycznie rosnący, poziom aktywności zawodowej pań jest nadal niŜszy niŜ po-
ziom aktywności zawodowej męŜczyzn. W efekcie, w grupie Polaków biernych 
zawodowo zdecydowanie dominują kobiety5. W konsekwencji proces zmian 
                                                                 

2 E. Wasilewska, Płeć kulturowa a zachowania konsumenckie, w: Studia i Materiały Polskiego 
Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. J. Witek, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 
Bydgoszcz 2011, s. 137–138. 

3 J. Cunningham, P. Roberts, Zakupy na obcasach. Sekrety kobiecych motywacji, Wyd. Na-
ukowe PWN, Warszawa 2012, s. 225–242. 

4 Dokładna charakterystyka badanej próby: J. Zrałek, Zwyczaje zakupowe kobiet na rynku Ŝyw-
ności (wyniki badań statutowych Katedry Badań Konsumpcji), Uniwersytet Ekonomiczny, Kato-
wice 2011 (maszynopis). 

5 Kobieta na rynku – konsumpcja, zachowania, determinanty, red. E. KieŜel, S. Smyczek, Pla-
cet, Warszawa 2012, s. 37–69 (w druku). 
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tradycyjnie rozumianego modelu polskiej rodziny, z charakterystycznym dla 
niego podziałem ról, przebiega wolniej niŜ moŜna by wnioskować wyłącznie na 
podstawie dynamiki wzrostu poziomu wykształcenia i aktywności zawodowej 
kobiet. Panie nadal wykonują większość domowych obowiązków, co w przy-
padku, gdy równocześnie pracują zawodowo prowadzi do sytuacji określonej 
jako „praca na dwie zmiany” lub „dwuetatowość”6. 

O stosunkowo powolnych zmianach podziału ról, zadań i odpowiedzialno-
ści w polskich gospodarstwach domowych świadczą teŜ wyniki realizowanych 
w naszym kraju badań bezpośrednich. Prowadzone od kilkunastu lat przez Pen-
tor Research International cyklicznie badania zachowań zakupowych Polaków, 
dopiero od 2008 roku wskazują na występowanie przewartościowań w zakresie 
ról pełnionych przez kobiety i męŜczyzn w sferze ich zwyczajów nabywczych7. 
Obserwowane zmiany przejawiają się malejącą liczbą kobiet jednoosobowo 
odpowiedzialnych za zaopatrywanie swoich gospodarstw domowych w nie-
zbędne produkty codziennego uŜytku. Rośnie za to liczba gospodarstw, w któ-
rych obowiązki te są rozdzielane po równo między kobietę i męŜczyznę lub 
podejmowane zamiennie – okresowo przejmowane kolejno przez partnerów. 
Zjawisko to najsilniej dostrzegane jest w gospodarstwach domowych tworzo-
nych przez osoby młode, stosunkowo dobrze wykształcone oraz wśród miesz-
kańców duŜych miast. Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe w ogólnym rozrachunku jest 
ono nadal zjawiskiem marginalnym. W skali całego kraju odpowiedzialność za 
zakupy produktów codziennego uŜytku zdecydowanie częściej spoczywa na 
barkach kobiet niŜ męŜczyzn, co potwierdzają teŜ wyniki badań zawęŜonych 
wyłącznie do zakupów produktów Ŝywnościowych8. 

Rola kobiet w procesie podejmowania decyzji o zakupie Ŝywności 

Nabywanie produktów Ŝywnościowych jest zarówno koniecznym – ze 
względu na podstawowy charakter generujących go potrzeb, jak i powszechnym 
elementem rynkowych zachowań konsumentek. Fakt, Ŝe kupowanie Ŝywności 
stanowi nieodłączny składnik codziennego Ŝycia potwierdzają wyniki przepro-
wadzonych badań pierwotnych. AŜ 87,4% respondentek przyznało, Ŝe w ciągu 
miesiąca poprzedzającego badanie kupowało Ŝywność co najmniej 4 razy  
                                                                 

6 A. Niemczyk, R. Seweryn, PodróŜe turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankie-
towego), w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 50, red.  
A. Burlita, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, s. 104. 

7 Zachowania zakupowe Polaków 2010, raport z badań Pentor Research International, 
http://www.pentor.pl/60303.xml (4.02.2012).  

8 M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J. Gębski, Handel detaliczny Ŝywnością w Polsce, 
Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 139. 
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(a więc co najmniej raz na tydzień). Jednocześnie 34,7% badanych pań zadekla-
rowało, Ŝe w ostatnim miesiącu nabywało Ŝywność więcej niŜ 16 razy (co ozna-
cza codzienne zakupy) i była to najczęściej wskazywana odpowiedź.  

Chcąc określić rolę kobiet w procesie decyzyjnym wzięto zatem pod uwagę 
dwie sytuacje reprezentujące odmienne zwyczaje nabywcze na rynku Ŝywności. 
Z jednej strony badane panie poproszono o wskazanie ich udziału w robieniu 
drobnych, codziennych zakupów Ŝywnościowych. Z drugiej zaś respondentki 
miały zadeklarować własny udział w robieniu duŜych zakupów np. tygodnio-
wych, w duŜych sklepach. W tym przypadku załoŜono, Ŝe chociaŜ zakupy takie 
obejmują zazwyczaj takŜe inne, nieŜywnościowe produkty, to jednak artykuły 
spoŜywcze stanowią ich znaczący odsetek.   

Przyjęta w pytaniach skala pomiarowa (konsumentki określały swój udział 
w realizacji zakupów procentowo) pozwoliła na wyodrębnienie trzech sytuacji. 
Arbitralnie przyjęto, Ŝe udział poniŜej 40% oznacza, Ŝe badana pani reprezentu-
je gospodarstwo domowe, w którym robieniem codziennych zakupów Ŝywno-
ściowych/duŜych zakupów tygodniowych zajmują się przede wszystkim inne 
osoby. Respondentki takie określono jako „nieaktywne”. Udział większy lub 
równy 40%, ale nie większy niŜ 60% przypisano konsumentkom określonym 
jako „aktywne na zasadach partnerskich”. Deklarowany przez badane udział 
przewyŜszający 60% kwalifikował je natomiast do grupy nazwanej „aktywne”. 

Analiza uzyskanych w trakcie badań informacji pozwala stwierdzić, Ŝe ro-
bienie drobnych, codziennych zakupów Ŝywnościowych jest zdecydowaną do-
meną pań. Konsumentki „aktywne” stanowiły aŜ 63,4% próby, podczas gdy 
24,3% respondentek zaliczono do „aktywnych na zasadach partnerskich”. Od-
powiednio w grupie „nieaktywnych” znalazło się jedynie 12,3% badanych. 
Jednocześnie teŜ udział respondentek w robieniu drobnych, codziennych zaku-
pów Ŝywnościowych zaleŜał od ich wieku, statusu zawodowego, miejsca za-
mieszkania oraz liczby członków gospodarstwa domowego9. Ogólnie moŜna 
stwierdzić, Ŝe „aktywne” konsumentki to przede wszystkim osoby naleŜące do 
wyŜszych grup wiekowych, będące na emeryturze lub rencie albo niepracujące  
i nieuczące się oraz reprezentujące stosunkowo małe gospodarstwa domowe.  
W przypadku miejsca zamieszkania nie stwierdzono wyraźnych zaleŜności po-
między wielkością miejscowości lub jej połoŜeniem w regionie, a deklarowa-
nym przez badane poziomem aktywności w robieniu drobnych, codziennych 
zakupów. Stosunkowo najwyŜszy odsetek respondentek zaliczonych do grupy 

                                                                 
9 W przypadku tych zmiennych odnotowano istotną statystycznie zaleŜność potwierdzoną te-

stem chi-kwadrat. 



Kobieta jako uczestnik procesu podejmowania decyzji…  151

„aktywnych” odnotowano wśród badanych mieszkanek Knurowa, Dąbrowy 
Górniczej, Gliwic, Częstochowy, Rudy Śląskiej i Będzina. 

Inaczej niŜ w przypadku drobnych, codziennych zakupów Ŝywnościowych 
rozłoŜyły się deklaracje badanych pań związane z robieniem większych, tygo-
dniowych zakupów. Dominowały tu konsumentki „aktywne na zasadach part-
nerskich” – 43% próby. Na drugim miejscu pod względem wielkości udziału 
znalazła się grupa „aktywnych” respondentek, które stanowiły 38,2% ogółu 
badanych. Pozostałe 18,7% próby, to panie określone jako „nieaktywne”. 

Pogłębiona analiza statystyczna otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, 
Ŝe deklarowany przez badane panie własny udział w duŜych, tygodniowych 
zakupach zaleŜy od ich wieku, poziomu wykształcenia, statusu zawodowego, 
stanu cywilnego oraz wielkości gospodarstwa domowego10. Stosunkowo naj-
więcej „nieaktywnych” konsumentek było w grupie wiekowej 19–29 lat, a takŜe 
wśród pań mających 60 lat i więcej. Rozkład taki moŜna tłumaczyć faktem, Ŝe 
osoby z tej pierwszej grupy często mieszkają z rodzicami, a więc jeszcze nie są 
obarczane obowiązkami robienia duŜych zakupów. Najstarsze konsumentki są 
natomiast wyręczane w takich zakupach przez członków rodziny. W przypadku 
obu tych grup waŜnym czynnikiem, wpływającym na udział konsumentek  
w robieniu duŜych, tygodniowych zakupów są teŜ względy formalne, np. brak 
samochodu. Zdecydowanie najniŜszy odsetek „nieaktywnych” konsumentek 
odnotowano w grupie wiekowej 30–39 lat. W badanej próbie udział pań okre-
ślonych jako „aktywne” wyraźnie wzrastał wraz ze wzrostem poziomu wy-
kształcenia. Pod względem statusu zawodowego największy odsetek „aktyw-
nych” odnotowano wśród pań pozostających na emeryturze lub rencie. Grupa 
„nieaktywnych” była zaś stosunkowo najliczniej reprezentowana wśród respon-
dentek uczących się lub studiujących. Biorąc pod uwagę stan cywilny konsu-
mentek, odnotowano łatwą do przewidzenia prawidłowość, zgodnie z którą 
panie „aktywne” największy udział miały wśród respondentek stanu wolnego.  
Z kolei w grupach badanych zamęŜnych i Ŝyjących w wolnym związku naj-
większy odsetek stanowiły panie „aktywne na zasadach partnerskich”. Udział 
„nieaktywnych” respondentek wyraźnie wzrastał wraz z wielkością reprezento-
wanego przez nie gospodarstwa domowego. O ile nie dziwi fakt, Ŝe największy 
odsetek „aktywnych” konsumentek odnotowano w jednoosobowych gospodar-
stwach domowych, o tyle interesujące wydaje się być spostrzeŜenie, Ŝe w go-
spodarstwach największych (sześcioosobowych) w ogóle nie odnotowano kon-

                                                                 
10 W przypadku tych zmiennych odnotowano istotną statystycznie zaleŜność potwierdzoną te-

stem chi-kwadrat. 
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sumentek „aktywnych na zasadach partnerskich”, a wskazania rozłoŜyły się po 
połowie pomiędzy panie „aktywne” i „nieaktywne”. Dowodzi to faktu, Ŝe  
w największych gospodarstwach domowych ma miejsce ścisły podział obo-
wiązków, w tym równieŜ tych związanych z dokonywaniem duŜych, tygodnio-
wych zakupów. 

W przeprowadzonych badaniach załoŜono, Ŝe nabywanie Ŝywności związa-
ne jest przede wszystkim z: 

– podejmowaniem decyzji czy w ogóle zostanie kupiony produkt Ŝywno-
ściowy, 

– decydowaniem, ile maksymalnie moŜna za taki produkt zapłacić, 
– dokonywaniem wyboru marki, smaku, składu itp. produktu Ŝywnościo-

wego. 
Respondentki poproszono zatem o ocenę własnego udziału w podejmowa-

niu tych decyzji. Zastosowanie identycznej, jak w poprzednich pytaniach, skali 
pozwoliło podzielić badane panie na trzy rozłączne grupy typologiczne: „nieza-
angaŜowane w podejmowanie decyzji” – szacujące swój udział na mniej niŜ 
40%, „podejmujące decyzję na zasadach partnerskich” – szacujące swój udział 
w przedziale od 40% do 60% oraz „główne decydentki” – określające swój 
udział na poziomie wyŜszym niŜ 60%.  

Otrzymany rozkład odpowiedzi potwierdza dotychczasowe wnioski, wska-
zujące na znaczącą rolę kobiet w procesie podejmowania decyzji na rynku Ŝyw-
nościowym. W odniesieniu do kaŜdej z trzech badanych decyzji, wśród respon-
dentek dominowały panie określone jako „główne decydentki”. KaŜdorazowo 
teŜ najmniejszy udział wśród badanych miały konsumentki „niezaangaŜowane 
w podejmowanie decyzji”. W szczegółowy sposób opisane wyniki przedsta-
wiono na rysunku 1. 

Jednocześnie teŜ, w przypadku kaŜdej z trzech rozpatrywanych decyzji 
przynaleŜność respondentki do określonej grupy typologicznej była skorelowa-
na z jej wiekiem, liczbą członków gospodarstwa domowego, statusem zawodo-
wym oraz miejscem zamieszkania11. W odniesieniu do pierwszych dwóch cech, 
odnotowano zaleŜności liniowe, zgodnie z którymi odsetek „głównych decy-
dentek” rośnie wraz z wiekiem i maleje wraz z powiększaniem się gospodar-
stwa domowego respondentek. W efekcie, największe udziały takich pań odno-
towano w najwyŜszych przedziałach wiekowych oraz w najmniej licznych go-
spodarstwach. 

                                                                 
11 W przypadku tych zmiennych odnotowano istotną statystycznie zaleŜność potwierdzoną te-

stem chi-kwadrat. 
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Rys. 1. Udział kobiet w podejmowaniu w podejmowaniu decyzji o zakupie Ŝywności, cenie ku-
powanego produktu oraz jego cechach przy podziale na grupy typologiczne 

Źródło: opracowanie na podstawie badań bezpośrednich. 

Jeśli chodzi o status zawodowy, to w przypadku kaŜdej z trzech decyzji 
najmniejszy udział „głównych decydentek” odnotowano wśród pań uczących 
się lub studiujących. Największy udział „głównych decydentek” w odniesieniu 
do decyzji, czy w ogóle kupić Ŝywność oraz jaką zapłacić za nią cenę, odnoto-
wano wśród emerytek i rencistek. Natomiast w odniesieniu do decyzji dotyczą-
cej wyboru poszczególnych produktów pod względem marki, smaku, składu itp. 
„główne decydentki” największy odsetek stanowiły w grupie pań niepracują-
cych zawodowo i nieuczących się. Analizując związki pomiędzy reprezentowa-
ną grupą typologiczną i miejscem zamieszkania badanych pań naleŜy stwier-
dzić, Ŝe stosunkowo najwyŜszy odsetek respondentek zaliczonych do grupy 
„głównych decydentek” odnotowano wśród badanych mieszkanek Dąbrowy 
Górniczej, Chorzowa i Rudy Śląskiej. NajniŜszy udział takich pań zauwaŜono 
natomiast wśród badanych mieszkających w Knurowie, Mysłowicach i Ty-
chach. 

Szczegółowo problem udziału konsumentek w procesie podejmowania de-
cyzji o zakupie Ŝywności rozpatrywano w odniesieniu do poszczególnych eta-
pów tego procesu, proponując jako przykład zakup jogurtu. Uzyskany rozkład 
odpowiedzi badanych pań wskazuje na to, Ŝe stopień ich zaangaŜowania róŜni 
się w zaleŜności od etapu. Jednocześnie teŜ w odniesieniu do zakupu Ŝywności 
proces decyzyjny często bywa skracany i upraszczany przez eliminację niektó-
rych jego faz. Respondentki deklarujące, Ŝe w przypadku ich gospodarstwa 
domowego dany etap procesu decyzyjnego nie występuje wskazywały na:  
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– poszukiwanie informacji o jogurtach w sklepach, mediach, na stronach 
internetowych – brak występowania etapu zadeklarowało 70,4% bada-
nych, 

– zbieranie informacji od innych konsumentów (znajomych, rodziny) – 
brak występowania etapu zadeklarowało 66% respondentek,  

– wyraŜanie opinii o zakupionym jogurcie/miejscu zakupu wśród znajo-
mych – brak występowania etapu zadeklarowało 62,9% badanych pań, 

– ogólną ocenę podjętej decyzji – brak występowania etapu zadeklarowa-
ło 49,8% konsumentek, 

– określenie akceptowanego przedziału cenowego dla jogurtu – brak wy-
stępowania etapu zadeklarowało 27,6% badanych. 

Biorąc pod uwagę rozkład składanych przez konsumentki deklaracji (tylko 
w przypadku występowania danego etapu w procesie decyzyjnym) analogicznie 
jak w poprzednich pytaniach podzielono respondentki na „nieaktywne”, „ak-
tywne na zasadach partnerskich” oraz „aktywne”. Analiza procentowego udzia-
łu poszczególnych grup pozwala wskazać te etapy procesu podejmowania decy-
zji o zakupie jogurtu, które są realizowane przede wszystkim przez kobiety oraz 
te, w których realizacji kobiety współuczestniczą wraz z innymi osobami na 
partnerskich zasadach lub współuczestniczą jedynie w niewielkim stopniu  
(w skrajnym przypadku w ogóle nie biorąc w nich udziału). Informacje te 
przedstawiono na rysunku 2.  

Rys. 2. Udział kobiet w kolejny etapach procesu podejmowania decyzji o zakupie jogurtu przy 
podziale na grupy typologiczne 

Źródło: opracowanie na podstawie badań bezpośrednich. 
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Jednocześnie, wskazując na osoby współrealizujące dany etap procesu de-
cyzyjnego badane panie zdecydowanie najczęściej wymieniały swojego partne-
ra, w dalszej kolejności deklaracje respondentek dotyczyły innych krewnych 
oraz dzieci/dziecka konsumentki. Jedynie sporadycznie w realizacji kolejnych 
etapów procesu decyzyjnego uczestniczyły wraz z badaną osoby spoza rodziny. 

Kobiety w procesie podejmowania decyzji o zakupie Ŝywności ekologicznej 

Osobnym problemem badawczym było określenie udziału kobiet w proce-
sie podejmowania decyzji o zakupie Ŝywności ekologicznej. W celu jedno-
znacznego określenia grupy towarów, których dotyczyły składające się na ten 
problem pytania przyjęto obiektywne kryterium wyróŜniające. Był nim fakt 
posiadania przez dany produkt certyfikatu ekologicznego.  

Jak dowodzą wyniki przeprowadzonych badań, panie reprezentujące go-
spodarstwa domowe, w których choć raz dokonano zakupu certyfikowanej 
Ŝywności ekologicznej stanowiły w całej próbie jedynie niewielki odsetek – 
34,7%. Jednocześnie teŜ organiczna Ŝywność jest przez nie kupowana raczej 
jako uzupełnienie rodzinnego menu, a nie jego podstawa. Świadczy o tym roz-
kład wskazań częstości zakupów ekologicznych produktów Ŝywnościowych  
w kwartale poprzedzającym badanie. 44,5% respondentek z tej grupy kupiło 
ekologiczną Ŝywność 1–2 razy w ciągu kwartału, kolejne 31% 3–5 razy, 14,2% 
6–12 razy, a jedynie 8,4% badanych zadeklarowało robienie podobnych zaku-
pów więcej niŜ 12 razy. NaleŜy dodać, Ŝe w grupie pań reprezentujących go-
spodarstwa, w których choć raz kupiono certyfikowaną Ŝywność ekologiczną 
znalazły się teŜ badane deklarujące, Ŝe nie dokonały tego w ciągu ostatniego 
kwartału – 1,9% wskazań.  

W odniesieniu do konwencjonalnych produktów Ŝywnościowych konsu-
mentki ekologicznej Ŝywności zapytano kolejno o ich udział w podjęciu decyzji 
dotyczącej tego, czy w ogóle zostanie kupiony organiczny produkt, ile maksy-
malnie moŜna za niego zapłacić oraz jakiej marki, o jakim smaku, jakim skła-
dzie produkt zostanie kupiony. Przyjmując wprowadzony wcześniej podział na 
panie „niezaangaŜowane w podejmowanie decyzji”, „podejmujące decyzję na 
zasadach partnerskich” oraz „główne decydentki” moŜna stwierdzić, Ŝe rola 
kobiet w procesie decyzyjnym dotyczącym Ŝywności ekologicznej jest bardziej 
dominująca niŜ w przypadku Ŝywności konwencjonalnej. W szczegółowy spo-
sób udział poszczególnych grup typologicznych we wskazanych procesach de-
cyzyjnych zaprezentowano na rysunku 3. 
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Rys. 3. Udział kobiet w podejmowaniu decyzji o zakupie Ŝywności ekologicznej, cenie kupowa-
nego produktu oraz jego cechach przy podziale na grupy typologiczne 

Źródło: opracowanie na podstawie badań bezpośrednich. 

Respondentki, które w odniesieniu do decyzji czy w ogóle zostanie zaku-
piona ekologiczna Ŝywność wskazywały współudział innych osób, najczęściej 
miały na myśli swojego partnera – 58,6% odpowiedzi. W dalszej kolejności 
panie deklarowały współudział innych krewnych – 21,4% oraz dzieci – 18,6%. 
Pozostałe 1,4% odpowiedzi przypadło zaś na osoby spoza rodziny. Jednocze-
śnie stopień zaangaŜowania badanych w podejmowanie decyzji o zakupie pro-
duktu ekologicznego zaleŜał od liczby członków gospodarstwa domowego, 
statusu zawodowego konsumentek, ich stanu cywilnego oraz miejsca zamiesz-
kania12. Panie określone jako „główne decydentki” największy udział miały  
w grupie niepracujących i nieuczących się, Ŝyjących w wolnym związku  
i wśród mieszkanek Chorzowa, Knurowa oraz Zabrza. Dodatkowo odnotowano 
odwrotnie proporcjonalny związek liniowy między odsetkiem „głównych decy-
dentek” i liczbą osób w gospodarstwie domowym. 

Wśród osób współdecydujących z badanymi konsumentkami, o tym ile 
moŜna w danym gospodarstwie domowym wydać na zakup organicznej Ŝywno-
ści, najczęściej wskazywany był partner – 64,6%, oraz inny krewny – 25,6%. 
Stosunkowo rzadko decyzję taką wraz z respondentką podejmuje dziecko – 
9,8%. Stopień aktywności badanych pań w odniesieniu do decyzji o maksymal-
nej cenie produktu ekologicznego zaleŜał od wieku respondentki, liczby osób  
w jej gospodarstwie domowym, statusu zawodowego, stanu cywilnego oraz 

                                                                 
12 W przypadku tych zmiennych odnotowano istotną statystycznie zaleŜność potwierdzoną te-

stem chi-kwadrat. 
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miejsca zamieszkania13. „Główne decydentki” stanowiły największy odsetek 
wśród pań pracujących, Ŝyjących w wolnym związku oraz mieszkanek Chorzo-
wa, Katowic, Mikołowa i Zabrza. W kolejnych grupach wiekowych zwiększał 
się odsetek „podejmujących decyzję na zasadach partnerskich”, a wraz ze wzro-
stem liczby osób w gospodarstwie domowym spadał odsetek „głównych decy-
dentek”. 

Te spośród respondentek, które wskazywały na współdecydowanie innych 
osób w wyborze marki, smaku, składu organicznego produktu miały na myśli 
przede wszystkim swojego partnera – 53,9%, ale takŜe dziecko – 23,7% oraz 
innego krewnego – 22,4% wskazań. Jednocześnie przynaleŜność badanych do 
wskazanych wcześniej grup typologicznych zaleŜała wyłącznie od liczby osób 
w gospodarstwie domowym i miejsca zamieszkania14. Wraz ze wzrostem wiel-
kości gospodarstwa rósł odsetek „niezaangaŜowanych w podejmowanie decy-
zji”, a spadał udział konsumentek określonych jako „główne decydentki”. Te 
ostatnie największy odsetek stanowiły wśród mieszkanek Chorzowa, Knurowa 
oraz Zabrza. 

Zakończenie 

Podsumowując uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań wyniki 
stwierdzić naleŜy, Ŝe wskazują one na wyraźną dominację kobiet zarówno  
w realizacji zakupów Ŝywnościowych, jak i procesie podejmowania decyzji  
o takim zakupie. W szczególności domeną pań jest robienie drobnych, codzien-
nych zakupów spoŜywczych. Realizacja większych, tygodniowych zakupów 
najczęściej w równym stopniu angaŜuje zarówno kobiety, jak i inne osoby,  
w tym przede wszystkim partnerów. Sytuacja taka moŜe być warunkowana 
obiektywnie – samodzielne robienie duŜych zakupów wymaga znacznych na-
kładów czasu oraz siły fizycznej, lub subiektywnie – duŜe zakupy mogą być 
przez rodzinę traktowane jako rozrywka lub forma wspólnego spędzania czasu.  

Ogólne wnioski z przeprowadzonych badań są zbieŜne ze składanymi przez 
respondentki deklaracjami własnego udziału w kolejnych etapach procesu po-
dejmowania decyzji o zakupie jogurtu. Badane panie wykazują największą sa-
modzielność w podejmowaniu ostatecznej decyzji zakupu i jego realizacji. Ko-
biety są równieŜ głównymi pomysłodawczyniami zakupu jogurtu, a w razie 
konieczności takŜe osobami zgłaszającymi jego reklamację. W stosunkowo 

                                                                 
13 W przypadku tych zmiennych odnotowano istotną statystycznie zaleŜność potwierdzoną te-

stem chi-kwadrat. 
14 W przypadku tych zmiennych odnotowano istotną statystycznie zaleŜność potwierdzoną te-

stem chi-kwadrat. 
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największym stopniu inne osoby współuczestniczą w ocenie dokonanego zaku-
pu – oceniając zarówno sam produkt, jak i decyzję o jego nabyciu. Na zasadach 
partnerskich panie uzgadniają teŜ z innymi osobami akceptowaną cenę kupo-
wanego jogurtu.  

ChociaŜ, jak wykazały przeprowadzone badania, kupowanie Ŝywności 
moŜna zaliczyć do codziennych obowiązków konsumentek, to jednak znikomy 
ich odsetek nabywa certyfikowaną Ŝywność ekologiczną. Kupowane spora-
dycznie organiczne produkty są prawdopodobnie traktowane jedynie jako 
urozmaicenie diety lub swego rodzaju atrakcja kulinarna. Taką pozycję ekolo-
gicznej Ŝywności w koszyku zakupowym sugeruje fakt, Ŝe podejmując decyzje 
o jej nabyciu, a takŜe decydując o cenie i cechach konkretnych produktów, pa-
nie działają bardziej samodzielnie niŜ w przypadku zakupu Ŝywności konwen-
cjonalnej. 

Z zaprezentowanych dotychczas wniosków wyłania się, niezbyt atrakcyjny  
i zasadniczo zbieŜny z wizerunkiem funkcjonującym w zbiorowej świadomości, 
obraz polskiej kobiety. W odniesieniu do Ŝywności jej zadaniem jest zaopatrze-
nie swojego gospodarstwa domowego i zorganizowanie tego zaopatrzenia przy 
zastrzeŜeniu, Ŝe rozstrzygnięcia dotyczące tego ile moŜna wydać na zakup pro-
duktów spoŜywczych powinny być konsultowane z partnerem. Charakterystyki 
tej dopełnia fakt, Ŝe inni członkowie gospodarstwa w stosunkowo duŜym stop-
niu angaŜują się w ocenę dokonanych zakupów, przy czym w sytuacji, gdy oce-
na ta jest negatywna, np. produkt okaŜe się niepełnowartościowy, to i tak obo-
wiązek złoŜenia reklamacji spoczywa przede wszystkim na kobiecie. 

Analizując szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań naleŜy się jednak 
zastanowić, czy rzeczywiście nie wskazują one na niewielkie choćby zmiany 
roli kobiet w stosunku do tego stereotypu. OtóŜ moŜna wysunąć na ten temat 
pewne wnioski przyglądając się wybranym zmiennym, które wpływają na roz-
kład uzyskanych w badaniach odpowiedzi. Udział kobiet w procesie podejmo-
wania decyzji o zakupie Ŝywności był istotnie skorelowany z ich statusem za-
wodowym i wielkością reprezentowanego przez nie gospodarstwa domowego,  
a takŜe w odniesieniu do niektórych badanych kwestii, z wiekiem i stanem cy-
wilnym pytanych pań. Analizując charakter i kierunek tych zaleŜności, przy 
załoŜeniu ostroŜnej interpretacji zebranych danych moŜna stwierdzić, Ŝe przed-
stawionemu stereotypowi w największym stopniu odpowiadają panie pozostają-
ce na emeryturze lub rencie, a takŜe osoby niepracujące i nieuczące się oraz 
reprezentujące stosunkowo małe gospodarstwa domowe. Ponadto aktywność 
konsumentek i ich samodzielność w procesie podejmowania decyzji o zakupie 
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Ŝywności rośnie wraz z wiekiem, a panie pozostające w związku są w więk-
szym niŜ przeciętnie stopniu skłonne do dzielenia się obowiązkami związanymi 
z zakupem Ŝywności z innymi członkami swojego gospodarstwa domowego. 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pierwotnych dotyczących preferencji 
zakupowych w obszarze komputerów przenośnych (potocznie laptopów) wśród studentów i lice-
alistów z Lublina i okolic. BranŜa przenośnych komputerów jest bardzo dynamicznie rozwijają-
cym się segmentem rynku IT. Niniejszy artykuł ukazuje, Ŝe oczekiwania klientów zmieniają się  
w istotny sposób wraz z ich wiekiem i poziomem wykształcenia, a firmy produkujące laptopy, 
chcąc spełnić oczekiwania swoich klientów muszą dysponować coraz bardziej zróŜnicowaną  
i jednocześnie dostosowaną do potrzeb konkretnych grup odbiorców ofertą produktową. 

Wprowadzenie 

BranŜa IT, której elementem jest komputer przenośny (przedmiot badań ni-
niejszego artykułu), jest pręŜnie rozwijającym się sektorem rynku. Bazując na 
danych biura analitycznego PART z pierwszego półrocza 2011 roku, 59% 
sprzedanych komputerów w Polsce stanowiły komputery mobilne1. Według 
analiz PART, polski rynek laptopów od stycznia do czerwca 2011 roku wzrósł  
o ponad 7%. Do przekroczenia „magicznej liczby” miliona sprzedanych kompu-
terów mobilnych, zabrakło tylko 55 tys. sztuk. Dane te świadczą o tym, Ŝe pol-
ski sektor laptopów jest silnie rozwijającym się rynkiem sprzedaŜy, co powodu-

                                                                 
1 M. Złoch, Rynek notebooków w Q2 i H1 2011, http://itreseller.pl/artykuly/raporty-i-ana 

lizy/item/593-rynek-notebook%C3%B3w-w-q2-i-h1-2011/593-rynek-notebook%C3%B3w-w-q2-
i-h1-2011 (10.11.2011). 
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je wzrost zainteresowania ze strony wszystkich liczących się producentów 
komputerów przenośnych.   

Dodatkowo naleŜy pamiętać o tym, Ŝe obecnie na świecie mamy do czynie-
nia z niezwykle dynamicznymi fluktuacjami w obszarze oczekiwań i preferencji 
rynków docelowych. Dzisiejszy klient jest duŜo bardziej wyedukowany i wy-
magający niŜ w XX wieku, a rynek IT jest tego najlepszym przykładem. Tempo 
rozwoju technologicznego w omawianej branŜy gospodarczej jest tak duŜe, Ŝe 
firmy chcąc przetrwać na rynku muszą stale rozwijać swoją ofertę produktową, 
dopasowując ją do zmieniających się upodobań i preferencji potencjalnych 
klientów.  

W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali dane empiryczne, które jed-
noznacznie pokazują, Ŝe poziom oczekiwań klientów, co do poszczególnych 
komponentów komputerów przenośnych jest bezpośrednio związany z ich wie-
kiem i poziomem wykształcenia, co dla producentów laptopów skutkuje ko-
niecznością silnego zróŜnicowania i jednocześnie dostosowania oferty produk-
towej do konkretnych grup finalnych odbiorców. 

Charakterystyka badanej grupy respondentów 

Podstawą do przeprowadzenia analiz statystycznych, były dane empiryczne 
pozyskane w dwóch etapach badawczych (rok 2009 oraz 2011). 

W badaniu z roku 2009, dane gromadzone były przy uŜyciu wywiadu kwe-
stionariuszowego, na stuosobowej grupie studentów Politechniki Lubelskiej. 
Badania ankietowe z roku 2011 zostały natomiast przeprowadzone wśród stu-
dentów lubelskich uczelni wyŜszych oraz licealistów z Lublina i okolicznych 
miejscowości. Liczebność drugiej próby badawczej osiągnęła 377 osób. Podział 
respondentów ze względu na główne cechy socjodemograficzne przedstawiono 
w tabeli 1, w której zestawiono wyniki badań przeprowadzonych w dwóch 
okresach analitycznych, w 2009 i 2011 roku. Z tabeli tej wynika, Ŝe w badaniu  
z roku 2009 większy procent respondentów stanowili męŜczyźni (73% do 27% 
kobiet), natomiast w próbie z roku 2011 dominowały kobiety (68% do 32% 
męŜczyzn). Zdecydowana większość ankietowanych w obu przypadkach, to 
osoby z przedziału 19–22 lata (81% – 2009 roku, 61,8% – 2011 roku), studiują-
cy na uczelni wyŜszej. PrzewaŜająca część badanych deklaruje, Ŝe dysponowa-
ne przez nich środki pienięŜne pochodzą od rodziców. Prawie połowa z przeba-
danych osób mieszka na wsi2. 

                                                                 
2 Dane o sposobie utrzymania oraz miejscu zamieszkania są dostępne jedynie dla próby badaw-

czej z roku 2011. 
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Tabela 1 

Dane metrykalne respondentów z roku 2009 i 2011 (w %) 

  2009 2011 

Płeć 
męŜczyzna 73,0 32,4 
kobieta 27,0 67,6 

Wiek 

16–18 0,0 26,8 
19–22 81,0 61,8 
23–25 19,0 8,8 
więcej niŜ 25 0,0 2,7 

Miejsce nauki 
liceum/technikum 0,0 28,1 
uczelnia wyŜsza 100,0 71,9 

Źródło utrzymania 
respondentów 

rodzice 

b.d.* 

60,8 
praca 19 
stypendia 16,3 
inne 3,9 

Miejsce zamieszka-
nia respondentów 

wieś 

b.d.* 

45,9 
miasto do 50 tys. mieszkańców 25,2 
miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców 13,0 
miasto powyŜej 100 tys. mieszkańców 15,9 

* b.d. – brak danych, pytanie nie było uwzględnione w treści narzędzia badawczego w danym roku. 

Źródło: badania własne. 

Opinie na temat popularności marek laptopów 

Jednym z głównych problemów analizowanych w ramach omawianego ba-
dania było pytanie odnośnie do znajomości marek komputerów przenośnych. 
Respondentów poproszono o ocenę poszczególnych marek laptopów w skali od 
1 do 10 (gdzie 1 oznacza markę mało popularną, a 10 bardzo popularną). Celem 
analizowanego pytania było poznanie wiedzy na temat znajomości poszczegól-
nych producentów laptopów. Opracowane wyniki dotyczące omawianego pro-
blemu przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 

Analizując dane prezentowane na rysunku 1 (dla roku 2011), moŜna stwier-
dzić, Ŝe najpopularniejszą marką komputera przenośnego wśród studentów  
i licealistów Lublina i okolic jest Toshiba, ze średnią popularnością 7,88; na 
drugim miejscu uplasował się Asus z wynikiem 7,67; trzecie miejsce zajęła 
marka Hewlett-Packard osiągając średnią odpowiedzi 7,48. Markami najmniej 
znanymi respondentom okazały się: Mac (3,66), Compaq (2,61) oraz MSI 
(2,66). Badając odchylenie standardowe wyników omawianego pytania, zauwa-
Ŝyć moŜna, Ŝe w przypadku wyboru marek: Toshiba, Compaq i MSI, odpowie-
dzi są najbardziej skupione (najniŜsze wartości omawianego wskaźnika) wokół 
wyliczonej średniej. Największe rozproszenie występuje dla: Lenovo, Apple  
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i Dell, co świadczy o duŜej rozbieŜności w opinii respondentów odnośnie do 
oceny znajomości danych marek. 

Rys. 1. Popularność marek komputerów przenośnych – badania z 2011 roku 

Źródło: badania własne. 

Analogiczne pytanie zostało równieŜ zadane respondentom w 2009 roku, 
jednakŜe zostało ono skierowane, w odróŜnieniu do badań z roku 2011, jedynie 
do grupy studentów Politechniki Lubelskiej. Opracowane wyniki przedstawiono 
na rysunku 2. 

Rys. 2. Popularność marek komputerów przenośnych – badania z 2009 roku 

Źródło: badania własne. 

Analizując wyniki omawianego badania z 2009 roku , moŜna zauwaŜyć, Ŝe 
największą popularność osiągnęła marka Hewlett-Packard ze średnią oceną 
8,66. Kolejne dwa miejsca zajęły Toshiba (8,38) oraz Asus (7,98). W obu anali-
zowanych okresach, największą popularnością cieszyły się laptopy tych samych 
marek, jedyną róŜnicą jest kolejność ich występowania. Podobnie w przypadku 
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zestawienia najmniej znanych marek, respondenci w obu przypadkach wskazali 
tych samych producentów: Mac, MSI oraz Compaq. Wyniki pomiaru odchyle-
nia standardowego pozwalają zauwaŜyć, Ŝe dla próby z roku 2009 najmniejsze 
rozproszenie odpowiedzi występuje dla marek: HP, Toshiba, Asus oraz Acer, 
natomiast największe róŜnice w stosunku do wyliczonej średniej są typowe dla: 
Lenovo, Apple, oraz Dell. Wyniki te potwierdzają obserwacje przeprowadzone 
dla badania wykonanego w 2011 roku. 

Czynniki decydujące o przebiegu procesu zakupowego 

W niniejszej części artykułu przedstawiono wyniki analizy opracowane dla 
pytań dotyczących determinant wyboru komputera przenośnego. Zanim zostaną 
zaprezentowane główne czynniki decydujące o wyborze przyszłego laptopa  
(z perspektywy badanej grupy osób), istotnym wydaje się dokładne poznanie 
respondentów w odniesieniu do zagadnienia posiadania przez nich komputera 
przenośnego lub chęci jego nabycia. Omawiane zagadnienia zostały przedsta-
wione na rysunkach 3 i 4. 

Rys. 3. Odpowiedź na pytanie o posiadanie laptopa 

Źródło: badania własne. 

W przypadku obydwu prób badawczych moŜna dostrzec, Ŝe procent posia-
daczy komputera przenośnego jest bardzo zbliŜony (stanowili oni około 3/4 
badanych osób). Spośród respondentów, którzy podczas przeprowadzania bada-
nia nie posiadali laptopa (rys. 4), większość zamierzała kupić komputer przeno-
śny w najbliŜszym roku (w roku 2009 – 66,7% badanych oraz w roku 2011 – 
55,1%). Większy procent osób niezamierzających nabyć laptopa, stanowią ba-
dani z roku 2011 (44,9%). Wykazana róŜnica mogła wynikać z tego, Ŝe wśród 
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respondentów drugiego sondaŜu znajdowali się licealiści, dla których komputer 
przenośny jest zdecydowanie mniej poŜądany niŜ w przypadku studentów, któ-
rzy stanowili 100% respondentów pierwszego sondaŜu. 

 

Rys. 4. Odpowiedź na pytanie o zamiar kupna laptopa 

Źródło: badania własne. 

PowyŜsze wyniki potwierdzają, Ŝe osoby będące respondentami obydwu 
prób badawczych są w zdecydowanej większości obecnymi lub przyszłymi 
uŜytkownikami laptopów, co pozwala traktować ich opinie, wyraŜane w poru-
szanych kwestiach problemowych jako wiarygodne, racjonalne i rzetelne.  

W dalszej kolejności zostaną przedstawione dane obrazujące istotność po-
szczególnych czynników w procesie wyboru i zakupu komputera przenośnego 
w opinii badanych respondentów. Pierwszą grupę analizowanych zmiennych 
tworzą tak zwane parametry główne, do grona których zaliczono: cenę, wiel-
kość pamięci RAM, częstotliwość procesora, jakość karty graficznej, wielkość 
matrycy oraz pojemność dysku twardego. Do zbadania poziomu istotności uŜy-
to skali pomiarowej od 1 do 10, gdzie 1 oznacza czynnik mało waŜny, a 10 
bardzo waŜny. Dane dotyczące poszczególnych determinant dla kolejnych lat 
2009 i 2011 przedstawiono na rysunkach 6 i 7.  

Analizując rysunki 6 i 7 oraz uśrednione odpowiedzi moŜna stwierdzić, Ŝe 
opinie respondentów są dość zbliŜone do siebie. Według ankietowanych z roku 
2009, trzema najwaŜniejszymi czynnikami wpływającymi na zakup laptopa są: 
cena, pojemność dysku twardego oraz częstotliwość taktowania procesora, ze 
średnimi ocenami (kolejno): 8,68; 8,03 i 7,99. Pozostałe odpowiedzi typowane 
były nieznacznie niŜej, w kolejności: wielkość pamięci RAM (7,98), karta gra-
ficzna (7,98) i wielkość matrycy (6,80). 
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Rys. 5. Stopień waŜności „parametrów głównych” laptopa w 2009 roku 

Źródło: badania własne. 

Rys. 6. Stopień waŜności „parametrów głównych” laptopa w 2011 roku 

Źródło: badania własne. 

Dla roku 2011 najwyŜej ocenionymi determinantami są: cena (8,07), po-
jemność dysku twardego (7,52) oraz wielkość pamięci RAM (7,24). Kolejne 
zmienne zostały ocenione przez respondentów nieco niŜej, aczkolwiek róŜnice 
we wskazanej istotności są duŜo większe w roku 2011 niŜ dla próby z roku 
2009. Ponadto przeprowadzając analizę odchylenia standardowego (dla obu 
prób badawczych), zauwaŜyć moŜna duŜą zgodność wyraŜanej opinii w wybo-
rze ceny jako najwaŜniejszego czynnika w procesie decyzyjnym. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na znaczącą róŜnicę w odpo-
wiedziach respondentów dotyczących częstotliwości taktowania procesora. 
Parametr ten jest znacznie istotniejszy dla respondentów z pierwszej próby ba-
dawczej, którą stanowili wyłącznie studenci Politechniki Lubelskiej (wartość 
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średnia wyniosła 7,99) niŜ dla ankietowanych podczas drugiego badania,  
w przypadku której prawie 1/3 próby badawczej stanowili licealiści (w roku 
2011 wartość średnia osiągnęła wynik 6,66). Podsumowując, częstotliwość 
taktowania procesora jest jednym z decydujących czynników wyboru kompute-
ra przenośnego przez studentów Politechniki Lubelskiej, zaś badani licealiści 
uwaŜają tę cechę za najmniej waŜną. 

Analogicznie zostały przeanalizowane czynniki dodatkowe jakie mogłyby 
mieć istotne znaczenie przy wyborze laptopa, tj. kolor, kamera internetowa, 
nagrywarka DVD, obecność czytnika karty pamięci, funkcja Bluetooth, zainsta-
lowany system operacyjny, liczba gniazd USB, dołączona do komputera torba, 
czas pracy na baterii oraz waga laptopa. Średnie wartości i odchylenia standar-
dowe dla poszczególnych czynników dodatkowych zostały przedstawione na 
rysunkach 7 i 8 odpowiednio dla próby badawczej z roku 2009 i 2011. 

Rys. 7. Stopień waŜności czynników dodatkowych przy kupnie laptopa – rok 2009 

Źródło: badania własne. 

Według ankietowanych z roku 2009, trzema najwaŜniejszymi czynnikami 
dodatkowymi wpływającymi na zakup laptopa są: czas pracy na baterii (średnia 
odpowiedzi 8,61), wyposaŜenie laptopa w nagrywarkę DVD (7,65) oraz czytnik 
kart pamięci (7,24). Na kolejnych miejscach uplasowały się takie czynniki jak: 
liczba gniazd USB (6,44), funkcja Bluetooth (6,28), waga laptopa (6,18), zain-
stalowany system operacyjny (4,99), kamera internetowa (4,37), otrzymanie  
w prezencie torby na przenośny komputer (4,08). Za najmniej waŜny czynnik 
dodatkowy został uznany przez respondentów kolor laptopa (3,89). 

Z kolei analiza odpowiedzi ankietowanych w roku 2011 wskazuje, Ŝe dla 
badanej próby najistotniejsze dodatkowe czynniki decydujące o wyborze lapto-
pa to: czytnik kart (7,12), system operacyjny dodawany do komputera (6,74) 
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oraz nagrywarka DVD (6,84). Średnia odpowiedzi dla pozostałych wariantów 
kształtowała się następująco: liczba gniazd USB (5,26), kamera internetowa 
(5,21), funkcja Bluetooth (4,68), waga laptopa (4,57), czas pracy na baterii 
(3,34), torba gratis (4,27) i kolor laptopa (4,34).  

Rys. 8. Stopień waŜności czynników dodatkowych przy kupnie laptopa – rok 2011 

Źródło: badania własne. 

Analizując klasyczną miarę zmienności, tj. odchylenie standardowe moŜna 
zauwaŜyć, Ŝe w przypadku odpowiedzi respondentów badania z roku 2011, 
wartości odchyleń od średniej są mniejsze niŜ uzyskane w roku 2009. 

Śledząc rozkład odpowiedzi na powyŜsze pytanie warto zauwaŜyć, Ŝe 
zmienną wyróŜniającą się obu prób jest czynnik „czasu pracy na baterii”. An-
kietowani z roku 2011, do których naleŜeli studenci oraz licealiści, postrzegali 
ten parametr za najmniej waŜny podczas podejmowania decyzji zakupowej 
(średnia 3,34). Podczas gdy, dla respondentów z roku 2009 (gdzie próbę ba-
dawczą stanowili wyłącznie studenci Politechniki Lubelskiej) odpowiedź ta 
uzyskała średnią wartość na poziomie 8,61 punktu, co dało jej pierwsze miejsce 
wśród badanych zmiennych. Tak niski wynik dla tego czynnika w roku 2011 
mógł być spowodowany faktem postrzegania przez licealistów komputera prze-
nośnego przez pryzmat komputera stacjonarnego, który z reguły ma stałe źródło 
zasilania. Nie biorą oni pod uwagę problemów z ewentualnym brakiem moŜli-
wości podłączenia komputera przenośnego do zasilania w innym miejscu niŜ 
własny dom. 

W odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu badawczym wi-
dać, Ŝe kobiety stanowiły większość wśród niezdecydowanych. Dowodzi to, Ŝe 
płeć ma istotne znaczenie w poziomie wiedzy odnośnie do badanego produktu. 
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Według opinii wyraŜanych przez analizowanych respondentów, większą wiedzę 
mają badani męŜczyźni, którzy z natury bardziej interesują się sprzętem IT. 

Zakończenie 

Zdecydowana większość respondentów biorących udział w omawianym ba-
daniu deklaruje posiadanie na własność komputera przenośnego lub chęć jego 
nabycia w najbliŜszym roku. Na taką sytuację moŜe mieć wpływ rosnące zainte-
resowanie sprzętem IT oraz dynamicznie rozwijająca się branŜa, która z roku na 
rok osiąga stały wzrost wskaźników sprzedaŜy. Z analizy udzielanych odpowie-
dzi wynika, Ŝe preferencje zakupowe dotyczące badanego produktu są dość 
wygórowane. Ankietowani chcieliby nabyć komputer przenośny z nienaganny-
mi parametrami, lecz na taki zakup planują wydać nie więcej niŜ 3000 zł.  
W wielu przypadkach taka sytuacja nie jest moŜliwa. Realizując proces zaku-
powy kaŜdy klient musi wybrać pewne priorytety, którymi będzie się kierować, 
aby po dokonaniu ostatecznej decyzji był zadowolony z podjętego wyboru. 
Nieprzypadkowo zatem w opinii badanych respondentów najwaŜniejszym 
czynnikiem determinującym wybór laptopa jest jego cena. Warunkuje ona czę-
sto rezygnację z lepszych parametrów sprzętu, na rzecz mniejszych kosztów 
związanych z jego zakupem. Spośród elementów sprzętowych, respondenci 
najczęściej zwracają uwagę na częstotliwość taktowania procesora, wielkość 
pamięci RAM oraz pojemność dysku twardego. Są to komponenty decydujące o 
podstawowych parametrach działania kaŜdego komputera. Bez nich nie byłaby 
moŜliwa praca na Ŝadnym sprzęcie tego typu.  

Analizując wyniki dotyczące czynników dodatkowych, wpływających na 
proces zakupowy badanego produktu, odkryto duŜe zróŜnicowanie opinii u osób 
o róŜnym poziomie wykształcenia i wieku. Mianowicie, dla studentów najwaŜ-
niejszy okazał się parametr „czas pracy na baterii”, co wynika z natury studio-
wania – konieczność elektronicznej rejestracji na studia oraz później realizowa-
nia programu studiów, w ramach których studenci muszą przygotowywać liczne 
projekty oraz prezentacje w formie elektronicznej. Dla grupy najmłodszych 
respondentów badania (tj. licealistów) czas pracy na baterii okazał się natomiast 
najmniej istotnym spośród wszystkich analizowanych czynników dodatkowych. 
Priorytetem jest czytnik kart pamięci, najprawdopodobniej po to, aby ułatwić 
przesyłanie plików z jednego urządzenia na drugie. Ciekawa sytuacja klaruje się 
w przypadku analizy popularności określonych marek komputerów przeno-
śnych. OtóŜ trzema najchętniej wybieranymi przez respondentów producentami 
były: Toshiba, Asus i HP. Produkty tych marek stanowią bardzo duŜy odsetek 
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laptopów dostępnych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i na internetowych 
portalach aukcyjnych. Dodatkowo badania wykazały, Ŝe waŜną determinantą  
w omawianym procesie zakupowym okazał się takŜe serwis gwarancyjny. 
Klienci chcą być pewni, Ŝe w przypadku ewentualnej awarii komputera przeno-
śnego będą mogli liczyć na bezpłatną, profesjonalną i szybką naprawę powstałej 
usterki. 

Reasumując, wyniki przeprowadzonych badań pokazują, Ŝe sposób warto-
ściowania oferty przez klientów w sektorze IT zmienia się w sposób istotny 
wraz z ich wiekiem i poziomem wykształcenia. Firmy produkujące komputery 
przenośne, chcąc w pełni zaspokoić oczekiwania swoich potencjalnych klien-
tów muszą dysponować coraz bardziej zróŜnicowaną i jednocześnie dostosowa-
ną do specyficznych potrzeb konkretnych grup odbiorców ofertą produktową.  

 
THE MOBILE COMPUTERS’ CHOICE DETERMINANTS IN THE 

LIGHT OF THE SOCJODEMOGRAFIC CHARACTERISTIC AMONG 
THE STUDENTS AND SECONDARY SCHOOL PUPILS  

 
Summary 

 
The main aim of the paper is to present the results of the primary research concerning buying 

preferences in the field of the mobile computer sector among students and secondary school 
pupils from Lublin city and its area. Mobile computers sector is a dynamically growing segment 
of the IT market. The paper shows that consumer expectations are changing essentially together 
with their age and level of education. Companies which produce laptops must be able to deliver 
more diverse and on the same hand customized computers to the specific group of consumers in 
order to be able to fulfill their expectations and needs. 
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POZIOM ŚWIADOMOŚCI PRAW KONSUMENTÓW OSÓB 
STARSZYCH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 

 

 

 

Streszczenie  

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na segment osób starszych w kontekście ich zacho-
wań na rynku usług i poziomu świadomości praw konsumentów. Problem ten został przedstawio-
ny przy wykorzystaniu badań własnych autorki. Badania zostały przeprowadzone w grudniu 2011 
roku na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków w wieku 24–65 lat w miastach o liczbie 
mieszkańców 100 tys. i więcej. Wyniki badania wskazują na niski poziom wiedzy konsumenckiej 
osób starszych, co wskazuje na potrzebę wzmocnienia działań edukacyjnych. 

Wprowadzenie 

Jednym z najistotniejszych zjawisk społecznych obserwowanych współcze-
śnie w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, jest starzenie 
się społeczeństw. Wyrazem znaczenia ludzi starszych we współczesnych społe-
czeństwach, jest ustanowienie Światowego Dnia Praw Osób Starszych (15 czerw-
ca), Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych (1 października) i Dnia Seniora 
(14 listopada)1.  

Konsumenci w wieku 60+, według danych GUS, stanowili w 2008 roku 
18% ludności ogółem (6788,2 tys. konsumentów), z dominującą grupą wiekową 
75+ (2260,5 tys.) i 60–64 lata (1667,4 tys.)2. Według prognozy ludności na lata 
2008–2035 opracowanej przez GUS3, udział polskich konsumentów w wieku 

                                                                 
1 Szerzej: M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wyd. SGH, 

Warszawa 2011. 
2 Rocznik Demograficzny 2008, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ 

PUBL_rocznik_demograficzny_2008.pdfs, tab. 16, s. 136. 
3 Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/ 

5840_4514_PLK_HTML.htm. 
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60+ w ogólnej strukturze ludności Polski będzie się zwiększał (tab. 1). Oznacza 
to, Ŝe znaczenie tego segmentu konsumentów na rynku będzie wzrastać. 

Tabela 1 

Zmiany stanów ludności w latach 2008–2035 w Polsce 

Polska 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Ogółem –8 235 –6 755 –8 700 –75 892 –186 170 –391 794 –642 075 –802 951 
0–14 –84 052 –59 765 –31 226 49 122 124 349 –293 606 –566 112 –524 530 
15–59 –115 070 –143 836 –191 269 –1 265 304 –1 293 829 –528 622 –339 014 –789 206 
60+ 190 887 196 846 213 795 1 140 290 983 310 430 434 263 051 510 785 
15–64 70 650 45 131 13 467 –900 992 –1 334 650 –988 654 –427 279 –440 576 
65+ 5 167 7 879 9 059 775 978 1 024 131 890 466 351 316 162 155 
75+ 51 265 49 280 48 596 147 659 –35 810 580 038 766 017 586 844 
80+ 56 842 55 294 61 801 173 623 78 647 –29 046 467 763 568 847 
85+ 35 957 32 317 38 104 148 829 83 088 41 905 –10 268 321 414 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4514_PLK_HTML.htm. 

Wiek w znaczny sposób róŜnicuje zachowania konsumentów na rynku 
usług. Z badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz praktyk 
Stowarzyszenia Konsumentów Polskich wynika, Ŝe seniorzy bardzo często są 
ofiarami nierzetelnych przedsiębiorców i bardzo rzadko dochodzą swoich rosz-
czeń. Starszy konsument, przytłoczony niejednokrotnie zalewem róŜnorodnych 
produktów, niekiedy stymulowany do zakupu nieuczciwymi praktykami ryn-
kowymi, w tym m.in. agresywnymi działaniami promocyjnymi, pozostaje bez-
bronny4. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SMG/KRC, aŜ 40% respon-
dentów w wieku 60–75 lat deklaruje, Ŝe trzeba chwytać okazje, kiedy się poja-
wią. Rzadko poszukują dodatkowych informacji, które mogłyby ich ustrzec 
przed nietrafnymi wyborami. Bardzo często wystarcza im zapewnienie, Ŝe dana 
oferta jest dla nich najatrakcyjniejsza5. 

MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe zagroŜeniem dla interesów ekonomicznych 
seniorów jest ich nadmierna ufność. Wobec powyŜszego, waŜne jest poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom świadomości praw konsumenc-
kich w tej grupie. Poszukiwanie odpowiedzi jest zasadne, bowiem jest to coraz 
atrakcyjniejszy segment ze względu na duŜą siłę nabywczą, poziom świadomo-
ści praw konsumenckich wskazuje na pozycję tego segmentu wobec biznesu.  
                                                                 

4 Badanie konsumentów III-go wieku, raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Warszawa 2009. Badanie „Konsumenci III-go wieku” zostało przeprowadzone przez ARC Rynek 
i Opinia techniką bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo 
(CAPI) na próbie N = 818 mieszkańców Polski w wieku powyŜej 60 lat. Próba miała charakter 
losowo-udziałowy i była reprezentatywna ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania 
(wieś i pięć klas wielkości miast), alokację terytorialną w postaci województwa, płeć oraz wy-
kształcenie. 

5 Seniorze – uwaŜaj!, http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=512 (10.03.2012).  
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Osoby w wieku 55–64 lata jako konsumenci usług w świetle wyników  
badania własnego 

W grudniu 2011 roku dla potrzeb realizacji projektu badawczego Ochrona 
 i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki6 przeprowadzono badanie ilościowe na próbie repre-
zentatywnej dla mieszkańców miast powyŜej 100 tys. mieszkańców, w tym 
Warszawy, w wieku 24–65 lat. Badaniem objęto 1002 Polaków i zrealizowano 
je metodą CATI. Osoby starsze stanowiły prawie 16% badanej populacji.  
W badaniu uŜyto filtra: „korzysta z minimum 4 z 6 wymienionych usług”. Za-
łoŜono, Ŝe usługi handlowe są udziałem wszystkich lub prawie wszystkich re-
spondentów.  

Osoby starsze korzystały przede wszystkim z usług telekomunikacyjnych  
i bankowych, najmniejszy odsetek badanych korzystał w usług turystycznych –
rysunek 1. 

 

Rys. 1. Korzystanie z usług przez osoby w wieku 56–64 lata 

Źródło: badanie własne, 2011. 

Respondenci korzystali zarówno z usług telefonii stacjonarnej (100%), jak  
i komórkowej (mobilnej) – 87%. Ponadto 65% osób starszych korzystało z In-
ternetu stacjonarnego, a 18% z Internetu mobilnego. Zdecydowanie i raczej 
zadowolonych z tych usług było 94% respondentów. 

W przypadku usług bankowych respondenci korzystali z rachunku bieŜące-
go (70%), karty bankomatowej/debetowej (64%), przelewu bankowego (72%), 
lokat bankowych, rachunków oszczędnościowych (70%), zleceń stałych (42%), 
                                                                 

6 Projekt NN112 391140 realizowany jest w Instytucie Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, 
w latach 2011–listopad 2012, pod kierunkiem Anny Dąbrowskiej. 
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kart kredytowych (32%); 4% osób starszych nie korzystało z tych usług. Zdecy-
dowanie i raczej zadowolonych z jakości usług było 88% respondentów. 

W ramach usług pocztowych osoby w wieku 56–64 lata korzystały głównie 
z wysyłania paczek (57%), usług kurierskich (50%), opłat abonamentu RTV 
(48%), przekazu pocztowego (38%), wpłat/wypłat z rachunku bankowego 
(36%); 5% nie korzystało z tych usług. Zdecydowanie i raczej zadowolonych 
było 84% respondentów. 

Dość duŜym zainteresowaniem cieszą się usługi ubezpieczeniowe. Z ubez-
pieczenia na Ŝycie korzystało 82% badanych, 78% – z ubezpieczenia mieszka-
nia/domu, 76% – z ubezpieczenia samochodu, 36% – z ubezpieczenia tury-
stycznego, 14% – z ubezpieczenia na doŜycie; 2% badanych nie korzystało  
z Ŝadnych usług ubezpieczeniowych. Zdecydowanie i raczej zadowolonych  
z jakości tych usług było 94% respondentów. 

Z usług gastronomicznych korzystał z róŜną częstotliwością co dziesiąty 
badany, z usług restauracji – 81%, fast foodów – 47%, kawiarni – 47%, stołó-
wek – 22%, kiosków gastronomicznych – 26%, dowozu do domu – 56%, cateri-
ngu – 22%. Respondenci korzystali z usług tych placówek najczęściej raz, kilka 
razy w roku. Zdecydowanie i raczej zadowolonych z tych usług było 67% re-
spondentów. 

Z usług turystycznych korzystało 29% badanych. Warto zauwaŜyć, Ŝe 60% 
osób starszych zadeklarowało, Ŝe sprawdza wiarygodność biura, 58% – czy 
biuro jest ubezpieczone, 47% – jaka jest moŜliwość i konsekwencje odstąpienia 
od umowy, 42% – czy biuro oferuje usługi last minute, 31% nie podejmuje 
Ŝadnego z tych działań. Zdecydowanie i raczej zadowolonych z tych usług było 
54% respondentów. 

Jednym z celów badania była identyfikacja czynników decydujących o wy-
borze przez badanych firmy usługowej. Maksymalnie moŜna było wskazać na 
trzy czynniki. Odpowiedzi przedstawiono w tabeli 2. Z danych w niej zaprezen-
towanych wynika, Ŝe czynniki decydujące o wyborze firmy usługowej są zróŜ-
nicowane w zaleŜności od branŜy. Generalnie, za najwaŜniejszy czynnik uznano 
łatwość kontaktu z pracownikami. W usługach bankowych, telekomunikacyj-
nych, turystycznych osoby starsze zwracają jednak uwagę głównie na renomę 
firmy. W przypadku usług handlowych, pocztowych, turystycznych istotna jest 
takŜe otwartość firmy na potrzeby konsumentów. Uwagę zwraca fakt, Ŝe jakość 
usług i cena znalazły się na dalszych miejscach, co moŜe wskazywać na prze-
wartościowanie oczekiwań wobec placówek usługowych.  
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Tabela 2 

Czynniki decydujące o wyborze firmy usługowej przez osoby w wieku 56–65 lat (w %) 

Usługi 

Łatwość 
kontaktu 

z pra-
cowni-
kami 

Re-
no-
ma 
fir-
my 

Otwartość 
firmy na 
potrzeby 
klienta 

Jakość 
usług 

Ce-
na 

Loka-
lizacja 

MoŜ-
liwość 
płatno-
ści 

online 

Opinia 
znajo-
mych, 
rodzi-

ny 

Pro-
mocja 

MoŜ-
liwość 
zamó-
wienia 
usługi 
online 

Raba-
ty, 

upusty, 
nagro-
dy za 
lojal-
ność 

Bankowe 26* 41 18 20 15 20 8 8 3 2 4 
Handlowe 43 21 24 20 14 24 5 3 5 3 0 
Gastrono-
miczne 

36 25 19 20 15 7 16 8 1 0 1 

Pocztowe 49 22 25 16 8 11 1 3 1 2 1 
Telekomuni-
kacyjne 

32 32 21 25 13 16 9 5 4 2 1 

Turystyczne 30* 32 32 23 14 9 8 1 3 3 0 
Ubezpiecze-
niowe 

43 30 26 21 13 5 2 3 3 2 0 

* Istotne statystycznie. 

Źródło: badanie własne, 2011. 

Ocenie poddano takŜe inne czynniki o charakterze ekonomicznym: 
– oferowane upusty dla nowych klientów – 45% osób starszych oceniło 

zdecydowanie i raczej dobrze, 26% źle i zdecydowanie źle, pozostałe 
osoby nie potrafiły udzielić jednoznacznej odpowiedzi, 

– oferowane upusty dla długoletnich klientów – 48% oceniło zdecydowa-
nie i raczej dobrze, 36% – źle i zdecydowanie źle, 16% – trudno powie-
dzieć, 

– sformułowanie umowy (przejrzystość tekstu, prawa i obowiązki obu 
stron) – odpowiednio: 35%, 54% i 11%, 

– rzetelność informacji przekazywanych w reklamach – odpowiednio: 
17%, 66%, 16%, 

– rzetelność informacji przekazywanych przez pracowników – odpo-
wiednio: 60%, 27% i 13%. 

Respondentów poproszono takŜe o ocenę, czy w ciągu ostatnich dwóch lat 
spotkali się z nierzetelnym wykonaniem usług, czyli wykonaną niezgodnie  
z umową, z tym co zapewniał, obiecywał usługodawca. 63% osób starszych 
stwierdziło, Ŝe nie spotkało się z taką sytuacją. Najgorzej pod tym względem 
oceniano usługi handlowe, telekomunikacyjne i bankowe (10% i więcej wska-
zań). Zapytano takŜe respondentów, czy biorąc pod uwagę dotychczasowe do-
świadczenia w korzystaniu z usług, byliby skłonni zmienić usługodawcę – tabe-
la 3. 
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Tabela 3 

Doświadczenia osób starszych w korzystaniu z usług (w %) 

 
Telekomu-
nikacyjne 

Han-
dlowe 

Bankowe Pocztowe 
Ubezpie-
czeniowe 

Gastro-
nomiczne 

Tury-
styczne 

Nierzetelne 
wykonanie 
usługi 

11 13 10 7 8 1 3 

Zmiana wy-
konawcy 
usług 

21 19 18 14 14 16 8 

Nie zamie-
rzają zmienić 
usługodawcy 

68 60 73 76 62 48 46 

Źródło: badanie własne, 2011. 

Osoby, które byłyby skłonne zmienić usługodawcę wskazywały na róŜne 
przyczyny, najczęściej zbyt wysokie ceny/opłaty/prowizje. Drugi najczęstszy 
powód, to jakość usługi odbiegająca od jakości oczekiwanej (tab. 4). W przy-
padku usług turystycznych to takŜe niezadowalająca oferta w stosunku do kon-
kurencji. 

Tabela 4 

Przyczyny zmiany usługodawcy (w % odpowiedzi) 

 

Nie jestem 
zadowolo-
ny(a) z ja-

kości 
usług 

Zbyt 
wysokie 

ceny/ 
opłaty/ 

prowizje 

Niska 
kultura 

obsługi/złe 
traktowa-
nie klienta 

Niezadowa-
lająca oferta 
w stosunku 
do konku-

rencji 

Nie-
uznanie 
rekla-
macji 

Opinie/ 
sugestie 
rodziny, 

znajomych 

Telekomunikacyjne 23 53 16 16 0 5 
Handlowe 41 53 24 29 12 12 
Bankowe 13 81 6 19 6 0 
Pocztowe 23 46 31 31 0 8 
Ubezpieczeniowe 8 54 8 31 0 8 
Gastronomiczne 40 40 13 20 13 13 
Turystyczne 0 43 0 29 14 14 

Źródło: badanie własne, 2011. 

Warto takŜe wskazać na przyczyny, dla których starsi konsumenci nie za-
mierzają zmienić usługodawcy. Pomijając aspekt zadowolenia ze świadczonej 
usługi, uwagę zwracają takie argumenty jak: jestem lojalnym klientem, nie lubię 
zmian, nie wierzę, Ŝe zmiana coś poprawi, wymaga to zbyt wiele wysiłku, czasu 
(tab. 5). 
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Tabela 5 

Powody, dla których osoby starsze nie zamierzają zmienić usługodawcy (% wskazań) 

 

Jestem  
w pełni 

zadowolo-
ny ze 

świadczo-
nych usług 

Wymaga 
to zbyt 
wiele 

wysiłku, 
czasu 

Nie 
wierzę, 
Ŝe zmia-
na coś 

poprawi 

Jestem 
lojalnym 
klientem, 
nie lubię 
zmian 

Jestem 
lojalnym 
klientem  

i mam z te-
go tytułu 
bonifikaty 

Nie mogę 
zmienić, bo  

w okolicy nie 
ma innej fir-
my świadczą-

cej takie 
usługi 

Telekomunikacyjne 77 6 5 13 2 3 
Handlowe 76 5 3 19 0 2 
Bankowe 71 12 5 29 2 2 
Pocztowe 74 4 6 13 0 12 
Ubezpieczeniowe 81 3 7 13 0 1 
Gastronomiczne 84 0 7 11 0 2 
Turystyczne 86 0 7 10 0 7 

Źródło: badanie własne, 2011. 

Dochodzenie praw konsumenckich przez osoby starsze 

Wśród praw przysługujących konsumentom najczęściej wymienia się7: 
1. Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (the right to protection of heal-

th and safety) – człowiek chcąc zaspokoić swoje potrzeby musi konsumo-
wać towary i usługi nabywane na rynku. Oferenci towarów i usług mają 
obowiązek precyzowania cech bezpieczeństwa produktów oraz właściwego 
informowania konsumentów o moŜliwości wystąpienia zagroŜeń. Dla za-
pewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsu-
mentów na obszarze wspólnego rynku Unii Europejskiej, utworzono system 
RAPEX8, który obejmuje wszystkie produkty nieŜywnościowe przeznaczo-
ne dla konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobień-
stwo, Ŝe mogą być przez nich uŜyte. W odniesieniu do Ŝywności i pasz ist-
nieje odrębny system w tym zakresie – RASFF (Rapid Alert System Food 
and Feed – system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej Ŝywności i pa-
szach)9. 

2. Prawo do ochrony interesów ekonomicznych (the right to protection of 
economic interest) – zdarza się, Ŝe przedsiębiorcy z racji swojej pozycji 
rynkowej mogą narzucać niekorzystne warunki umowy, uprawiać nie-

                                                                 
7 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Ochrona i edukacja konsumentów we współcze-

snej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005, s. 22–29. 
8 W Polsce krajowy punkt kontaktowy systemu RAPEX znajduje się w Departamencie Nadzo-

ru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), http://www.uokik.gov.pl/ 
system_rapex.php; http://www.dolceta.eu/polska/Mod3/spip.php?article291. 

9 W Polsce systemem RASFF kieruje Główny Inspektor Sanitarny, http://ec.europa.eu/ 
food/food/rapidalert/index_en.htm. 
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uczciwą konkurencję, stosować nadmiernie wysokie ceny czy nierzetelne 
praktyki marketingowe i handlowe. Polityka konsumencka powinna inten-
syfikować działania zmierzające do rozwoju konkurencji, zachowania pra-
widłowej relacji ceny do jakości produktu, jasnego sformułowania czytel-
nych i zrozumiałych zasad oraz postanowień umów z udziałem konsumen-
tów. 

3. Prawo do informacji i edukacji (the right to information and education) – 
rzetelna, pełna informacja pozwala konsumentom na dokonywanie przemy-
ślanych wyborów zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami. 
Konsumenci potrzebują rzetelnej informacji o cechach oferowanych produk-
tów, warunkach bezpiecznego ich uŜywania (korzystania), a takŜe procedu-
rach reklamacyjnych. Współcześni konsumenci, szczególnie osoby starsze, 
często są zagubione i nie potrafią podjąć właściwej decyzji z punktu widze-
nia swoich interesów konsumenckich. Za dostarczanie informacji podno-
szących poziom świadomości konsumenckiej odpowiadają instytucje rzą-
dowe i samorządowe, zajmujące się ochroną praw konsumentów oraz spo-
łeczne organizacje konsumenckie. 

4. Prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń (the right of redress) – ozna-
cza stworzenie konsumentom mechanizmów prawnych i procedur ułatwia-
jących w sposób tani oraz szybki dochodzenia roszczeń, a takŜe pomoc  
w egzekwowaniu praw konsumentów. 

5. Prawo do reprezentacji (the right of representation) – oznacza zapewnienie 
konsumentom warunków do zrzeszania się, prezentowania stanowiska kon-
sumentów i zbiorowej ochrony roszczeń. Instytucje rządowe (Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Europejskie Centrum 
Konsumenckie, Rzecznik Praw Obywatelskich), samorządowe (miej-
ski/powiatowy rzecznik konsumentów) i organizacje konsumenckie (Fede-
racja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) słuŜą kon-
sumentowi pomocą, doradztwem i mogą go reprezentować w sądach polu-
bownych i powszechnych. Aby jednak konsumenci mogli korzystać z po-
mocy tych instytucji i organizacji muszą wiedzieć o ich istnieniu. 
Z badań UOKiK nad poziomem świadomości konsumentów III-go wieku 

wynika, Ŝe osoby starsze są często przeświadczone o swojej słabszej pozycji na 
rynku, co przejawia się między innymi w ogólnie niskiej ocenie sytuacji praw-
nej konsumentów czy teŜ brakiem wiary w pozytywne rozpatrzenie reklamacji. 
Do istotnych barier utrudniających konsumentom III-go wieku bezpieczne  
i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku zaliczono: 
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– występowanie barier mentalnych, 
– często niewielką mobilność spowodowaną ich stanem zdrowia oraz sy-

tuacją ekonomiczną, 
– brak aktywności konsumenckiej, a takŜe brak wiary w pozytywne roz-

patrzenie reklamacji, 
– nieczytelność dostarczanych informacji w miejscu sprzedaŜy towarów  

i usług, 
– nieznajomość zasad związanych z dostarczaniem informacji w miejscu 

sprzedaŜy, dotyczących istnienia obowiązku zamieszczania informacji 
w języku polskim, uwidaczniania cen w miejscu sprzedaŜy, postępowa-
nia w sytuacji zawyŜenia ceny pomiędzy „półką a kasą”, 

– niezasadne przekonanie respondentów o moŜliwości sprzedaŜy Ŝywno-
ści przeterminowanej, 

– nieznajomość instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsu-
menta, 

– nieznajomość, a takŜe niedostateczną liczbę i rodzaj kampanii eduka-
cyjnych10. 

W badaniu zrealizowanym w 2011 roku zapytano respondentów czy znają 
prawa konsumenckie, chroniące ich przy dokonywaniu zakupu towarów i usług. 
Tylko 15% badanych odpowiedziało, Ŝe tak, bardzo ich to interesuje, szukają 
informacji na ten temat, a 31%, Ŝe ich to zupełnie nie interesuje (rys. 2).  

 

Rys. 2. Znajomość praw konsumentów przez osoby starsze 

Źródło: badanie własne, 2011. 

                                                                 
10 Badanie konsumentów III-go wieku, raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów... 

nie, nie interesuję się 
tym
31%

tak, słyszałem/am coś 
o tym
54%

tak, bardzo mnie to 
interesuje, szukam 
informacji na ten 

temat
15%
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NajwaŜniejszym dokumentem przy świadczeniu usług jest umowa, która 
potwierdza co, kiedy, od kogo i za jaką cenę kupujemy lub zamawiamy. Kupu-
jący zawsze moŜe i powinien zaŜądać pisemnego potwierdzenia zawarcia umo-
wy i dokładnego opisania wszystkich warunków.  

Umowy o świadczenie usług są często długie, bardzo szczegółowe, pisane 
drobnym druczkiem, niezrozumiałym językiem. Które z tych zachowań podczas 
podpisywania umowy o świadczenie usługi (np. bankowej, telekomunikacyjnej, 
ubezpieczeniowej, turystycznej) jest najbliŜsze osobom starszym? Jak wynika  
z badania, osoby starsze nieco częściej niŜ przeciętny Polak w wieku 24–65 lat 
mieszkający w mieście, uwaŜnie czytają całą umowę i dopytują się, jeśli czegoś 
nie rozumieją oraz podpisują umowę nie czytając, bo z reguły nie mają czasu, 
nie znają się na tym, mają zaufanie do sprzedawcy (tab. 6). 

Tabela 6 

Czytanie umów za świadczenie usług (% odpowiedzi) 

  

Czytam 
uwaŜnie całą 

umowę i 
dopytuję się, 
jeśli czegoś 
nie rozu-

miem 

Zazwyczaj 
przeglądam 

umowę 
pobieŜnie 
zwracając 
uwagę na 
niektóre 
punkty  

Czytam 
uwaŜnie całą 

umowę, 
szczególnie 
to, co jest 
zapisane 
drobnym 
drukiem 

Czytam 
uwaŜnie całą 
umowę, ale 
nie dopytuję 

się o szczegó-
ły 

Podpisuję umo-
wę nie czytając, 
bo z reguły nie 
mam czasu, nie 

znam się na tym, 
mam zaufanie 
do sprzedawcy 

Przerzu-
cam kartki 

umowy 
nie wczy-
tując się  

w ich treść 

Ogółem 40 29 12 7 7 5 

56–65 lat 42 26 12 4 10 5 

Źródło: badanie własne, 2011. 

74% osób starszych czyta zdecydowanie i raczej uwaŜnie umowy zawierane 
z bankami, 83% – umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a takŜe  
o świadczenie usług ubezpieczeniowych, 49% – umowy o świadczenie usług 
turystycznych – tabela 7.  

Tabela 7  

Czytanie umów przed ich podpisaniem (w %) 

Usługi 
Zdecydowanie 

uwaŜnie 
Raczej 

uwaŜnie 
Raczej 

nieuwaŜnie 
Zdecydowanie 

nieuwaŜnie 
Trudno 

powiedzieć 
Bankowe 36 38 12 7 7 
Telekomunikacyjne 27 45 15 7 5 
Turystyczne 24 25 7 4 40 
Ubezpieczeniowe 43 40 7 8 3 

Źródło: badanie własne, 2011. 

Zapytano takŜe badanych o znajomość instytucji rządowych i organizacji 
konsumenckich zajmujących się problematyką ochrony i edukacji konsumen-
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tów. Udzielając odpowiedzi spontanicznie, aŜ 54% starszych Polaków, miesz-
kańców miast z liczbą mieszkańców 100 tys. i więcej stwierdziło, Ŝe nie znają 
Ŝadnych instytucji i organizacji (rys. 3). Dla całej badanej populacji wskaźnik 
ten wynosił 48%, a więc o 6% mniej. Osoby starsze najczęściej wymieniały 
Federację Konsumentów i rzecznika konsumentów.  

 

Rys. 3. Spontaniczna znajomość instytucji i organizacji konsumenckich 

Źródło: badanie własne, 2011. 

Zupełnie inaczej kształtuje się wspomagana znajomość instytucji i organi-
zacji konsumenckich. Tylko 7% starszych osób stwierdziło, Ŝe nie zna Ŝadnych 
tego typu instytucji i organizacji. AŜ 78% zna Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów chociaŜby ze słyszenia (rys. 4).  

 

Rys. 4. Wspomagana znajomość instytucji i organizacji konsumenckich 

Źródło: badanie własne, 2011. 
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Warto jednak podkreślić, Ŝe 46% starszych konsumentów zdecydowanie  
i raczej uwaŜa, Ŝe Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej lepiej 
chroni prawa konsumentów. Przeciwnego zdania był co czwarty badany. Z ko-
lei 56% respondentów uwaŜa, Ŝe poziom ochrony konsumentów w Polsce nie 
jest niŜszy jak w krajach Europy Zachodniej, a 40% respondentów jest przeko-
nanych, Ŝe jest podobny jak w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Starsi 
konsumenci doceniają zmiany, zachodzące w instytucjach i organizacjach kon-
sumenckich. 60% respondentów twierdzi, Ŝe jest ich coraz więcej – tabela 7. 

Tabela 7 

Opinie osób starszych na temat ochrony praw konsumentów (% odpowiedzi) 

Wyszczególnienie 
Zdecy-

dowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecy-
dowanie 

nie 

Trudno 
powie-
dzieć 

Polska jako państwo członkowskie 
Unii Europejskiej lepiej chroni prawa 
konsumentów 

16 30 19 5 30 

Poziom ochrony praw konsumenckich 
w Polsce jest taki sam jak w krajach 
Europy Zachodniej 

3 13 35 21 27 

Poziom ochrony praw konsumenckich 
w Polsce jest podobny jak w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej  

7 33 15 7 38 

W Polsce jest coraz więcej instytucji  
i organizacji zajmujących się problema-
tyką ochrony i edukacji konsumentów 

22 35 12 4 26 

Źródło: badanie własne, 2011. 

Uwagę zwraca jednak wysoki odsetek osób starszych, którzy nie potrafili 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Oznaczać to moŜe małe zainteresowanie 
prawami konsumentów przez tą grupę respondentów.  

Zakończenie 

Wyniki badania osób starszych jako konsumentów przeprowadzonego przez 
UOKiK i badania własne autorki pozwalają na kilka refleksji. 

Wyniki badań wskazały na dość niski poziom świadomości osób starszych 
odnośnie do przysługujących im praw, wynikających z braku zaangaŜowania 
samych konsumentów w proces edukacyjny. Respondenci zdecydowanie znają 
przepisy dotyczące reklamacji w: 

– sprzedaŜy detalicznej – 11%, 
– usługach bankowych – 5%, 
– usługach gastronomicznych – 4%, 
– usługach telekomunikacyjnych – 8%, 
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– usługach pocztowych – 9%, 
– usługach ubezpieczeniowych – 9%. 
Niski poziom wiedzy na temat składania reklamacji zapewne przekłada się 

na aktywne reagowanie na nienaleŜyte wykonanie usługi czy nienaleŜytą obsłu-
gę konsumenta, wprowadzanie w błąd lub sprawdzanie czy umowa nie zawiera 
niedozwolonych klauzul.  

Wzrost wiedzy konsumentów jest warunkiem świadomego kształtowania 
zachowań konsumpcyjnych. Niezbędne są działania podnoszące poziom świa-
domości praw konsumentów, m.in. przez róŜne przedsięwzięcia o charakterze 
edukacyjnym.  

Jak wskazywały osoby starsze (badanie 2011) z informacjami dotyczącymi 
ochrony praw konsumentów spotkali się w prasie (52% wskazań) i jest to pew-
na zmiana w stosunku do dotychczasowych wyników badań nad ochroną i edu-
kacją konsumentów. Tym razem pierwszeństwo utraciła telewizja, na którą 
wskazało 43% badanych. Na trzecim miejscu uplasowały się Internet i radio – 
32% wskazań. Co czwarty senior wskazał na sklep/firmę usługową i znajo-
mych, rodzinę. Tylko 7% wskazało na instytucje zajmujące się tego typu pro-
blematyką i 5% na organizacje konsumenckie.  

Zdaniem osób starszych, działania edukacyjne powinny podejmować orga-
nizacje konsumenckie – 95% wskazań, media – 91%, rzecznicy konsumentów, 
rzecznik ubezpieczonych, arbiter bankowy – 90%, UOKiK, ECK, IH, UKE itp. 
– 88% wskazań. Wielu konsumentów taką rolę przypisywało szkołom na po-
ziomie średnim – 83% wskazań, rodzicom/opiekunom – 74%, uczelniom wyŜ-
szym – 71%, instytucjom samorządowym – 70%, dostawcom towarów/usług – 
68% wskazań. Działania edukacyjne powinny być prowadzone z wykorzysta-
niem najbardziej oczekiwanych przez konsumentów III-go wieku źródeł infor-
macji konsumenckich, tj. programów telewizyjnych. 

Na zakończenie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe bardzo potrzebne jest wzmoŜenie 
działań edukacyjnych skierowanych do tej grupy odbiorców oraz większe zaan-
gaŜowanie instytucji i organizacji konsumenckich, zajmujących się ochroną 
konsumentów. Takie działania powinny być prowadzone, i to w szerszym niŜ 
dotychczas zakresie, przez szkoły na kaŜdym poziomie nauczania. Działalność 
edukacyjna przyczynia się do wzmocnienia pozycji starszych konsumentów 
jako podmiotu występującego na rynku, do budowania siły konsumentów, 
świadomych jak dochodzić swoich praw, m.in. do zgłaszania uzasadnionych 
reklamacji. 
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THE LEVEL OF CONSUMER RIGHTS AWARENESS AMONG THE 
ELDERLY IN THE LIGHT OF THE AUTHOR’S OWN  RESEARCH 

 
Summary 

In this paper the author draws our attention to the segment of the elderly people with regard 
to their behavior in the services market as well as their level of consumer rights awareness. This 
problem has been presented and examined on the basis of the author's own research. The study 
was conducted in December 2011 on a representative sample of adult Poles aged 24–65 in cities 
with a population of 100 thousand and above. The results indicate a low level of consumer aware-
ness among the elderly people, which indicates the need to improve education in this particular 
sector. 

Translated by Anna Dąbrowska 
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ZACHOWANIA MŁODYCH KONSUMENTÓW  
– ZAKUPY KOMPULSYWNE 

 

 

 

Streszczenie  

Konsumpcja kompulsywna jest waŜnym obszarem badań zachowań konsumenckich. Celem 
artykułu jest omówienie tego zjawiska, identyfikacja czynników wywołujących takie zachowania 
i przedstawienie wyników badań wstępnych przeprowadzonych wśród młodych konsumentów. 
MłodzieŜ moŜe być grupą szczególnego zainteresowania w tej dziedzinie, poniewaŜ kompulsyw-
ne kupowanie wydaje się być upowszechnione i ma początki w okresie późnego dojrzewania lub 
wczesnej młodości. 

Wprowadzenie 

20 lat temu szacowano, Ŝe odsetek zakupoholików na świecie wynosi około 
2–8% populacji1. Zjawisko zakupoholizmu wydaje się nasilać. W USA, kraju, 
w którym poziom konsumpcjonizmu społeczeństwa jest bardzo wysoki, skala 
zjawiska moŜe dotyczyć ponad 15 mln konsumentów, a blisko 40 milionów ma 
problem  z wydawaniem pieniędzy. Badania wykazały, Ŝe 6% badanych kobiet  
i 5,5% męŜczyzn w USA przyznało się do zakupoholizmu2. Według innych 
badań, w USA na zaburzenia kompulsywnego kupowania cierpi juŜ prawie 10% 
społeczeństwa, a w Wielkiej Brytanii – 15% mieszkańców przyznaje się do 
uzaleŜnienia od zakupów3. 

                                                                 
1 R.J. Faber, T.C. O’Guinn, A clinical screener for compulsive buying, „Journal of Consumer 

Research” 1992, No. 19, s. 459–469. 
2 L.M. Koran, R.J. Faber, E. Aboujaoude, M.D. Large, R.T. Serpe, Estimated prevalence of 

compulsive buying in the United States, „American Journal of Psychiatry” 2006, No. 163(10),  
s. 1806–1812. 

3 B. Woronowicz, UzaleŜnienia. Geneza, terapia i powrót do zdrowia, Parpamedia, Warszawa 
2009, s. 67. 
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Nadmiernym zakupom sprzyjają zmiany cywilizacyjne, społeczne i kultu-
rowe jakie dokonały się w ostatnich latach, m.in. w Polsce. Polscy konsumenci 
zarabiają coraz więcej, co zwiększa dostępność róŜnego rodzaju dóbr konsump-
cyjnych, a ich nabywanie jest synonimem dobrobytu, władzy lub metody na 
zdobycie szacunku, podziwu i akceptacji społecznej. Media, a zwłaszcza tele-
wizja, podkreślając wartość przedmiotów i kupowania, kreują i wzmacniają 
materialistyczne wartości, a tym samym postawy konsumpcyjne. Przyczyniają 
się w ten sposób do wzrostu ryzyka uzaleŜnienia od zakupów. Jak wskazuje 
wielu badaczy4, wśród korzystających z usług telewizyjnych zakupów, większy 
odsetek to kupujący kompulsywnie. Ogólnie, kupowanie kompulsywne jest 
traktowane jako negatywny skutek kultury konsumpcyjnej.  

Istota zakupów kompulsywnych  

Kupowanie kompulsywne bywa w literaturze równieŜ nazywane kupowa-
niem nadmiernym, kupnoholizmem, zakupomanią, zakupoholizmem czy uza-
leŜnieniem od kupowania. W psychologii pojęcie to pojawiło się juŜ w 1915 roku 
– E. Kraepelin opisał manię kupowania jako patologiczny odruch kupowania5. 
Badania nad takimi zachowaniami rozpoczęto dopiero w latach 80. XX wieku. 

Zakupy kompulsywne to niekontrolowane i powtarzające się zakupy, które 
stają się podstawą reakcji na negatywne emocje człowieka. Ich celem jest obni-
Ŝenie napięcia i dyskomfortu psychicznego osoby (np. depresja, lęk, nuda), 
które jednak nie trwa zbyt długo, gdyŜ następuje szybkie wygaśnięcie satysfak-
cji i powtórzenie zachowania6. Z kolei S.L. McElroy i współautorzy zdefinio-
wali to pojęcie jako poczucie silnego przymusu kupowania, połączone z całko-
witą lub częściową utratą kontroli, powodujące wiele szkód, m.in. cierpienie, 
silne poczucie winy, kłopoty finansowe i społeczne7. Autorzy nawiązują do 
wyróŜnionych przez G. Valence i współautorów trzech konstruktów, związa-
nych z kompulsywnym kupowaniem, obejmujących: 

                                                                 
4 R.J. Faber, T.C. O'Guinn, Compulsive buying: a phenomenological exploration, „Journal of 

Consumer Research” 1989, No. 16, s. 147–157; G. Scherhorn, The addictive trait in buying be-
havior, „Journal of Consumer Policy” 1990, No. 13, s. 33–52; R. Elliot, Addictive consumption: 
function and fragmentation in post modernity, „Journal of Consumer Policy” 1994, No. 117,  
s. 159–179; J.A. Roberts, Compulsive buying among college students: An investigation of its 
antecedents, consequences, and implications for public policy, „The Journal of Consumer Af-
fairs” 1998, No. 32 (2), s. 295–319.  

5 C. Guerreschi, Nowe uzaleŜnienia, Wyd. Salwator, Kraków 2010, s. 54. 
6 R.J. Faber, T.C. O’Guinn, Compulsive consumption and credit abuse, „Journal of Consumer 

Policy” 1988, No. 11(1), s. 97–109. 
7 S.L. McElroy, P.E. Keck, H.G. Pope, J.MR Smith, S.M. Stakowski. Compulsive buying: a re-

port of 20 cases, „J. Clinical Psychiatry” 1994, No. 56, s. 33–51. 
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– silne pobudzenie emocjonalne (wzrost napięcia),  
– kontrolę poznawczą, związaną ze świadomością, Ŝe kupowanie zmniej-

szy to napięcie, 
– wysoką reaktywność8. 
Inni autorzy wskazują takŜe na występowanie w kupowaniu kompulsyw-

nym silnego przymusu i braku kontroli (lub jej ograniczenia), co daje podstawę 
do traktowania tych zachowań w kategoriach uzaleŜnienia9. Niektórzy autorzy 
rozróŜniają kompulsywne kupowanie jako: 

– zaburzenie pierwotne, czyli naduŜywanie konsumpcji – gdy jest obja-
wem pierwotnych zaburzeń psychicznych, tak jak w stanach depresji; 
kiedy obraz kliniczny ulega normalizacji, pociąg do zakupów wygasa, 

– zaburzenie wtórne, uzaleŜnienie od konsumpcji – nadmierne kupowanie 
wykazuje cechy porównywalne z uzaleŜnieniem od substancji czy zabu-
rzeniami obsesyjno-kompulsywnymi10. 

Czasem kupowanie kompulsywne jest utoŜsamiane z kupowaniem impul-
sywnym. JednakŜe F.W. Rook i S.J. Hoch wskazują, Ŝe zachowania te naleŜy 
rozpatrywać oddzielnie, pomimo występowania pewnych podobieństw, jak 
poczucie utraty kontroli, uczucie Ŝalu po dokonaniu zakupów czy zaangaŜowa-
nie emocji11. 

Zakupy impulsywne są podejmowane nagle i spontanicznie, najczęściej pod 
wpływem bodźca zewnętrznego (widok towaru na półce sklepowej). W przy-
padku zakupów impulsywnych nie występuje element redukcji napięcia i radze-
nia sobie z negatywnymi odczuciami czy sytuacjami. Z kolei kupowanie kom-
pulsywne jest rozłoŜone w czasie i podejmowane przede wszystkim w celu 
radzenia sobie z negatywnymi emocjami (czynnik wewnętrzny). Ponadto zaku-
py kompulsywne wymagają poświęcania duŜej ilości czasu i zwykle dotyczą 
rzeczy niepotrzebnych. To kupowanie kompulsywne (a nie impulsywne) pro-
wadzi do uzaleŜnienia. Osoby kupujące kompulsywnie mogą teŜ czasami doko-

                                                                 
8 G. Valence, A. d’Astous, L. Fortier, Compulsive buying: concept and measurement, „Journal 

of Consumer Policy” 1988, No. 11, s. 419–433. 
9 G. Scherhorn, The addictive….; G. Scherhorn, L.A. Reisch, G. Raab, Addictive buying  

in West Germany: an empirical study, „Journal of Consumer Policy” 1990, No. 13, s. 355–387;  
R. Elliot, Addictive consumption… 

10 C. Guerreschi, Nowe uzaleŜnienia…, s. 67. 
11 F.W. Rook, S.J. Hoch. Consuming impulses, w: E.C. Hirschmann, M.B. Holbrook, Advances 

in consumer research, Vol. 12, Association for Consumer Research, Provo UT 1985, s. 23–27.  
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nywać zakupu pod wpływem impulsu, ale głównym czynnikiem motywującym 
jest potrzeba uwolnienia się od napięcia i negatywnych emocji, głównie lęku12. 

UwaŜa się, Ŝe rodzaj produktu nabywanego przez kompulsywnego konsu-
menta nie ma większego znaczenia. Wielu zakupoholików nie przywiązuje wagi 
do uŜytkowych wartości nabytych dóbr, a czasami nawet ich nie rozpakowuje13. 
Jednak badania wskazują równieŜ, Ŝe osoby nadmiernie angaŜujące się w zaku-
py często odwołują się do wyglądu zewnętrznego i atrakcyjności nabytych to-
warów, a takŜe do swojego wizerunku jako innowatora. 

Determinanty kupowania kompulsywnego  

W literaturze znaleźć moŜna wiele róŜnorodnych czynników, które mogą 
wpływać na zachowania kompulsywne dotyczące zakupów. Wymienia się 
m.in.: 

– czynniki neurobiologiczne,  
– samoocenę,  
– wzorce zachowań,  
– wiek, płeć,  
– postrzegany i faktyczny status społeczno-ekonomiczny, 
– grupę odniesienia, 
– formy uŜywanego pieniądza i metody sprzedaŜy, 
– zachęty marketingowe.  
Jeśli chodzi o czynniki neurobiologiczne, to psychologowie dowodzą, Ŝe 

osoby dotknięte zakupoholizmem mają zbyt niski poziom serotoniny – substan-
cji chemicznej, odpowiadającej m.in. za dobre samopoczucie oraz zachowania 
impulsywne; za utratę kontroli nad własnym Ŝyciem, jak np. przy hazardzie. 
Wszystko dzieje się poza realnym rozgraniczeniem, co jest dobre, a co złe. Za-
kupoholizm jest uzaleŜnieniem podobnie jak alkoholizm, narkomania, hazard. 
U jego podstawy leŜy niepohamowana, nieodwołalna i nieodparta potrzeba 
wykonywania określonej czynności. Od narkomanii czy alkoholizmu róŜni się 
jedynie tym, Ŝe nie ma uzaleŜnienia fizjologicznego. Zakupoholik zachowuje 
się jak kaŜdy nałogowiec, wie, Ŝe postępuje źle, ale nie potrafi się od tego 
uwolnić. Kupowanie staje się koniecznością, zachowaniem przymusowym14. 

Czynnikiem indywidualnym, któremu przypisuje się największy związek  

                                                                 
12 W.S. Desarbo, E. Edwards, Typologies of compulsive buying behavior: A constrained 

clusterwise regression approach, „Journal of Consumer Psychology” 1996, No. 5 (3), s. 231–262.  
13 R.J. Faber, T.C. O’Guinn, Compulsive buying… 
14 B. Woronowicz, UzaleŜnienia…, s. 71. 
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z kompulsywnym kupowaniem jest niska samoocena15. Nie moŜna jednak okre-
ślić, czy jest ona przyczyną, czy teŜ skutkiem nadmiernego angaŜowania się  
w zakupy. Z jednej strony zachowania zakupowe kompensują niską samoocenę 
i pozwalają na jej – przynajmniej chwilowe – podwyŜszenie. Z drugiej jednak 
strony, kompulsywne kupowanie pociąga za sobą określone negatywne skutki, 
co rodzi niepokój, poczucie winy i obniŜenie samooceny. H, Dittmar wskazuje, 
Ŝe czynnikiem zwiększającym ryzyko zakupoholizmu jest niski poziom samo-
akceptacji, czyli duŜa rozbieŜność między „ja” realnym a idealnym16. Owa roz-
bieŜność okazała się silnym predyktorem (obok postawy materialistycznej) 
zachowań kompulsywnych przede wszystkim w grupie kobiet. Wiele badań 
potwierdza negatywny związek poczucia własnej wartości z tendencją do za-
chowań kompulsywnych17. MoŜna przyjąć, Ŝe zakupoholicy traktują zakupy 
jako sposób na potwierdzanie własnej wartości.  

W.S. DeSarbo i E. Edwards zwracają uwagę na rolę przyswojonego sposo-
bu zachowań konsumpcyjnych oraz wzorów komunikacji w rodzinie dla kształ-
towania zachowań zakupowych (wzorce zachowań)18. Kompulsywne kupowa-
nie moŜe być wyuczonym sposobem zachowania przejętym od rodziców. Do 
rozwoju zakupoholizmu u młodych ludzi moŜe przyczynić się takŜe nadmierne 
oszczędzanie i nieracjonalne wydawanie pieniędzy przez ich rodziców. Podob-
ną rolę wydaje się pełnić nagradzanie zachowań dzieci za pomocą pieniędzy. 
AngaŜowanie się w zakupy w wieku dorosłym moŜe być takŜe efektem nieza-
spokojonych potrzeb psychicznych dziecka, w tym potrzeby miłości i akcepta-
cji. Zwraca się takŜe uwagę, Ŝe znaczny odsetek zakupoholików to osoby, które 
w okresie dzieciństwa doświadczyły przemocy psychicznej. Trudno jedno-
znacznie określić, który typ rodziny bardziej popycha do niekontrolowanych 
zakupów. Tak samo naraŜeni są ludzie wywodzący się z bogatych domów,  
w których rodzice robili kariery, zapewniając swoim dzieciom dobrobyt, jak  
i ci, którzy w skromnych warunkach, marzyli o nieosiągalnych dobrach i aby 
niczego im nie brakowało.  

Czynnikiem związanym z tendencją do kompulsywnego kupowania jest 

                                                                 
15 R.J. Faber, T.C. O’Guinn, Compulsive buying…; A. d’Astous, An inquiry into the compulsive 

side of normal consumers, „Journal of Consumer Policy” 1990, No. 13, s. 15–32. 
16 H. Dittmar, A new look at ‘compulsive buying’: self-discrepancies and materialistic values 

as predictors of compulsive buying tendency, „Journal of Social and Clinical Psychology” 2005, 
No. 24(5), s. 832–859. 

17 W.S. Desarbo, E. Edwards, Typologies of compulsive…; J. Mowen, N. Spears, Understand-
ing compulsive buying among college students: A hierarchical approach, „Journal of Consumer 
Psychology” 1999, No. 8, s. 407–425. 

18 W.S. Desarbo, E. Edwards, Typologies of compulsive… 
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płeć. Wyniki badań wskazują, Ŝe wśród osób dotkniętych tym nałogiem kobiety 
stanowią od 80% do 100%19. H. Dittmar wskazuje równieŜ na wysoki odsetek 
kobiet wśród kupujących kompulsywnie, sięgający 74–93%20. MoŜe to wiązać 
się z modelem socjalizacji, odmiennym dla kobiet i męŜczyzn, zgodnie z któ-
rym to przede wszystkim kobiety zajmują się zakupami i czerpią z nich korzy-
ści. Ponadto kobietom przypisuje się tendencje do radzenia sobie ze stresem 
poprzez koncentrację na emocjach. Zakupy uwalniają od napięcia i pozwalają 
na dostarczenie sobie przyjemności. 

Innym czynnikiem związanym ze skłonnością do angaŜowania się w nad-
mierne zakupy jest wiek. Występuje tu odwrotna zaleŜność, tj. osoby młodsze 
wydają się bardziej skłonne do utraty kontroli nad zakupami. Tendencja ta 
zmniejsza się wraz z wiekiem. Jak podkreślają G.A. Christenson i współauto-
rzy, wysoka skłonność do kupowania ujawnia się zwykle u młodych ludzi około 
18. roku Ŝycia, a zmniejsza po 35. roku Ŝycia21. Badania przeprowadzone na 
szkockiej młodzieŜy w wieku 16–18 lat wykazały, Ŝe aŜ 46% nastolatków prze-
jawia wczesne tendencje do kompulsywnego kupowania22. Z badań prowadzo-
nych na młodych ludziach w USA i Meksyku wynika, Ŝe ujawniają oni wyŜszą 
skłonność do kompulsywnego kupowania niŜ osoby reprezentujące starsze po-
kolenie, badane w latach wcześniejszych23. 

Ujemną korelację między wiekiem a skłonnością do zakupoholizmu zdają 
się potwierdzać wyniki badań dostarczone przez innych badaczy24. JednakŜe  
w niektórych badaniach zaleŜność między wiekiem a tendencją do kompulsyw-
nego kupowania okazała się niska25. 

A. d’Astous i Tremblay wskazują, Ŝe im wyŜszy status społeczno-ekono-
miczny konsumenta, tym większa u niego skłonność do kompulsywnego kupo-

                                                                 
19 R.J. Faber, T.C. O’Guinn, Compulsive buying…; G.A. Christenson, R.J. Faber, M. de Zwaan, 

N.C. Raymond, S.M. Specker, M.D. Eckern et al., Compulsive buying: descriptive characteristics 
and psychiatric comorbidity, „Journal of Clinical Psychiatry” 1994, No. 55, s. 5–11; J.A. Roberts, 
C. Manolis, Baby boomers and busters: An exploratory investigation of attitudes toward market-
ing, advertising and consumerism, „Journal of Consumer Marketing” 2000, No. 17 (6), s. 481–
499.  

20 H. Dittmar, A New look… 
21 G.A. Christenson et al., Compulsive buying… 
22 H. Dittmar, A New look… 
23 J.A. Roberts, C. Manolis. Baby boomers… 
24 A. d’Astous, An inquiry into the compulsive…, s. 15–32; L.M. Koran, R.J. Faber,  

E. Aboujaoude, M.D. Large, R.T. Serpe, Estimated prevalence… 
25 G. Scherhorn, L.A. Reisch, G. Raab, Addictive buying…; R. Elliot. Addictive consumption: 

function and fragmentation in post modernity, „Journal of Consumer Policy” 1994, No. 117,  
s. 159–179; J.A. Roberts, Compulsive buying…, s. 295–319.  
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wania26. Podobnie J.A. Roberts podkreśla pozytywny związek statusu z nad-
miernym angaŜowaniem się w zakupy27. R. Elliot wskazuje, Ŝe nadmierne ku-
powanie pełni istotną funkcję podnoszenia statusu społecznego kupującego28, 
natomiast J.A. Roberts dodaje, Ŝe kupowanie pozwala konsumentom czuć się 
pewniej w grupie społecznej, do której naleŜą lub do której aspirują29. Jak pod-
kreślają A. d’Astous, Rindfleish i in., do nadmiernego kupowania najbardziej 
skłonne są osoby o średnich dochodach30. Dla ryzyka zakupoholizmu większe 
znaczenie wydaje się mieć postrzegany niŜ faktyczny status społeczny. W nad-
mierne zakupy angaŜują się przede wszystkimi ci, którzy są przekonani, Ŝe 
normy kulturowe wymagają posiadania róŜnych dóbr dla pokazania swojego 
statusu lub wierzą, Ŝe ich status społeczny wymaga tego, by kupowali coraz 
więcej.  

Skłonności do nadmiernego kupowania mogą takŜe wynikać z wcześniej-
szego ubóstwa. Osoby takie mają zwyczaj gromadzenia róŜnych przedmiotów  
z obawy, Ŝe im ich zabraknie31. 

WaŜnym elementem kształtującym skłonność do zakupów, związanym ze 
statusem społeczno-ekonomicznym, jest postawa wobec pieniądza. J.A. Roberts 
i C.J. Sepulveda wskazują, Ŝe wymiar „siła/prestiŜ” na skali postaw wobec pie-
niądza jest istotnie związany z wymiarem „poszukiwanie okazji/kompulsywne 
kupowanie”, co sugeruje, Ŝe nadmierne angaŜowanie się w zakupy jest związa-
ne z postrzeganiem pieniędzy jako wyznacznika prestiŜu społecznego32. 

Kupowanie kompulsywne moŜe wynikać takŜe z tzw. presji grupy odnie-
sienia33. Osoby, zwłaszcza młode, aspirujące do przynaleŜności do określonych 
grup rówieśniczych, nabywają róŜnego rodzaju dobra, ubrania, kosmetyki, gad-
Ŝety, często określonej marki i w wybranych sklepach, bo tego „wymaga” grupa 
społeczna, do której się naleŜy lub chce naleŜeć. Sugestie, podpowiedzi innych, 
najczęściej rówieśników, traktowane są jako punkt odniesienia swoich decyzji. 
DuŜa rola wpływu znajomych, przewaŜnie rówieśników, moŜe wynikać z cha-

                                                                 
26 J.A. Roberts, C Manolis. Baby boomers… 
27 J.A. Roberts, Compulsive buying…, s. 295–319.  
28 R. Elliot, Addictive consumption… 
29 J.A. Roberts, C. Manolis, Baby boomers and busters… 
30 A. d’Astous, An inquiry into the compulsive…, s. 15–32; A. Rindfleisch, J.E. Burroughs,  

F. Denton, Family structure, materialism, and compulsive consumption, „Journal of Consumer 
Research” 1997, No. 23, s. 312–325. 

31 C. Guerreschi, Nowe uzaleŜnienia…, s. 112. 
32 A. Gąsiorowska, Kupowanie kompulsywne – zjawisko, jego determinanty i konsekwencje, 

„Przegląd Psychologiczny” 2001, nr 44, s. 463–477. 
33 R. Elliot, Addictive consumption… 
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rakterystycznego dla współczesnego społeczeństwa osłabienia więzi rodzin-
nych.  

Konsumenci są zachęcani do zakupów przez nadawców komunikatów mar-
ketingowych, promocje sprzedaŜy, wyprzedaŜe, reklamy. Nie bez znaczenia jest 
rodzaj prezentowanych reklam. Wykazano, Ŝe osoby uzaleŜnione od kupowania 
reagują przychylniej na reklamy zorientowane na wizerunek i emocje niŜ te, 
które podkreślają korzyści produktu34. 

Przy zakupie bardzo waŜne są formy uŜywanego pieniądza i metody sprze-
daŜy. Dzięki kartom kredytowym, sprzedaŜy ratalnej, dostępowi do Internetu 
robienie zakupów jest coraz łatwiejsze. Jest ono nawet moŜliwe bez wychodze-
nia z domu. Jak podkreśla C. Guerreschi, wirtualny pieniądz wydaje się łatwiej 
od rzeczywistego, przede wszystkim dlatego, Ŝe nie moŜna go fizycznie do-
tknąć35. Płacenie nim jest spostrzegane jako mniej realne niŜ przy uŜyciu go-
tówki. Kupowanie przez Internet daje gwarancję anonimowości, co zabezpiecza 
przed konfrontacją z normami społecznymi. MoŜliwość spłaty naleŜności za 
zakupione przedmioty po kilku miesiącach od ich nabycia pozwala „ukryć” 
wydatek przed rodziną. Wszystko to stwarza moŜliwości kupowania niemal 
wszystkiego, na co ma się ochotę. Powoduje takŜe, Ŝe coraz łatwiej ulec natręc-
twu kupowania. Badania róŜnych autorów wykazały, Ŝe kupujący kompulsyw-
nie mają więcej kart kredytowych niŜ przeciętni konsumenci, częściej ich uŜy-
wają i to w sposób nieracjonalny36. 

Narzędzia pomiaru zakupoholizmu 

Jednym z pierwszych narzędzi do pomiaru zakupoholizmu była opracowana 
przez kanadyjskich badaczy Skala Pomiaru Kompulsywnego Kupowania – 
Compulsive Buying Measurement Scale37. Skala składa się z 16 stwierdzeń, 
odnoszących się do trzech obszarów uzaleŜnienia od zakupów, tj. skłonności do 
wydawania pieniędzy, obecności aspektów reaktywnych (dotyczy reakcji jed-
nostki na przymus kupowania w kategoriach utraty kontroli) oraz poczucia winy 
pojawiającego się po dokonaniu zakupów. Opracowano takŜe jej skróconą wer-
sję – Compulsive Buying Scale, zawierającą 13 stwierdzeń38. 

Z kolei R.J. Faber i T.C. O’Guinn39 opracowali Skalę Kompulsywnego Ku-
                                                                 

34 R. Elliot, Addictive consumption… 
35 C. Guerreschi, Nowe uzaleŜnienia…, s. 114. 
36 R.J. Faber, T.C. O'Guinn, Compulsive buying…; A. d’Astous. An inquiry into…; G.A. Chris-

tenson et al., Compulsive buying… 
37 G. Valence, A. d’Astous, L. Fortier, Compulsive buying…, s. 419–433. 
38 A. d’Astous. An inquiry into… 
39 R.J. Faber, T.C. O’Guinn. A clinical screener…, s. 459–469. 
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powania (Compulsive Buying Screening Scale), zawierającą początkowo 29 
stwierdzeń. W kolejnej wersji zachowano 14 stwierdzeń, pozwalających na 
róŜnicowanie kompulsywnego kupowania od normalnych zachowań zakupo-
wych. Poszczególne pozycje skali dotyczą m.in. poczucia własnej wartości, po-
stawy materialistycznej, uŜywania kart kredytowych. Znana jest takŜe 7-pozy-
cyjna wersja tej skali. 

Konsekwencje i objawy kompulsywnych zachowań zakupowych  

Zakupy kompulsywne to uzaleŜnienie, w związku z czym niosą ze sobą ne-
gatywne konsekwencje – dla konsumenta i jego otoczenia. MoŜna do nich zali-
czyć np. powodowanie u jednostki stanów depresyjnych, złego samopoczucia, 
czasem cierpienia. Zakupoholizm pochłania duŜo czasu, a więc często w zna-
czący sposób przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu i kontaktach społecz-
nych. UzaleŜnienie to stwarza takŜe problemy finansowe, gdyŜ jednostki zaczy-
nają kupować coraz więcej i coraz droŜsze produkty, takŜe takie, na które ich 
nie stać, przez co popadają w długi.  

Dla kompulsywnego kupującego najwaŜniejszy jest sam proces zakupu, na-
tomiast to, co nabywa ma znacznie mniejsze znaczenie – kupujący kompulsyw-
nie traktują to, co kupują jako prezenty lub pewnego rodzaju nagrody dla siebie 
i najczęściej wybierają produkty poprawiające czy budujące własny wizerunek.  

Człowiek kupujący kompulsywnie często ma świadomość irracjonalności 
lub przesadności swojego zachowania, odczuwa wstyd albo poczucie winy  
z powodu braku umiejętności kontroli swoich impulsów, ale ma wewnętrzny 
przymus wykonania czynności. W literaturze moŜna znaleźć zestawy sympto-
mów, których występowanie moŜe wskazywać na zachowania wybiegające 
poza normę – część z nich przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Symptomy wskazujące na uzaleŜnienie od kupowania 

Źródło/autorzy Symptomy wskazujące na uzaleŜnienie od kupowania 
Mc Elroy i in., 1994 − niepokój, impuls lub zachowanie polegające na kupowa-

niu; ma charakter nieprzystosowania, o czym moŜe świad-
czyć częsty niepokój związany z kupowaniem lub odruch 
kupowania odczuwany jako nieodparty oraz kupowanie 
przekraczające moŜliwości finansowe podmiotu 

− niepokój, impuls lub akt kupowania powodują znaczny 
stres, stratę czasu, wpływają na funkcjonowanie społeczne 
i zawodowe; są przyczyną problemów finansowych 

− kompulsywne kupowanie nie występuje wyłącznie  
w okresach manii lub hipomanii 
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Instytut Leczenia 
UzaleŜnień, Illinois 
(http://nortus.pinger
.pl/m/821437) 

− robienie zakupów, aby rozładować strach/zdenerwowanie 
− częste kłótnie o zakupy z rodzicami, dziećmi, partnerem 
− kłamstwa na temat wydanych pieniędzy 
− natrętnie pojawiające się myśli na temat zakupów 

Źródło: opracowanie na podstawie: http://nortus.pinger.pl/m/821437; S.L. McElroy, P.E. Keck, 
H.G. Pope, J.MR. Smith, S.M Stakowski, Compulsive buying: a report of 20 cases, „J. Clinical 
Psychiatry” 1994, No. 56, s. 33–51. 

Skłonność młodych konsumentów do zakupów kompulsywnych w świetle 
badań własnych  

Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania wśród młodych 
konsumentów dotyczące ich skłonności do zakupowych zachowań kompulsyw-
nych. Zebrano wyniki otrzymane od 69 studentów (70% kobiet i 30% męŜ-
czyzn) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
którzy odpowiadali na pytania ujęte w zestawieniu kilku skal opracowanych 
przez badaczy, które zostały opisane w artykule, czyli:  

– skali pomiaru kompulsywnego kupowania według Valence, 
– skali kompulsywnego kupowania według Faber i O’Guinn,  
– indeksu zakupów kompulsywnych według Ridgway i współautorów. 
W skali pomiaru kompulsywnego kupowania zastosowano skróconą wersję 

zawierającą 13 stwierdzeń. Miary były ocenianie w pięciostopniowej skali Li-
kerta. Otrzymane wyniki zawierały się w przedziale 13–52, choć maksymalna 
wartość według skali to 65. Średni wynik dla całej grupy to 29 punktów – im 
wyŜsza wartość, tym większe zaangaŜowanie jednostki w zakupy, ale dopiero 
wynik 42 punkty i więcej wskazuje na zakupoholizm. Średni wynik wśród ko-
biet wyniósł 30, a u męŜczyzn – 24, co wskazuje na mniejsze zaangaŜowanie tej 
drugiej grupy. Wyniki porównano równieŜ ze względu na miejsce pochodzenia 
respondentów – średni wynik wśród badanych z mniejszych miejscowości wy-
niósł 29, a z większych (pow. 200 tys. mieszkańców) – 26 punktów. Wśród 
badanych, 12% uzyskało wynik 42 punkty lub więcej. W tej grupie 38% stano-
wili męŜczyźni, a 62% – kobiety, a pod względem miejsca pochodzenia – 25% 
to osoby z większych miejscowości.  

W skali kompulsywnego kupowania zastosowano skróconą wersję, zawie-
rającą 6 stwierdzeń (nie zastosowano jednego stwierdzenia dotyczącego uŜywa-
nia czeków z powodu znikomej popularności tego środka płatniczego w Pol-
sce). Miary były ocenianie w pięciostopniowej skali Likerta. Otrzymane wyniki 
zawierały się w przedziale 5–21, choć maksymalna wartość według skali to 30. 
Średni wynik dla całej grupy to 11 punktów – im wyŜsza wartość, tym większe 
zaangaŜowanie jednostki w zakupy, ale dopiero wynik 16 punktów i więcej 
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wskazuje na zakupoholizm. Wyniki nie były zróŜnicowane w zaleŜności od 
wieku czy miejsca pochodzenia respondentów. Wśród badanych, 9% uzyskało 
wynik 16 punktów lub więcej, w tym męŜczyźni stanowili tylko 17%. 

Indeks zakupów kompulsywnych składa się z 6 miar dotyczących dwóch 
obszarów: kupowanie kompulsywne oraz kupowanie impulsywne. Miary były 
ocenianie w pięciostopniowej skali Likerta. Otrzymane wyniki zawierały się  
w przedziale 7–24, choć teoretyczny przedział wynosił 5–30. Średni wynik dla 
całej grupy to 12 punktów – im wyŜsza wartość, tym większe zaangaŜowanie 
jednostki w zakupy, ale dopiero wynik 18 punktów i więcej wskazuje na zaku-
poholizm. Średni wynik wśród kobiet wyniósł 12,6 a u męŜczyzn – 10,5, co 
wskazuje na mniejsze zaangaŜowanie tej drugiej grupy. Wyniki porównano 
równieŜ ze względu na miejsce pochodzenia respondentów – średni wynik 
wśród badanych z mniejszych miejscowości wyniósł 12,1 a z większych (pow. 
200 tys. mieszkańców) – 16,8 punktów. Wśród badanych, 10% uzyskało wynik 
18 punktów lub więcej – i były to tylko kobiety, a pod względem miejsca po-
chodzenia – tylko osoby z mniejszych miejscowości.  

Konkludując uzyskane wyniki naleŜy stwierdzić, Ŝe skale są dość spójne – 
wskazały one na istnienie wśród badanych odsetka zakupoholików z przedziału 
9–12%. Wskazały teŜ na nieznacznie wyŜszy średni wynik dla kobiet niŜ dla 
męŜczyzn.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe przeprowadzone badania były jedynie wstępne, dlate-
go teŜ nie dokonano na nich analiz statystycznych. Z pewnością naleŜy je rów-
nieŜ porównać do wyników dla innych grup wiekowych, aby wyciągnąć wnio-
ski o tendencjach charakterystycznych dla segmentu młodzieŜy dotyczących 
uzaleŜnień od zakupów.  

Zakończenie 

Zakupomania rozszerzyła swój zasięg na wszelkie formy dzisiejszego han-
dlu – od tanich sklepów sieciowych, przez bazary, outlety, aŜ po wielkopo-
wierzchniowe placówki handlowe. WyprzedaŜ, obniŜka, przecena, okazja, to 
hasła o niesłychanej mocy. ZaangaŜowanie w nabywanie dóbr i usług obejmuje 
wszystkich i nie ma na to zjawisko wpływu kryzys gospodarczy. Nadmierne 
angaŜowanie się w zakupy zdaje się zagraŜać takŜe Polakom. Szczególnie wi-



Karolina Ertmańska 200

doczne staje się to w okolicach świąt BoŜego Narodzenia. Szacuje się, Ŝe  
w 2011 roku Polacy wydali ponad 23 miliardy złotych na zakupy świąteczne40.  

Wraz z transformacją ustrojową Polacy bardzo wyraźnie zmienili sposób 
robienia zakupów i wydawania pieniędzy. Rozmach polskiej konsumpcji to 
swego rodzaju realizacja marzeń z przeszłości, a nie tylko zaspokajanie potrzeb. 
Od początku lat 90. dla wielu Polaków wyprawy do supermarketów są nie tylko 
koniecznością, ale przyjemnością, a nawet czymś w rodzaju nowej mody. To 
rodzice obecnej młodzieŜy, która takie wzorce moŜe przejmować i przenosić na 
własne zachowania zakupowe.  

Polacy celebrują zakupy – często spędzają w centrach handlowych wiele 
godzin, nie tylko kupując, ale i spoŜywając posiłek, korzystając z rozrywek. 
Niezmiennie rośnie wskaźnik kupowania, nawet pomimo kryzysu. WaŜne jed-
nak, aby zakupy nie stanowiły celu w Ŝyciu, aby były realizowane świadomie  
i nie przyjmowały wymiaru nałogowego. Dane statystyczne sugerują, Ŝe przy-
padłość ta dotknęła około 2–5% populacji, czyli około 200 tysięcy polskich 
obywateli, w tym zwłaszcza osób ze średnim poziomem dochodów41. Wydaje 
się, Ŝe istnieje ogromna potrzeba edukowania ludzi w taki sposób, Ŝeby mogli 
rozpoznać, czy ich zakupy mają charakter nałogowy czy nie. Za „rozbuchane” 
aspiracje konsumpcyjne wini się równieŜ media, a w szczególności reklamę, 
która mówi wprost o tym, Ŝe szczęście i powodzenie Ŝyciowe moŜna zdobyć  
w jeden sposób – przez nabywanie coraz to lepszych i nowszych produktów. 
 

BEHAVIOR OF YOUNG CONSUMERS  
– COMPULSIVE SHOPPING 

 
Summary 

 
Consumer compulsive buying has been an important area of study in consumer behavior re-

search. The goal of this study was to describe this phenomenon, to identify factors causing such 
behaviors and to indicate the results of the preliminary studies conducted among young consum-
ers. Youth can be a group of special interest in this field because compulsive buying disorder 
appears to be widespread and beginning in late adolescence or early youth.  

Translated by Karolina Ertmańska 
 

                                                                 
40 Polacy w tym roku na świąteczne zakupy wydadzą 23 mld zł z czego większość w centrach 

handlowych, http://www.thecity.com.pl/Obiekty-handlowe/Wiadomosci/Polacy-w-tym-roku-na-
swiateczne-zakupy-wydadza-23-mld-zl-z-czego-wiekszosc-w-centrach-handlowych. 

41 L. Rozlatowska. Kiedy kupowanie staje się obsesją, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/ 
kiedy_kupowanie_staje_sie_obsesja_50830.html. 
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MŁODZI ORAZ STARSI KLIENCI BANKU  
– ICH ZACHOWANIA I OCENA DZIAŁA Ń  

MARKETINGOWYCH 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule dokonano analizy zachowań i ocenę działań marketingowych młodych klientów 
(wiek do 25 lat) oraz seniorów (wiek powyŜej 65 lat), będących klientami banku spółdzielczego, 
działającego na obszarze województwa podkarpackiego. Interpretowane zagadnienia dotyczyły: 
czynników wpływających na wybór banku, okresu, rodzaju i form korzystania z usług, działań 
marketingowych banku wpływających na lojalność klientów, znaczenia programów lojalnościo-
wych, ocenę działań promocyjnych oraz propozycji klientów związanych z uatrakcyjnieniem 
oferty usługowej banku. Wiek klientów okazał się czynnikiem znacznie róŜnicującym zarówno 
zachowania, jak i ocenę funkcjonowania banku. 

Wprowadzenie 

Na rynku usług bankowych, w realiach silnej, dynamicznie rozwijającej się 
konkurencji, znaczącą rolę odgrywa sektor bankowości spółdzielczej, którego 
historia stanowi integralną część polskiej historii rozwoju gospodarczego.  
T.I. Bryniarska podkreśla, Ŝe funkcjonowanie banków spółdzielczych polega na 
prowadzeniu działalności zarówno spółdzielczej, jak i bankowej1. Uwzględnia-
jąc ten aspekt D.K. Gajowiak zauwaŜa, Ŝe tego rodzaju banki w realizacji dzia-
łań marketingowych zobowiązane są uwzględniać nie tylko specyfikę spół-
dzielni, ale równocześnie charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa bankowe-
go2. WyróŜniająca banki spółdzielcze determinanta dualności charakteru stawia 
                                                                 

1 T.I. Bryniarska, Banki spółdzielcze w świetle teorii rynków kooperantów, Wyd. Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2001, s. 47. 

2 D.K. Gajowiak, Działalność promocyjna banków spółdzielczych i jej uwarunkowania, „Spół-
dzielczy Kwartalnik Naukowy” 2009, nr 1, s. 23–38. 
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zatem przed nimi wyjątkowe wyzwania w XXI wieku, biorąc pod uwagę coraz 
większe wymagania usługobiorców. 

W stwierdzeniu A. Nowackiej zachowanie klienta na rynku jest procesem, 
w którym naleŜy wyszczególnić działania wynikające z uświadomienia sobie 
własnych potrzeb, następnie podjęcia decyzji o konieczności kupna dobra, 
ewentualnie usługi, a w konsekwencji dokonanie oceny trafności podjętych 
decyzji3. KaŜdy klient indywidualnie, poprzez własną hierarchię potrzeb i upo-
dobań, wartościuje i opiniuje jakość oraz uŜyteczność zakupionych dóbr i usług. 
W pełni usatysfakcjonowany klient powtarza zakupy, nawiązuje ścisłe relacje  
z usługodawcą, staje się klientem lojalnym. Wierni, lojalni klienci stanowią 
jeden z istotnych czynników decydujących o pozycji rynkowej kaŜdego pod-
miotu gospodarczego, w tym równieŜ banku. 

W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych o charakterze pilo-
taŜowym, zrealizowanych w 2011 roku metodą wywiadu bezpośredniego4. Ba-
daną zbiorowość stanowili młodzi klienci (do 25 roku Ŝycia) w liczbie 62 osób 
oraz seniorzy reprezentujący wiek 65 lat i więcej, w liczbie 60 osób. Reprezen-
tanci obydwu grup byli usługobiorcami banku spółdzielczego, funkcjonującego 
na obszarze obecnego województwa podkarpackiego od ponad stu lat5. Interpre-
tując dane posłuŜono się metodą indukcyjno-dedukcyjną6. 

Determinanty wyboru banku oraz okres, rodzaj i formy korzystania  
z usług 

Wybór banku naleŜy zaliczyć do jednej z waŜniejszych decyzji kaŜdego 
człowieka, poniewaŜ podejmuje on ryzyko ekonomiczne, decydując się na ko-
rzystanie z oferty usługowej konkretnego banku. Kryteria, którymi kierowali się 
badani usługobiorcy zaprezentowano na rysunku 1. 

Z danych zaprezentowanych na rysunku wynikają znaczne róŜnice wystę-
pujące pomiędzy grupą młodych klientów a seniorami, dotyczące sposobu wy-
boru banku. W przypadku młodych usługobiorców największy udział (ponad 
24%) stanowili ci, którym bank został polecony przez członka rodziny. Kolej-
nymi czynnikami dla jednakowej liczebności osób, których odsetek wyniósł 
ponad 19% okazały się sugestie znajomych oraz marketingowe działanie banku 
z zastosowaniem reklam. W grupie tej dla ponad 16% z nich, priorytetowe zna-
                                                                 

3 A. Nowacka, Preferencje klientów indywidualnych dotyczące korzystania z usług banków 
spółdzielczych, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy” 2009, nr 1, s. 115–122. 

4 Badania realizowali studenci Wydziału Ekonomii opracowujący prace dyplomowe pod kie-
runkiem autorów artykułu. 

5 Wystąpiła konieczność zachowania anonimowości nazwy banku. 
6 K. Milewski, Ekonomia, PWE, Warszawa, 2003, s. 90. 
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czenie odegrał przypadek. Samodzielnego wyboru dotyczącego podjęcia decyzji 
o staniu się klientem tej właśnie instytucji dokonało 8,1% młodych usługobior-
ców. 

Rys. 1. Determinanty wyboru banku przez usługobiorców 

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

W odróŜnieniu od nich, seniorzy stanowili aŜ jedną czwartą osób, w przy-
padku których zdecydował ten czynnik. W tej grupie klientów istotne znaczenie 
na wybór banku mieli znajomi, a takŜe niezadowolenie z usług konkurencji, co 
dotyczyło prawie 17% wypowiadających się na ten temat. W odniesieniu do co 
dziesiątego seniora, konto zostało załoŜone po konsultacji z pracownikiem ban-
ku, a w przypadku co ósmego przez zakład pracy. Zasadnicze róŜnice w wypo-
wiedziach badanych grup klientów dotyczyły zwłaszcza czterech czynników. 
Seniorzy bardziej samodzielnie dokonywali wyboru tej instytucji, nie podając 
jednak konkretnego powodu swojej decyzji. RóŜnica dotycząca tego motywu, 
na niekorzyść młodych klientów, stanowiła aŜ 16,9%. Natomiast młodzi prze-
wyŜszali starszych w przypadku zdania się na opinie członków rodziny  
(o 15,9% więcej wypowiedzi), kierowania się reklamą (o 11% więcej) oraz  
o 9,5% więcej wskazań na temat przypadkowego podjęcia decyzji bycia człon-
kiem analizowanej instytucji. Okazuje się zatem, Ŝe osoby w wieku starszym  
w sposób bardziej przemyślany i analityczny dokonywały wyboru banku, któ-
remu powierzały prowadzenie rachunków i swoje oszczędności. 

Dane dotyczące okresu współpracy badanych grup klientów z bankiem oraz 
rodzaj i formy korzystania z usług analizowanej jednostki zaprezentowano  
w tabeli 1. 
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Tabela 1 

Okres, rodzaj i formy korzystania z usług banku  

Lp. Wyszczególnienie 
Klienci 

młodzi seniorzy 
liczba % liczba % 

1. 

Okres korzystania z usług 
– mniej niŜ rok 
– 1 rok do 3 lat 
– 4 lata do 5 lat 
– 6 lat i więcej  
Razem  

 
20 
40 
– 
2 

62 

 
32,2 
64,2 

– 
3,2 

100,0 

 
– 
8 

28 
24 
60 

 
– 

13,3 
46,7 
40,0 

100,0 

2. 

Rodzaj usług* 
– konto osobiste (ROR) 
– karta płatnicza 
– karta kredytowa 
– kredyt 
– poŜyczka 
– ubezpieczenia 
– lokata oszczędnościowa 
– rachunek w walutach obcych 

 
46 
22 
16 
15 
7 
6 
4 
2 

 
74,2 
35,5 
25,8 
24,2 
11,3 
9,7 
6,4 
3,2 

 
51 
35 
– 
– 

15 
– 

17 
– 

 
85,0 
58,3 

– 
– 

25,0 
– 

28,3 
– 

3. 

Forma korzystania z usług* 
– siedziba banku 
– bankomat 
– przez Internet 

 
28 
36 
26 

 
45,2 
58,1 
41,9 

 
41 
22 
13 

 
68,7 
36,7 
21,7 

* Respondenci udzielali więcej niŜ jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

Z tabelarycznych danych wynika, Ŝe w grupie młodych klientów ponad 
32% z nich korzystało z usług banku mniej niŜ jeden rok. Największy udział, bo 
ponad 64% stanowili ci, którzy byli usługobiorcami od roku do trzech lat. Mi-
nimalny, bo zaledwie 3,2% był odsetek tych, których kontakty z instytucją 
trwały ponad sześć lat. W przypadku seniorów nie było w ogóle osób o najkrót-
szym (do roku czasu) okresie współpracy z bankiem. Największą zbiorowość – 
46,7% stanowili ci, którzy byli usługobiorcami od czterech do pięciu lat. Dla 
40% tych klientów relacje z bankiem trwały sześć i więcej lat. Nieco ponad 
13% z nich korzystało z usług od roku do trzech lat. Wśród seniorów zatem 
dominowała (86,7%) grupa klientów, którzy z analizowaną instytucją mieli 
wieloletnie kontakty jako usługobiorcy, co świadczy o ich przywiązaniu i lojal-
ności względem niej. NaleŜy podkreślić, Ŝe wieloletnie relacje partnerów ryn-
kowych i ich wzajemna lojalność stanowią istotne atuty w umacnianiu pozycji 
konkurencyjnej banku. 
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Jeśli chodzi o rodzaj usług, z których korzystały badane grupy klientów na 
uwagę zasługuje fakt, Ŝe młodzi usługobiorcy byli konsumentami szerszego 
wachlarza usług oferowanych przez bank. O ile korzystali z siedmiu rodzajów 
produktu bankowego, to seniorzy tylko z czterech. Produktem o największym 
znaczeniu dla obydwu grup było załoŜone konto osobiste. Wśród osób młodych 
dysponowało nim ponad 74% usługobiorców, wśród seniorów natomiast aŜ 
85%. Popularna w obydwu grupach okazała się takŜe karta płatnicza. Znaczny, 
bo ponad 28% był udział seniorów wykazujących powierzenie swoich oszczęd-
ności bankowi na lokatach terminowych. Równocześnie jedna czwarta osób 
starszych miała zaciągniętą poŜyczkę, co świadczy o tym, Ŝe renta/emerytura 
nie jest wystarczającym źródłem utrzymania dla części seniorów. Młodych 
usługobiorców od starszych róŜniło posiadanie karty kredytowej i zaciągnięty 
kredyt oraz korzystanie z ubezpieczenia i załoŜonego rachunku w obcej walu-
cie.  

RóŜnice pomiędzy młodymi i starszymi usługobiorcami zauwaŜalne są tak-
Ŝe w formach korzystania z usług bankowych. O ile odsetek młodych klientów 
korzystających z obsługi loco bank wynosił 45,2% to w odniesieniu do senio-
rów był on o 23,5% większy. Seniorzy natomiast zdecydowanie ustępowali 
młodym w przypadku korzystania z bankomatów oraz w posługiwaniu się In-
ternetem. RóŜnice odpowiednio wynosiły 21,4% oraz 20,2% więcej na korzyść 
grupy młodych. Mimo Ŝe nowoczesne formy korzystania z usług bankowych 
bardziej powszechnie stosowane są przez osoby młode, to naleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
akceptowane są równieŜ przez seniorów, którzy stopniowo przekonują się do 
nich, a badania wykazały, Ŝe część starszych osób juŜ je wykorzystuje.  

Do podobnych wniosków doszła M.T. Piwnicka7. Autorka opisując nowo-
czesne formy obsługi klientów przez banki zauwaŜyła, Ŝe obok rozwijających 
się nowych form dystrybucji usług, w dalszym ciągu wśród usługobiorców po-
pularna jest obsługa tradycyjna, realizowana bezpośrednio w placówkach ban-
kowych. 

Ocena działań marketingowych banku przez usługobiorców 

Na bardzo konkurencyjnym rynku usług bankowych strategia działań mar-
ketingowych stanowi istotną kwestię. Marketing relacji oparty na tworzeniu 
długotrwałych, lojalnych więzi pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą powinien 
być przez instytucje finansowe doceniany i doskonalony. Rodzaj działań marke-
                                                                 

7 M.T. Piwnicka, Znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji w osiąganiu przewagi konku-
rencyjnej w bankowości, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa–Poznań–Lublin 2008, t. X, z. 4, 
s. 337 – 341. 
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tingowych stosowanych przez analizowaną instytucję względem jej klientów  
i ocenę tych poczynań przez badane grupy usługobiorców zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2 

Działania marketingowe banku wpływające na lojalność klientów 

Rodzaj działań* 
Klienci 

młodzi seniorzy 
liczba % liczba % 

Profesjonalna i Ŝyczliwa obsługa 60 96,7 45 75,0 
Akcje promocyjne 37 59,7 25 41,7 
Bezpieczeństwo usług 33 53,2 35 58,3 
Pozostawanie w stałym kontakcie z klientami 28 45,2 30 50,0 
Programy lojalnościowe 16 25,8 5 8,3 

* Respondenci udzielali więcej niŜ jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, Ŝe wśród młodych usługobior-
ców dominowali (prawie 97%) ci, którzy przede wszystkim zwracali uwagę na 
profesjonalną i Ŝyczliwą obsługę pracowników tej instytucji. Przewagę stanowi-
li takŜe (59,7%) młodzi usługobiorcy, którzy realizację akcji promocyjnych 
uwaŜali za istotne działania marketingowe. Dla 53,2% bardzo waŜną kwestią 
było bezpieczeństwo usług. Utrzymywanie stałych kontaktów z klientami doce-
niło ponad 45% badanych z tej grupy, a prawie 26% wypowiadających się 
zwróciło uwagę na zasadność stosowania programów lojalnościowych, jako 
korzystnych działań marketingowych na rzecz utrzymania pozyskanych klien-
tów banku. W grupie seniorów, aŜ trzy czwarte badanych podkreśliło waŜność 
profesjonalnego przygotowania personelu banku. Kolejnym, w hierarchii waŜ-
ności, działaniem okazała się dbałość o bezpieczeństwo świadczonych usług. 
Połowa seniorów za podstawową determinantę uznała pozostawanie w stałym 
kontakcie z pracownikami banku. Akcje promocyjne organizowane przez bank, 
jako waŜne działanie marketingowe, doceniło prawie 42% seniorów, czyli aŜ  
o 18% mniej niŜ młodych usługobiorców. Na temat realizowanych przez bank 
programów lojalnościowych równieŜ wypowiedziało się o 17,5% mniej star-
szych usługobiorców. Zaledwie 8,3% wypowiadających się na temat progra-
mów lojalnościowych i zasadności ich stosowania jako jednego z elementu 
działań marketingowych, świadczy o tym, Ŝe starsze osoby nie były przekonane 
do tego rodzaju inicjatyw marketingowych.  

W reasumpcji naleŜy podkreślić, Ŝe największy udział zarówno wśród mło-
dych, jak i starszych klientów stanowili ci, dla których najwaŜniejsza była pro-



Młodzi oraz starsi klienci banku – ich zachowania…  207

fesjonalna i Ŝyczliwa obsługa personelu banku. Okazuje się, Ŝe jest to czynnik 
stawiany na pierwszym miejscu przez współczesnych usługobiorców, co wyni-
ka takŜe z badań przeprowadzonych przez A. Nowacką8. R.W. Palmatier  
i współautorzy podkreślają, Ŝe profesjonalizm personelu stanowi determinantę 
zaufania, satysfakcji i zaangaŜowania klientów banku9. To z pracownikami 
banku kaŜdy klient ma pierwszy kontakt, dlatego teŜ od jakości obsługi  
i uprzejmości personelu zaleŜy czy klient zdecyduje się na podtrzymanie kon-
taktu z instytucją. Klienci odczuwając przyjazne nastawienie, osobiste zaanga-
Ŝowanie i profesjonalizm pracowników, czują się doceniani. W ich świadomo-
ści wytwarzają się pozytywne wraŜenia, konsekwencją których jest zachowanie 
ciągłości korzystania z usług i postawa lojalności wobec banku10. Przeprowa-
dzone badania ankietowe wykazały takŜe, Ŝe największe róŜnice w poglądach 
na temat stosowanych przez bank działań marketingowych między młodymi  
a starszymi usługobiorcami dotyczyły akcji promocyjnych i realizacji progra-
mów lojalnościowych.  

ZróŜnicowane zdania odnośnie programów lojalnościowych znalazły takŜe 
odzwierciedlenie w opiniach badanych grup klientów na temat skuteczności ich 
realizacji w celu pozyskania usługobiorców przez bank. Dane z tego zakresu 
zawarto w tabeli 3. 

Tabela 3 

Wpływ programów lojalnościowych na decyzje wyboru banku przez klientów 

Wpływ programów na decyzje 
Klienci 

młodzi seniorzy 
liczba % liczba % 

Zdecydowanie tak 16 25,8 5 8,3 
Raczej tak 2 3,3 – – 
Raczej nie 32 51,6 42 70,0 
Zdecydowanie nie 12 19,3 13 21,7 

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

Na podstawie danych naleŜy stwierdzić, Ŝe bardziej do celowości stosowa-
nia przez bank programów lojalnościowych przekonani byli młodzi usługobior-
cy, których odsetek wynosił 26%. Zaledwie 8,3% seniorów uwaŜało, Ŝe pro-
gramy mają zdecydowany wpływ na decyzję wyboru banku. Bardzo negatywną 

                                                                 
8 A. Nowacka, Preferencje klientów…, s. 116. 
9 R.W. Palmatier, R.P. Dant, D. Grewal, K.R. Evans, Factor inlucencing the effectiveness of 

relationship marketing: a metaanalysis, „Journal of Marketing” 2006, No. 10, s. 136–153. 
10 E. Niedzielski, Konkurencyjność banków spółdzielczych na rynku usług bankowych, Roczni-

ki Naukowe SERiA, Warszawa–Poznań–Kraków 2007, t. IX, z. 2, s. 267–270. 
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opinię o programach lojalnościowych wyraziło 19,3% młodych usługobiorców  
i o 2,4% więcej seniorów. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w obydwu analizowanych gru-
pach klientów przewagę stanowiły opinie, Ŝe programy lojalnościowe raczej nie 
wywierają pozytywnego wpływu na decyzje klientów, którzy zastanawiają się 
nad wyborem banku. 

Promocyjne działania banków w celu pozyskania nowych klientów i utrzy-
mania lojalnych usługobiorców stanowią bardzo waŜną kwestię wśród licznych 
rywali na rynku usług bankowych. Ocenę przez badane grupy klientów działań 
marketingowych analizowanej instytucji, w zakresie promowania swojej oferty 
usługowej, przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

Ocena działań promocyjnych banku w odniesieniu do konkurencji 

Wpływ programów na decyzje 
Klienci 

młodzi seniorzy 
liczba % liczba % 

Porównywalne z konkurencją 32 51,6 20 33,3 
Słabsze w stosunku do konkurencji 23 37,1 24 40,0 
WyróŜniające się od konkurencji oryginalnością 7 11,3 16 26,7 

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

Uwagę zwraca fakt, Ŝe podobnie jak w wyŜej analizowanych zagadnie-
niach, takŜe w ocenie działań promocyjnych, opinie młodych klientów róŜnią 
się od poglądów wyraŜonych przez seniorów. Usługobiorcy wiekowo młodzi 
stanowili o 18,3% większy udział od seniorów twierdząc, Ŝe akcje promocyjne 
banku, którego są klientami były porównywalne z analogicznymi działaniami 
realizowanymi przez konkurentów. Działania promocyjne na poziomie słab-
szym analizowanej instytucji od jej rywali oceniło o 2,9% więcej seniorów, niŜ 
młodych usługobiorców. Jednocześnie, znacznie więcej seniorów, bo o 15,4% 
niŜ klientów młodych uwaŜało, Ŝe akcje promocyjne organizowane przez bank 
wyróŜniały się oryginalnością na tle konkurencji. NaleŜy zatem stwierdzić, Ŝe 
wiekowo młodsi klienci banku okazali się bardziej wymagający od większości 
seniorów, w oczekiwaniach na atrakcyjniejsze i oryginalniejsze zachęcanie 
klientów do korzystania z usług banku, za pomocą organizowanych działań 
promocyjnych. 

Uatrakcyjnienie oferty banku – sugestie klientów 

Wykształcony, wymagający klient, obserwując działania usługodawców 
wyrabia sobie własny pogląd na temat jakości świadczonych usług i coraz czę-
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ściej, będąc klientem lojalnym, swoimi poglądami i sugestiami dzieli się z usłu-
godawcą. Wzajemna wymiana zdań na merytoryczne zagadnienia, którymi za-
interesowani są usługodawca i usługobiorca, w celu doskonalenia świadczonych 
usług, to takŜe jeden z elementów marketingu partnerskiego. Dlatego teŜ,  
w badaniu uwzględniono sugestie klientów dotyczące uatrakcyjnienia oferty 
badanej instytucji. Odpowiednie dane z tego zakresu zaprezentowano w tabeli 5. 

Tabela 5 

Ocena działań promocyjnych banku w odniesieniu do konkurencji 

Propozycje klientów* 
Klienci 

młodzi seniorzy 
liczba % liczba % 

Zastosować premie przy zakupie usług 28 45,2 30 50,0 
Zwiększyć liczbę bankomatów 22 35,5 5 8,3 
Zwiększyć działania promocyjne 18 29,0 15 25,0 
Rozszerzyć sprzedaŜ usług przez Internet 16 25,8 5 8,0 
Rozszerzyć i pogłębić asortyment usług 12 19,3 8 13,3 
WydłuŜyć czas otwarcia banku 8 12,9 5 8,3 
Świadczyć usługi przez telefon 4 6,4 12 20,0 

*Respondenci udzielali więcej niŜ jednej odpowiedzi  

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych. 

Z informacji zawartych w tabeli wynika, Ŝe większy był udział osób mło-
dych czyniących propozycje dotyczące uatrakcyjnienia oferty banku niŜ odsetek 
starszych wiekiem. Zdecydowana większość usługobiorców młodych niŜ star-
szych zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia liczby bankomatów, rozsze-
rzenia realizacji usług przez Internet oraz pogłębienia asortymentu produktu 
usługowego, a takŜe wydłuŜenia czasu otwarcia banku. Odsetek wypowiadają-
cych się seniorów był natomiast wyŜszy niŜ młodych w dwóch przypadkach. 
Pierwszy dotyczył sugestii stosowania premii przy zakupie. Drugim Ŝyczeniem 
osób starszych było zwiększenie moŜliwości świadczenia usług przez telefon. 
Okazuje się zatem, Ŝe osoby starsze, a zwłaszcza samotne, nie dysponują dostę-
pem do Internetu, zatem bardziej odpowiada im korzystanie z usług bankowych 
przy uŜyciu telefonu. Wśród siedmiu sugestii dotyczących uatrakcyjnienia ofer-
ty banku, w obydwu grupach badanych klientów, największy odsetek wypowie-
dzi odnosił się do zastosowania premii przy zakupie usług oraz zwiększenia 
działań promocyjnych. 
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Zakończenie 

Przeprowadzone badania wśród dwóch wiekowo róŜnych grup klientów 
banku spółdzielczego, umoŜliwiły zdiagnozowanie róŜnic występujących po-
między grupami. Okazało się, Ŝe dywersyfikacja wystąpiła zarówno w zacho-
waniach, jak i wyraŜonych opiniach na temat prowadzonych przez bank działań 
marketingowych. NaleŜy sformułować wniosek, Ŝe wiek klientów jest determi-
nantą wpływającą na rynkowe zachowania usługobiorców i postrzeganie oraz 
ocenę realizacji przez bank działań marketingowych. Zatem kierownictwo ban-
ku pragnąc utrzymać mocną pozycję rynkową instytucji, powinno systematycz-
nie przeprowadzać badania marketingowe wśród klientów i na podstawie opinii 
oraz sugestii róŜnych wiekowo grup usługobiorców formułować prawidłowe 
wnioski, a następnie słuszne propozycje wdraŜać do swojej działalności. 

 
YOUNG AND SENIOR BANK CLIENTS – THEIR BEHAVIOR  

AND EVALUATION OF MARKETING ACTIVITIES 
 

Summary 
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ZACHOWANIA MŁODYCH KONSUMENTÓW I SENIORÓW 
NA RYNKU śYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 

 

 

 

Streszczenie  

Głównym celem badań było określenie uwarunkowań zachowań na rynku Ŝywności ekolo-
gicznej wśród młodych konsumentów i seniorów, mieszkańców północno-wschodniej Polski. 
Deklaracje badanych wskazują na wzrost zainteresowania ochroną środowiska naturalnego, ale 
jest to uwarunkowane wiekiem. Badani wskazują, Ŝe najwaŜniejszym atrybutem Ŝywności ekolo-
gicznej jest jej sposób wytwarzania, co daje tej Ŝywności walory zdrowotne, a dbanie o zdrowie 
własne i rodziny, to główny motyw zakupu tej grupy Ŝywności i ten aspekt nie zaleŜy od wieku 
respondentów. W przypadku młodych konsumentów pojawiają się motywy społeczne, jakie 
warunkują zainteresowanie Ŝywnością ekologiczną. Badani konsumenci nie sięgają po produkty 
ekologicznego rolnictwa z powodu ograniczonej liczby miejsc ich nabycia oraz zbyt wysokiej 
ceny. 

Wprowadzenie 

Rozwijające się segmenty w sektorze Ŝywności to produkty naturalne, tra-
dycyjne, regionalne. W tej grupie Ŝywności są produkty wytworzone zgodnie  
z zasadami rolnictwa ekologicznego, w których równieŜ wskazuje się walory 
zdrowotne, wynikające z ograniczenia w ich produkcji środków chemii rolnej  
i zaawansowanych procesów przetwórczych. Postawy i zachowania konsumen-
tów wobec tej grupy Ŝywności, motywy zakupu, cenione cechy produktów, 
percepcja ceny czy ocena profilu konsumenta tego wciąŜ rozwijającego się ryn-
ku są przedmiotem badań wielu autorów i rozwaŜań wielu publikacji. Wskazuje 
to na fakt istoty i rangi problemu.  

Zachowania konsumenta na rynku Ŝywności determinuje wiele czynników 
obok uwarunkowań mikroekonomicznych, wewnętrznych, zewnętrznych czy 
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sytuacji zakupu1 waŜne są cechy Ŝywności. W analizie cech produktów Ŝywno-
ściowych eksponowane są mocno ich walory określane jako jakość konsumenc-
ka2, która kształtuje proces wyboru i decyzje klienta. W określeniu jakości 
Ŝywności eksponuje się jej stopień zdrowotności (wartość dietetyczna, wartość 
kaloryczna, wartość odŜywcza, bezpieczeństwo dla zdrowia), stopień atrakcyj-
ności sensorycznej3 (wygląd zewnętrzny, wygląd na przekroju, konsystencja, 
tekstura, smakowitość, zapach) i stopień dyspozycyjności (wielkość jednostko-
wa, rozpoznawalność gatunku, trwałość, łatwość przygotowania)4. Urszula Wi-
delska mówiąc o uzyskaniu zadowolenia przez konsumenta, odwołuje się do 
tzw. jakości naturalnej produktów Ŝywnościowych5 (uwzględnia parametry 
nazywane wcześniej atrybutami zdrowotności czy atrakcyjnością sensoryczną). 
Tę jakość konsument ocenia za pomocą zmysłów i według róŜnych badań są to 
najwaŜniejsze czynniki przy wyborze Ŝywności6. Coraz częściej jednak niesen-
soryczne atrybuty artykułów spoŜywczych stają się waŜniejsze. Do najbardziej 
znaczących naleŜą brak dodatków do Ŝywności7 – konserwantów i innych pozo-
stałości, wartość odŜywcza8 i sposób wyprodukowania Ŝywności (produkcja 
konwencjonalna a ekologiczna)9. 

śywność ekologiczna charakteryzuje się cechami, które moŜna określić ja-
ko dobra prywatne i dobra publiczne10. Do koszyka cech dóbr prywatnych zali-
cza się smak, wartość zdrowotną, świeŜość11 czy teŜ wartości uŜytkowe produk-

                                                                 
1 E. Michalski, Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 137–161. 
2 M. Grzybowska-Brzezińska, Marketingowe aspekty jakości produktów spoŜywczych, „Pro-

blemy Jakości” 2008, nr 7, s. 43–48 
3 D. KołoŜyn-Krajewska, T.Sikora, Zarządzanie bezpieczeństwem Ŝywności. Teoria i praktyka, 

C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 15–17. 
4 I. Ozimek, Jakość Ŝywności w opinii konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2007, nr 1, s. 48. 
5 U. Widelska, Jakość jako element promocji produktów Ŝywnościowych, w: Instrumenty mar-

ketingu jako czynnik ekspansji sektora Ŝywnościowego, red. E. Hościłowicz, WyŜsza Szkoła 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s. 72. 

6 M.K. Magnusson, A. Arvola, U.K. Koivisto Hursti, L. Aberg, P.O. Sjode´n, Attitudes towards 
organic foods among Swedish consumers, „British Food Journal” 2001, No. 103, s. 209–226. 

7 M. Wandel, Consumer concern and behaviour regarding food and health in Norway, „Journal 
of Consumer Studies and Home Economics” 1994, s. 203–215. 

8 H. Torjusen, G. Lieblein, M. Wandel, C.A. Francis, Food system orientation and quality per-
ception among consumers and producers of organic food in Hedmark County, Norway, „Food 
Quality and Preference” 2001, No. 12, s. 207–216. 

9 M. Wandel, A. Bugge, Environmental concern in consumer evaluation of food quality, „Food 
Quality and Preference” 1997, No. 8, s. 19–26. 

10 W. Łuczka-Bakuła, Rynek Ŝywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 120. 
11 S. Misra, C.L. Huang, S.L. Otto, Consumer willingness to pay for pesticide-free fresh pro-

duce, „Western Journal of Agricultural Economics” 1991, Vol. 16, No. 2. 
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tu12, które są w nich poszukiwane, a decydują o tym przesłanki egoistyczne 
podyktowane potrzebami konsumenta i jego rodziny, które są najistotniejsze  
w wyborze produktów ekologicznych13. W przypadku dóbr publicznych moŜna 
natomiast wymienić dwie cechy, mianowicie ochronę środowiska i dobrostan 
zwierząt14, które w Polsce nie są poszukiwanymi atrybutami Ŝywności. 

Zainteresowanie konsumpcją Ŝywności ekologicznej wzrasta i jest ona 
przedmiotem zainteresowania i wyboru róŜnych grup konsumentów. Jak wska-
zuje W. Łuczka-Bakuła częstość zakupu moŜe być kryterium identyfikującym 
segmenty regularnych konsumentów (zakupy raz w tygodniu), okresowych 
(realizują zakupy raz na miesiąc lub w ciągu 6 miesięcy) i okazjonalnych – 
nazywanych konsumentami kupującymi rzadko, przypadkowo, a takŜe spora-
dycznie15. Uwzględniając wiek konsumentów, J. Szymańska16, S. śakowska-
Biemans17, A. Wysokińska18, W. Łuczka-Bakuła19, M. Grzybowska-Brze-
zińska20 wskazują, Ŝe najliczniejszą grupą deklarującą zainteresowanie Ŝywno-
ścią ekologiczną są ludzie młodzi i segment osób starszych. Konsumenci wyra-
Ŝają zainteresowanie kwestiami wiąŜącymi Ŝywność ze zdrowiem. Korzyści 
zdrowotne są waŜnym kryterium zakupu i jednym z parametrów oceny jakości 
produktów Ŝywnościowych. ChociaŜ nie ma jednoznacznych dowodów, Ŝe 
Ŝywność ekologiczna jest zdrowsza od konwencjonalnej21, konsumenci tak 
kształtują postawy wobec tej grupy Ŝywności22. Główną motywacją zakupu 
Ŝywności ekologicznej jest troska o własne zdrowie i marginalnie pojawiające 
                                                                 

12 R. Zanoli, S. Naspetti, Consumer motivations in the purchase of organic food, „British Food 
Journal” 2002, Vol. 104, No. 8/9. 

13 M. Grzybowska-Brzezińska, Premises for purchase of ecological food  according to re-
spondents, „Olsztyn Economic Journal” 2008, No. 3, s. 90–103. 

14 J. Newerli-Gus., M. Śmiechowska, Walory Ŝywności ekologicznej w opinii konsumentów, 
„Bromatologia i chemia toksykologiczna” 2004, Suplement, s.137. 

15  W. Łuczka-Bakuła, Rynek Ŝywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 205. 
16 J. Szymańska, Rynek Ŝywności ekologicznej w Polsce, Technologia, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Wrocław 2002, s. 133–144. 
17 S. śakowska-Biemans, Konsumenci wobec rynku Ŝywności ekologicznej, Stowarzyszenie 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2003, Roczniki Naukowe V, Zeszyt 3, s. 222–227. 
18 A. Wysokińska, Konsumenci wobec rynku Ŝywności ekologicznej, Stowarzyszenie Ekonomi-

stów Rolnictwa i Agrobiznesu 2003, Roczniki Naukowe V, Zeszyt 3, s. 217–222. 
19 W. Łuczka-Bakuła, PrzeobraŜenia na rynku Ŝywności ekologicznej, „Przemysł SpoŜywczy” 

2004, nr 1, s. 11–17. 
20 M. Grzybowska-Brzezińska, The preferences of  ecological ford consumers, „Polish Journal 

of Natural Sciences” 2007, Suplement No. 4, s. 161–169.  
21 G. Grankvist, A. Biel, The importance of beliefs and purchase criteria in the choice of eco-

labeled food products, „Journal of Environmental Psychology” 2001, No. 21, s. 405–410. 
22 M. Grzybowska-Brzezińska, Conditions and scale of ecological food consumption, „Olsztyn 

Economic Journal” 2008, No. 4, s. 278–286.  
22 M. Grzybowska-Brzezińska, Premises for purchase…, s. 90–103. 
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się motywy związane z aspektami prospołecznymi, czyli troska o środowisko 
naturalne23. Wskazując na uwarunkowania rozwoju rynku Ŝywności ekologicz-
nej pojawia się pytanie, jak kształtują się zachowania nabywców tej Ŝywności  
i czy są róŜnice w poszczególnych segmentach konsumentów, biorąc pod uwa-
gę zmienne demograficzne. 

Głównym celem badań było monitorowanie uwarunkowań konsumpcji 
Ŝywności ekologicznej wśród mieszkańców północno-wschodniej Polski 
(szczególnie prezentowane w grupie młodych do 30. roku Ŝycia i seniorów po-
wyŜej 60 lat) przez określenie zmian w percepcji Ŝywności ekologicznej, mo-
tywach jej zakupu oraz zdefiniowanie czynników, jakie w opinii badanych są 
barierą rozwoju konsumpcji tej Ŝywności. 

Zakres merytoryczny badań 

Prezentowane dane to wyniki badań realizowanych w wybranych miastach 
północno-wschodniej Polski w 2002, 2005 oraz 2010 roku, które były prowa-
dzone w marcu–kwietniu, zachowując ten termin w poszczególnych latach ba-
dań. W badaniach wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego standaryzo-
wanego i posłuŜono się opracowanym kwestionariuszem ankiety. W budowie 
narzędzi badawczych zastosowano m.in. skale nominalne, porządkowe oraz 
skalę Likerta. Badania realizowano techniką PAPI (Paper and Pencil Inter-
view), czyli przeprowadzono wywiady z respondentami z wykorzystaniem pa-
pierowego kwestionariusza ankiety. Dobór próby był celowy i uwzględniono  
w nim reprezentatywność wskazanych grup wiekowych respondentów, wy-
kształcenia i liczebność próby w poszczególnych latach badań. W 2002 roku do 
analizy przyjęto dane z 840 gospodarstw, w 2005 roku analizowano 825 po-
prawnie wypełnionych kwestionariuszy wywiadu, badania realizowane w 2010 
roku to deklaracje 971 przedstawicieli gospodarstw domowych, w tym 64% 
stanowili mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Do analizy pro-
blemu przyjęto informacje zgromadzone z dwóch segmentów respondentów, 
które określono jako młodzi konsumenci (to grupa osób w wieku do 30. roku 
Ŝycia) – stanowili oni około 25% badanych w kaŜdym okresie badań i segment 
seniorów (powyŜej 60 lat) stanowiący około 22%. Badani to osoby z wykształ-
ceniem średnim (38%) i wyŜszym (30%). Wśród badanej populacji dominowały 

                                                                 
23 M. Grzybowska-Brzezińska, Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na 

rynku Ŝywności, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 51, 
s. 242–254. 
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rodziny z jednym i dwójką dzieci do szóstego roku Ŝycia (39%) oraz głównie 
mieszkańcy miast (77%). 

Wyniki przeprowadzonych badań 

Bezpieczeństwo Ŝywności jest częścią składową pojęcia jakości Ŝywności, 
która stanowi jedną z podstawowych kryteriów decyzji nabywczych konsumen-
tów na rynku Ŝywności. W celu określenia postaw konsumentów w stosunku do 
Ŝywności ekologicznej i w ramach określenia kryteriów identyfikacji tej Ŝywno-
ści, poproszono badanych respondentów o wybranie czynników, które ich zda-
niem są najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Ŝywności ekologicznej. Znaczenie 
tych identyfikatorów bezpieczeństwa zmieniło się w analizowanych latach  
i w poszczególnych grupach wiekowych. Analizując średnią wyników dla popu-
lacji badanej w 2002 roku, najbardziej znaczącym był wygląd zewnętrzny, data 
przydatności do spoŜycia i skład produktu (tab. 1).  

Tabela 1 

Determinanty bezpieczeństwa Ŝywności ekologicznej w opinii badanych respondentów  

Wyszcze
gólnienie 

Data przydatno-
ści do spoŜycia 

Znak/logo 
produkt ekolo-

giczny 

Wygląd ze-
wnętrzny 

Marka/ 
producent 

Skład produktu 
(brak konser-

wantów, barw-
ników, niepoŜą-
danych składni-

ków) 
2002 2005 2010 2002 2005 2010 2002 2005 2010 2002 2005 2010 2002 2005 2010 

Struktura odpowiedzi w % 
Ogółem 22 26 39 30 43 51 48 35 14 20 28 5 35 47 64 
Do 30 lat 28 30 32 32 39 48 40 42 6 24 34 2 23 38 64 
PowyŜej 
60 lat 

30 25 67 28 29 33 35 33 37 18 15 10 19 29 33 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

W 2010 roku badani juŜ zdecydowanie jako identyfikator wskazali skład 
(67%), w którym oceniali czy jest informacja o konserwantach, barwnikach czy 
innych dodatkach poprawiających trwałość produktu, np. stabilizatorach, aro-
matach. Wygląd zewnętrzny zdecydowanie nie był kryterium bezpieczeństwa  
i zaufania, tylko 14% badanych w 2010 roku wskazało na ten czynnik, a w 2002 
roku ten aspekt podkreślało jako istotny 48% badanych. Wśród młodych kon-
sumentów znaczenie i wiarygodność znaku „produkt ekologiczny” wzrasta.  
W 2002 roku 32% badanych wskazywało ten czynnik, a w 2010 roku 48% de-
klarowało zaufanie do logo. Grupa starszych konsumentów w 2010 roku jako 
kryterium bezpieczeństwa produktu zdecydowanie wskazała datę przydatności 
do spoŜycia (67%), dla ponad 30% jest to logo produktu ekologicznego i skład. 
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Motywy zakupu Ŝywności ekologicznej w analizowanym okresie badań  
i w poszczególnych segmentach wiekowych konsumentów, to kolejny aspekt 
rozwaŜań, pozwalający na zidentyfikowanie percepcji konsumentów i ich 
zmian. W okresie realizacji badań najsilniejszymi motywami wśród badanych 
respondentów było przekonanie, Ŝe Ŝywność ekologiczna jest zdecydowanie 
wyŜszej jakości w porównaniu z Ŝywnością produkowaną w masowej produkcji 
i powszechnie dostępną. WaŜnymi motywami była równieŜ troska o zdrowie  
i walory smakowe. Wśród badanych młodych konsumentów Ŝywności ekolo-
gicznej zmienia się znaczenie motywu wyŜszej jakości produkcji ekologicznej. 
W 2002 roku około 60% wskazywało ten argument jako istotny w wyborze, zaś 
w 2010 roku tak deklarowało około 40% badanych z tego segmentu (tab. 2).  

Tabela 2 

Motywy wyboru Ŝywności ekologicznej wśród badanych segmentów respondentów  
w latach 2002, 2005, 2010 

Wyszczególnienie 

2002 2005 2010 
< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

Struktura odpowiedzi respondentów (w %) 
Przekonanie, Ŝe Ŝy-
wność ekologiczna 
jest wyŜszej jakości 
w porównaniu do 
konwencjonalnej 

57 70 67 35 73 69 39 84 82 

Troska o zdrowie 30 75 62 33 78 76 40 90 80 
Troska o stan środo-
wiska naturalnego 

10 7 13 12 20 19 39 24 33 

Walory smakowe 40 60 57 49 69 62 54 69 67 
Promocja polskiego 
rolnictwa ekologicz-
nego 

2 12 10 9 13 11 19 20 22 

Polecana przez zna-
jomych 

13 4 20 19 23 19 40 31 36 

Troska o poszano-
wanie praw zwierząt 

2 1 1 6 2 3 3 4 3 

Moda 1 0 2 4 1 2 4 7 6 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

W analizowanym okresie, w grupie młodych konsumentów, wzrasta zna-
czenie motywu troski o stan środowiska naturalnego i moŜliwość wpływu na 
ten fakt przez wspieranie rolnictwa ekologicznego. Te dwa motywy są mniej 
istotne dla grupy seniorów. Motywy zakupu Ŝywności ekologicznej w segmen-
cie starszych konsumentów w latach 2002, 2005, 2010, to wyŜsza jakość, troska 
o zdrowie i walory smakowe. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w tej grupie wzrasta rów-
nieŜ zainteresowanie aspektami prospołecznymi (wspieranie polskiego rolnic-
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twa, troska o stan środowiska naturalnego), lecz jest to mniejsza grupa w po-
równaniu do młodych konsumentów. G. Grankvist i A. Biel prezentują, Ŝe 
przekonanie badanych o fakcie, Ŝe Ŝywność z oznakowaniem ekologicznym jest 
lepsza od Ŝywności konwencjonalnej i troska o zdrowie jako motyw zakupu tej 
Ŝywności było skorelowane dodatnio z częstotliwością zakupu mleka, mięsa, 
ziemniaków i chleba z oznakowaniem ekologicznym24. Troska o ochronę śro-
dowiska jest często podawanym motywem zakupu Ŝywności ekologicznej  
w badaniach M.K. Magnusson i innych, którzy stwierdzają dodatnią i umiarko-
wanie silną korelację między częstotliwością zakupu Ŝywności z oznakowaniem 
„ekologiczny” i postrzeganą waŜnością aspektów ochrony środowiska natural-
nego jako kryterium zakupu. Wiek przyczyniał się znacząco do przewidywania 
postaw, w których młodsi respondenci z większym prawdopodobieństwem są 
nastawieni pozytywnie do Ŝywności ekologicznej25. 

Dla większości konsumentów motywacją do zakupu Ŝywności ekologicznej 
jest specyfika tych produktów, które są wyposaŜone w atrybuty dające bezpo-
średnie korzyści. Motywacja ulega zmianie między róŜnymi segmentami kon-
sumentów. Konsumenci dokonujący zakupów Ŝywności ekologicznej systema-
tycznie, motywowani są niepokojem o środowisko naturalne. Jednak nabywcy 
ci stanowią tylko mały odsetek. Grupa konsumentów, którzy przy zakupie Ŝyw-
ności ekologicznej biorą pod uwagę troskę o własne zdrowie, dokonują rzadziej 
zakupów tego rodzaju Ŝywności, ale stanowią większy odsetek nabywców.  
W segmencie konsumentów zainteresowanych ochroną zdrowia własnego  
i członków rodziny wzrasta popyt na ten rodzaj Ŝywności. 

Motywy zakupu Ŝywności czy wybór oferty to proces zestawienia określo-
nych składowych produktu, które spełniają oczekiwania indywidualnych od-
biorców. Konsumenci analizując określoną ofertę, wybierają zestaw najbardziej 
atrakcyjnych cech, które są zawarte w danym produkcie i które dają im pełną 
satysfakcję. Dlatego atrybuty danego produktu będą miały określoną wartość 
dla pojedynczego konsumenta czy teŜ segmentu nabywców, których zachowa-
nia są zbieŜne. Badani konsumenci porównując cechy Ŝywności ekologicznej  
z cechami Ŝywności konwencjonalnej cenią jej walory zdrowotne, stwierdzają 
Ŝe w produktach ekologicznych jest zdecydowanie mniej konserwantów, cenią 
dobry naturalny smak Ŝywności ekologicznej. Deklaracje te nie zmieniają się  

                                                                 
24G. Grankvist, A. Biel, The importance of beliefs and purchase criteria in the choice of eco-

labeled food products, „Journal of Environmental Psychology” 2001, No. 21, s. 405–410. 
25 M.K. Magnusson, A. Arvola, U.K. Koivisto Hursti, L. Aberg, P.O. Sjoden, Choice of organ-

ic foods is related to perceived consequences for human health and to environmentally friendly 
behavior, „Appetite” 2003, No. 40, s. 109–117. 
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w poszczególnych okresach badań i są zbieŜne w przypadku młodych konsu-
mentów i grupy seniorów. Poza tym ponad 40% z badanej zbiorowości ceniła 
sobie fakt, Ŝe produkty rolnictwa ekologicznego wytwarzane są w czystym śro-
dowisku, a co za tym idzie, ich wytwarzanie nie zanieczyszcza go (tab. 3).  

Tabela 3 

Opinia badanych respondentów w zakresie postrzegania cech Ŝywności ekologicznej  
w porównaniu z Ŝywnością konwencjonalną w latach 2002, 2005, 2010  

Wyszczególnienie 

2002 2005 2010 
< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

Odsetek badanych (w %) 
Cechy ogólne 

Przetwory bez kon-
serwantów 

43 39 48 45 46 52 59 68 66 

Mały stopień przetwo-
rzenia 

49 59 58 51 49 48 40 31 37 

Jest wytwarzana  
w czystym środowisku 

34 43 39 39 48 41 35 49 43 

Ma dobry, naturalny 
smak 

59 62 59 60 64 56 59 63 53 

Ma atrakcyjny wygląd 15 20 12 13 19 15 19 17 17 
śywność ekologiczna 
ma mniejszą trwałość 

50 39 39 47 33 45 39 24 25 

WyŜsze walory 
zdrowotne 

57 79 72 49 80 75 60 84 78 

Jej wytwarzanie nie 
zanieczyszcza środo-
wiska 

15 16 14 24 19 22 38 28 34 

Produkty roślinne 
Wytwarzana bez na-
wozów sztucznych 

60 56 57 46 52 49 42 46 46 

Wytwarzana bez środ-
ków ochrony roślin 

60 56 54 49 58 56 40 40 41 

Produkty zwierzęce 
Zwierzęta Ŝywione są 
naturalnymi paszami 
(bez dodatku hormo-
nów i antybiotyków) 

35 44 41 40 42 39 30 36 32 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Spośród cech produktów roślinnych pochodzących z rolnictwa ekologicz-
nego, respondenci wskazują jako atrybut tej Ŝywności jej sposób wytwarzania, 
czyli ograniczenie wykorzystania nawozów sztucznych i środków ochrony ro-
ślin, choć w poszczególnych latach zmniejsza się zaufanie do tych walorów, 
szczególnie w przypadku młodych konsumentów. Młodzi konsumenci dostrze-
gają silniej w kaŜdym z okresów badań fakt, Ŝe produkcja Ŝywności ekologicz-
nej jest przyjazna środowisku naturalnemu. Młodzi konsumenci i seniorzy cenią 
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w przypadku produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego sposób Ŝy-
wienia zwierząt naturalnymi paszami, bez dodatku hormonów i antybiotyków.  

Wśród badanych respondentów spoŜywających Ŝywność ekologiczną, śred-
nie roczne wydatki na nią wynosiły 297,2 zł na osobę rocznie w 2002 roku, 
718,82 zł w roku 2005, zaś w 2010 roku – 1830,5 zł na osobę rocznie (tab. 4). 
W analizie rodzajowej wydatków na Ŝywność ekologiczną, w 2005 roku około 
100% więcej badani konsumenci przeznaczali na produkty pochodzenia roślin-
nego, czyli 456,01 zł, co stanowiło ponad 63% wydatków ogółem, w 2010 roku 
juŜ był to poziom 762,2 zł na osobę rocznie, co stanowiło około 42% wydat-
ków. Asortyment produktów pochodzenia zwierzęcego nie był i nie jest zbyt 
bogaty, ale w 2010 roku zdecydowanie wzrosły wydatki na te produkty (prawie 
czterokrotnie).  

Tabela 4 

Wydatki na produkty ekologiczne w latach, 2002, 2005 i 2010 (zł/osobę rocznie) 

Wyszczególnienie 

2002 2005 2010 

Ogółem 
< 30 
lat 

> 60 
lat Ogółem 

< 30 
lat 

> 60 
lat Ogółem 

< 30 
lat 

> 60 lat 

Produkty pocho-
dzenia roślinnego 

188,60 135,48 258,50 456,01 286,50 436,02 762,20 758,40 680,30 

Produkty pocho-
dzenia zwierzęce-
go 

98,40 89,72 198,40 240,50 139,50 294,20 968,20 785,90 958,40 

Inne produkty 10,20 15,20 21,40 22,31 15,40 24,30 100,10 80,30 90,20 
Razem w populacji 
średni poziom wy-
datków na kon-
sumpcję 

297,20 240,40 478,30 718,82 441,40 754,52 1830,50 1624,60 1728,90 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Wśród badanych respondentów dominują wydatki na przetwory zboŜowe  
i to nie zmienia się w analizowanym okresie. W produktach pochodzenia ro-
ślinnego, niezaleŜnie od poziomu wydatków, najwyŜszy udział mają warzywa 
(zwłaszcza świeŜe), produkty zboŜowe, ziemniaki oraz owoce (zwłaszcza świe-
Ŝe). Natomiast w produktach zwierzęcych najbardziej znaczące jest mleko kro-
wie, kozie oraz przetwory z mleka krowiego i koziego, mięso drobiowe, wie-
przowe. 

W analizie wydatków na Ŝywność ekologiczną w analizowanych segmen-
tach widoczne jest zjawisko ich wzrostu i mniejszego zróŜnicowania. W przy-
padku segmentu młodych konsumentów, w 2005 roku wydatki były mniejsze  
o około 70% w porównaniu do segmentu seniorów, natomiast w 2010 roku są 
one na podobnym poziomie. W przypadku tych dwóch segmentów w 2010 roku 
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poziom wydatków na produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego był zbli-
Ŝony. Wzrasta zainteresowanie młodych grupą Ŝywności ekologicznej, starsi 
konsumenci wciąŜ stanowią lojalny segment nabywców, zaopatrujący się głów-
nie na targowiskach, w sklepach specjalistycznych czy bezpośrednio u rolnika. 
Młodzi konsumenci nabywają te produkty w supermarketach, na kiermaszach 
czy w sklepach internetowych. Jednak największy potencjał popytowy stanowią 
młode małŜeństwa z małymi dziećmi, które uwzględniając walory zdrowotne 
Ŝywności ekologicznej, bezpieczeństwa i parametry związane z technologią jej 
przetwarzania, chcą płacić więcej za tę Ŝywność, konsumują jej więcej i zapa-
trują się w sklepach specjalistycznych, delikatesach czy sklepach z Ŝywnością 
regionalną.  

Wraz ze wzrostem wydatków na Ŝywność ekologiczną ogółem, obserwuje 
się zmniejszenie struktury konsumpcji produktów roślinnych. Respondenci  
o wyŜszych poziomach wydatków zwiększają zakupy Ŝywności pochodzenia 
zwierzęcego oraz takich produktów jak miód, soja czy soczewica. 

Wyniki badań jakie prezentuje M. Grzybowska i St. Pilarski wskazują, Ŝe  
w 2000 roku przeciętne roczne wydatki na Ŝywność ekologiczną na osobę rocz-
nie wynosiły 180,1 zł. W porównaniu do 2010 roku widoczny jest wzrost skali  
i wartości konsumpcji, choć naleŜy uwzględnić indeksy cenowe26. 

Badani respondenci wskazywali na bariery, jakie ich zdaniem występują na 
rynku Ŝywności ekologicznej i powodują ograniczenia wzrostu konsumpcji tych 
wyrobów. Głównym argumentem jest zbyt wysoka cena tego rodzaju produktów. 
W 2002 roku taką opinię wskazywało 85% badanych, w 2010 – 60% (tab. 5). 
Zdecydowanie waŜnym ograniczeniem jest mały asortyment i mała liczba 
miejsc sprzedaŜy tej Ŝywności, choć bariery te zmniejszają się w badanym okre-
sie, to jeszcze ponad 60% badanych nadal je dostrzega. Segment młodych kon-
sumentów zdecydowanie mocniej dostrzegał brak szerokiego asortymentu pro-
dukcji ekologicznej w porównaniu do grupy seniorów. Młodzi mają równieŜ 
mniejsze zaufanie do pozyskiwania surowców. W tej grupie wiekowej utrzymu-
je się takŜe w poszczególnych latach brak przekonania o walorach zdrowotnych 
tej Ŝywności, zaś w mniejszym stopniu wskazują na ograniczoną dostępność. 

 

 

 

                                                                 
26 M. Grzybowska, St. Pilarski, Stan i uwarunkowana popytu na Ŝywność ekologiczną, Roczni-

ki Nauk Rolniczych 2002, Seria G, T. 89, z. 2, s. 43. 
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Tabela 5 

Bariery rozwoju konsumpcji Ŝywności ekologicznej w opinii wybranych grup konsumentów 

Wyszczególnienie 

2002 2005 2010 
< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

< 30 
lat 

> 60 
lat 

Ogó-
łem 

Struktura odpowiedzi respondentów (w %) 
Zbyt wysoka cena 
Ŝywności ekologicz-
nej 

86 88 85 83 80 87 62 65 60 

Ograniczona dostęp-
ność w handlu deta-
licznym  

74 69 75 76 73 78 56 69 65 

Zbyt wąski asorty-
ment produktów po-
chodzenia zwierzę-
cego i roślinnego 

90 88 89 81 72 76 68 55 62 

Brak zaufania do 
technologii pozyski-
wania surowca 

64 55 58 65 58 61 73 66 73 

Brak promocji pro-
ducentów Ŝywności 
ekologicznej (brak 
marek Ŝywności eko-
logicznej) 

80 76 79 74 70 69 41 52 47 

Brak zaufania do wa-
lorów zdrowotnych 
Ŝywności ekologi-
cznej 

40 29 34 42 24 28 39 27 32 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Zakończenie  

Wzrost oferty asortymentowej produktów Ŝywnościowych, rosnąca świa-
domość nabywców, poszukiwanie walorów zdrowotnych w Ŝywności, poszu-
kiwanie produktów postrzeganych jako lepsze jakościowo są dobrą prognozą 
dla rozwoju rynku Ŝywności ekologicznej. Do rozwoju ekokonsumpcji jest ko-
nieczny konsument, który ceni zdrowie i bezpieczeństwo Ŝywności oraz do-
strzega aspekty społeczne w produktach wytwarzanych metodami ekstensywnej 
czy tradycyjnej produkcji rolniczej. 

Badani wskazują, Ŝe najwaŜniejszym atrybutem Ŝywności ekologicznej jest 
jej sposób wytwarzania, co daje tej Ŝywności walory zdrowotne, a dbanie  
o zdrowie własne i rodziny to główny motyw zakupu tej grupy Ŝywności. 
Aspekty prospołeczne w Ŝywności nie są bardzo waŜną cechą decydującą  
o zakupie, ale intensywność tego zjawiska będzie widoczna, o ile wzrośnie po-
ziom świadomości ekologicznej wśród konsumentów.  
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Postrzegane korzyści zdrowotne są silniej związane z postawami i zacho-
waniami wobec Ŝywności ekologicznej niŜ postrzegane korzyści dotyczące 
środowiska naturalnego. Motywy egoistyczne są lepszymi bodźcami zakupu 
Ŝywności niŜ altruistyczne, zarówno w przypadku młodych konsumentów, jak  
i seniorów. NaleŜy wskazać fakt wzrostu świadomości i zainteresowania aspek-
tami społecznymi Ŝywności ekologicznej wśród młodych konsumentów, u któ-
rych obserwowano docenienie atrybutu technologii produkcji nieobciąŜającej 
środowiska naturalnego, co świadczy o dobrym kierunku promocji tej Ŝywności. 

Występujące ograniczenia na rynku Ŝywności ekologicznej stanowią barierę 
jego rozwoju. Wśród czynników, które powodują, Ŝe konsumenci nie sięgają po 
produkty ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa, respondenci najczęściej wy-
mieniali ograniczoną liczbę miejsc ich nabycia, zbyt wysoką cenę, ograniczony 
asortyment oraz brak zaufania do rzetelności przestrzeganej technologii produk-
cji. Szans rozwoju rynku Ŝywności ekologicznej naleŜy poszukiwać w posze-
rzaniu asortymentu produktów ekologicznych i wskazaniu jej kompleksowej 
oferty, aby mogła być substytutem Ŝywności konwencjonalnej. Szczególnie ten 
problem podkreśla segment młodych konsumentów. 

Kreowanie marki polskiej Ŝywności ekologicznej i promowanie uwarunko-
wań produkcji moŜe przyczynić się do wzrostu zainteresowania klientów aspek-
tami społecznymi tych produktów i wzrostem popytu na nie zarówno wśród 
segmentu młodych, jak i starszych konsumentów. 

 
BEHAVIOUR OF YOUNG CONSUMERS AND SENIORS  

ON ORGANIC FOOD MARKET 
 

Summary 
 

The main objective of this study was to determine conditions of young consumers and sen-
iors behavior on organic food market, among the inhabitants of the north-eastern Poland. Declara-
tions of respondents indicate an increasing interest, knowledge and commitment of the respond-
ents in the natural environment protection. It is however conditioned by the age. Respondents 
indicate that the most important attribute of organic food is its way of production, which gives the 
food health benefits and health care for themselves and their families is the main motive of this 
group to purchase organic food. Consumers do not reach for the products of organic farming 
because of the limited number of places to purchase and too high prices. 
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ZACHOWANIE MŁODYCH KONSUMENTÓW  
I SENIORÓW NA RYNKU SPOśYWCZYCH  

PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH 
 

 

 

Streszczenie  

Na rynku produktów Ŝywnościowych dość powszechnie moŜna znaleźć produkty uznawane 
za luksusowe. Wiele czynników zaleŜnych zarówno od produktu, jak i konsumenta determinuje 
uznanie ich za luksusowe. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące spoŜywczych produktów 
luksusowych, przedstawiono typologię konsumentów Ŝywności oraz zamieszczono wyniki badań 
własnych. Celem tych badań było ukazanie wpływu wieku konsumentów na postrzeganie tej 
grupy produktów i wstępna ocena ich zachowania na tym rynku. 

Wprowadzenie 

Od zawsze luksus i dobra luksusowe kojarzone były ze szczególnymi ce-
chami, które wyróŜniały je spośród innych. Definicje luksusu podkreślają wła-
śnie ten wyjątkowy jego charakter. Luksus (łac. luxus) to zbytek, przepych, 
obfitość, dostatek i okazała przyjemność. Luksusowy oznacza wysokiej jakości, 
wytworny, wygodny. Luksus to warunki zapewniające wygodne Ŝycie, przy-
jemność, na którą moŜna sobie rzadko pozwolić, drogi przedmiot ułatwiający 
lub uprzyjemniający Ŝycie1. 

Bardzo trafny wydaje się być podział zaproponowany przez T. Sikorę, który 
wyróŜnia luksus rozumiany jako produkt i luksus jako styl Ŝycia2. W naukach 
ekonomicznych produkt luksusowy definiowany moŜe być jako dobro Veblena, 

                                                                 
1 Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl. 
2 T. Sikora, Pojęcie luksusu – definicje i cechy charakterystyczne, Zeszyty Naukowe Kolegium 

Gospodarki Światowej nr 12, Warszawa 2002, s. 137. 
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zaspokajające ostentacyjną konsumpcję, na które popyt rośnie wraz ze wzro-
stem ceny. 

Produkty luksusowe kojarzone są z pewną unikatowością, jednak dla kaŜ-
dego konsumenta podejście do tego typu produktów jest indywidualne i subiek-
tywne. Postrzeganie dobra luksusowego jest zmienne w czasie. Są produkty, 
które zawsze będą luksusowe, ale są teŜ takie, które wraz z rozwojem technolo-
gii, wzrostem dostępności przestają być za takie uwaŜane. Prace badawcze dzie-
lą luksus na niedostępny, dotyczący produktów unikatowych; pośredni, w któ-
rym zawarto reprodukcje i bardzo krótkie serie oraz dostępny, czyli dotyczący 
produkcji seryjnej3. Obecnie istotną cechą produktu luksusowego stała się moŜ-
liwość szybkiego przekształcenia w dobro „normalne”, przy czym proces ten 
zaleŜny jest w duŜym stopniu od poziomu dochodów kupującego.  

Postrzeganie dobra jako luksusowego moŜe być dokonywane przez pryzmat 
marki, która je reprezentuje. Siła wizerunku marki jako luksusowej nie jest 
związana z wielkością rynku ani wysokością obrotów przez nią osiąganych. 
Dobra luksusowe charakteryzują się perfekcją wykonania, ponadto mają ładu-
nek symboliczny i kulturowy. Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem  
i sprzedaŜą produktów luksusowych wykazują zdolność przekonywania nabyw-
ców o wysokim poziomie oferowanych przez siebie dóbr, jak równieŜ o kre-
atywności, atrakcyjności i sile wizerunku4.  

Produkty spoŜywcze naleŜą do produktów pierwszej potrzeby, które kon-
sumuje się na bieŜąco i ciągle, dlatego teŜ zakupy tych produktów moŜna po-
dzielić na codzienne, zwyczajowe, ale teŜ impulsywne. Do tej ostatniej grupy 
moŜna zaliczyć zakupy produktów luksusowych. 

W stereotypowym postrzeganiu, za produkty luksusowe uwaŜane są pro-
dukty trudnodostępne, egzotyczne, drogie, markowe, wyprodukowane z wyjąt-
kowych surowców. Zmiany na rynku Ŝywności w Polsce, po akcesji do Unii 
Europejskiej, zmieniły postrzeganie tych produktów, stały się one łatwiej do-
stępne, niektóre z nich spowszechniały, lecz równieŜ pojawiły się produkty 
takie, których do tej pory w ogóle na rynku polskim nie było. Do Ŝywności luk-
susowej, poza kawiorem, truflami, szampanem i koniakiem – najbardziej rozpo-
znawalnymi spoŜywczymi produktami luksusowymi, moŜna zaliczyć ocet bal-
samiczny Aceto Balsamico di Giuseppe Giusti, sól Fleur De Sel de Camargue 
czy wołowinę Kobe. 

 

                                                                 
3 Ibidem, s. 147. 
4 T. Sikora, Rynek dóbr luksusowych na świecie, „Marketing i Rynek” 2010, nr 5, s. 2–8. 
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Typologia konsumentów produktów spoŜywczych 

Pierwsza typologia polskich konsumentów przeprowadzona została na 
ogólnopolskiej próbie badanych gospodarstw domowych w 1987 roku. Na prze-
strzeni lat uległa ona pewnym modyfikacjom, na co wpływ miały zmiany jako-
ściowe i ilościowe zachodzące na rynku oraz zmiany w zachowaniu i świado-
mości konsumentów. W 1998 roku po raz pierwszy pojawiły się róŜnice pomię-
dzy generacjami, wyodrębniono cztery typy zróŜnicowane wiekowo i pod 
względem aktywności postaw.  

Typ I obejmował konsumentów starszych z aspiracjami, o obniŜającej się 
aktywności, typ II byli to konsumenci młodzi, dynamiczni, zainteresowani roz-
wojem kariery, typ III konsumenci starsi niewykształceni, walczący o przetrwa-
nie, oraz typ IV – młodzi konsumenci zorientowani na wartości materialne5. 

W dalszych badaniach wśród ludzi starszych wyodrębniono kolejne typy 
zróŜnicowane pod względem ich aktywności6. 19% stanowili ludzie o ograni-
czonej aktywności, 22% o trudnej starości, 39% o pasywnej starości i 20% ak-
tywni ludzie starsi.  

Konsumentów młodych podzielono na: innowacyjnych ludzi sukcesu – sta-
nowili oni 22,5% populacji, szukających swojej szansy – 25,7%, oszczędnie 
gospodarujących realistów – 21,5% i racjonalnych domatorów – 30,3%7. 

W latach kolejnych skupiono się na tendencjach konsumpcyjnych i tu naj-
bardziej interesujący podział konsumentów obejmował: kierujących się przy-
jemnością, nastawionych na zachowanie formy, biorących pod uwagę względy 
społeczne i etyczne w tym ekologię, zorientowanych na zdrowie, przywiązują-
cych znaczenie do wygody8.  

Konsumenci Ŝywności luksusowej w niektórych grupach, tj. innowacyjni 
ludzie sukcesu czy aktywni ludzie starsi mogą występować częściej, a w niektó-
rych – wcale. 

Na rynku Ŝywności cenę produktów uwaŜa się za najistotniejszy czynnik 
decydujący o zakupie. Obecnie, równieŜ w grupie konsumentów mniej zamoŜ-
nych, obserwuje się inne czynniki determinujące bardzo istotnie ich zakup, czyli 
jakość produktu, marka i związany z nią prestiŜ. Dlatego teŜ bardzo przydatny-

                                                                 
5 A. Kusińska, Ewolucja postaw wobec produktów Ŝywnościowych w świetle typologii konsu-

mentów z lat 1987–2006, „Handel Wewnętrzny” 2006, nr 6, s. 87–91. 
6 Warunki Ŝycia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, red. A. Kusińska, Wyd. IRWiK, 

Warszawa 2002. 
7 Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, red. A. Kusińska, PWE, 

Warszawa, 2005, s. 202.  
8 A. Kusińska, Ewolucja postaw…, s. 87-91. 
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mi mogą być w identyfikacji konsumentów produktów luksusowych określenia 
segmentacji konsumentów uŜyte przez T. Bocka, tj. preferencje konsumentów 
dotyczące korzyści jakie mogą uzyskiwać z danego produktu, interakcje po ich 
zakupie, bariery towarzyszące wyborowi (np. znajomość marek), siła nabywcza 
oraz rentowność dla producentów9.   

M. Bogunia-Borowska stwierdza, Ŝe marketing dokonuje podziałów kon-
sumentów na rozmaite grupy, których jednostki konsumując specjalistyczne 
produkty uzyskują unikatową pozycję społeczną10. Z drugiej zaś strony, zmiany 
społeczne i ekonomiczne powodują, Ŝe dobra te niejednokrotnie tracą swoje 
symboliczne znaczenie i przestają pełnić funkcje reprezentantów statusu jed-
nostki. Dlatego teŜ na przestrzeni lat zupełnie inne produkty są uznawane za 
luksusowe, nawet przez te same grupy konsumentów. 

M. Komor w swojej pracy zauwaŜa zaś, Ŝe w Polsce dominuje grupa kon-
sumentów zaliczana do steady word – tradycjonalistów, którzy w swoich za-
chowaniach zakupowych preferują głównie sprawdzone produkty i marki, ra-
cjonalnie podchodząc do zakupów, wysoki jest równieŜ, w porównaniu z inny-
mi krajami Europy zachodniej, odsetek konsumentów zaliczanych do magic 
world – młodych materialistycznych ludzi z relatywnie niskimi dochodami oraz 
ukierunkowaniem na zakupy modnych produktów markowych11. Konsumenci  
z tych grup będą uznawali zupełnie inne produkty za luksusowe. 

Emocje jako istotny element zachowania się konsumentów na rynku  
spoŜywczych produktów luksusowych 

Na rynku obserwuje się z jednej strony dewaluację symboli luksusu rozu-
mianego jako prestiŜ, a z drugiej rozwarstwienie struktury społecznej, wpływa-
jące na uznanie zupełnie innych produktów za luksusowe. Mamy na rynku kon-
sumentów, którzy w sposób w pełni świadomy konsumują, aby zyskać prestiŜ, 
ale teŜ takich, którzy w ogóle o tym nie myślą.  

W przypadku młodych konsumentów istotnym czynnikiem determinującym 
wybór produktów luksusowych są nowoczesne narzędzia komunikacji, zaistnie-
nie produktu w świadomości konsumenta tej grupy uzaleŜnione wydaje się być 
od jego istnienia na stronach internetowych, portalach społecznościowych. Spo-
Ŝywcze produkty Ŝywnościowe są uwaŜane za dobra nietrwałe, lecz 44% bada-
                                                                 

9 T. Bock, M. Uncles, A taxonomy of differences between consumers for market segmentation, 
„Intern. J. of Research in Marketing” 2002, No. 19, s. 215–224. 

10 M. Bogunia-Borowska, Konsumpcja jako element strukturyzujący współczesne społeczeń-
stwa, „Marketing i Rynek” 2003, nr 4, s. 2–8. 

11 M. Komor, Segmentacja europejskich konsumentów według teorii stylu Ŝycia, „Marketing  
i Rynek” 2011, nr 7, s. 14–19. 
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nych przez I. Ostrowską uwaŜa ze witryna internetowa ma wpływ na powtórny 
zakup marki12. 

W przypadku młodych konsumentów luksusowej Ŝywności (i innych pro-
duktów luksusowych), istotnym elementem jest chęć wyróŜnienia się, indywi-
dualizm stylu, bardzo dobre rozpoznawanie marek oraz zakupy produktów 
modnych. Młodzi konsumenci znajdują się w okresie rozwojowym – adole-
scencji, której charakterystyczną cechą jest rozluźnienie więzi z rodzicami  
a zacieśnienie więzi z rówieśnikami13. Grupy rówieśnicze w istotny sposób 
wpływają na wybory konsumenckie młodych uczestników rynku, przy czym 
część młodzieŜy podąŜa za wskazaniami grupy, a część wręcz odwrotnie. 

Jak podaje A. Jasielska za McNeal, kształtowanie się zachowań konsu-
menckich u ludzi młodych kształtuje się na rynku pierwotnym, na którym dzieci 
i młodzieŜ sama dokonuje zakupów, na rynku wpływowym – przekonują doro-
słych do zakupów i na rynku przyszłym, na którym juŜ jako dorośli będą sami 
dokonywać zakupów14. U seniorów waŜne wydają się być wspomnienia i obec-
nie łatwiejszy dostęp do produktów uwaŜanych za luksusowe. Czynnikiem de-
terminującym zachowania tej grupy są głównie czynniki ekonomiczne: cena 
produktów i siła nabywcza oraz zdecydowanie większe niŜ wcześniej moŜliwo-
ści zakupów impulsywnych.  

Młodość stała się obecnie stylem Ŝycia równieŜ starszych konsumentów. 
Zmiany zachowań nabywców, według K. Mazurek-Łopacińskiej, to między 
innymi świadome wykorzystanie czasu wolnego, korzystanie z róŜnych form 
integracji międzyludzkiej oraz wielokulturowość15. Ich konsekwencją moŜe być 
nabywanie produktów luksusowych jako produktów zaspokajających te potrze-
by konsumentów. 

Starszych konsumentów na rynku produktów spoŜywczych wyróŜnia podej-
ście do zdrowia. Zjawisko to jest na tyle istotne, Ŝe silnie warunkuje rodzaj 

                                                                 
12 I. Ostrowska, W. Ostrowski, Znaczenie strony internetowej w komunikacji z młodymi konsu-

mentami, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. 
Trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2011, s. 539–551. 

13 A. Jasielska., R. Maksymiuk, Nastolatki na zakupach, „Marketing i Rynek” 2012, nr 1,  
s. 32–37. 

14 Ibidem. 
15 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 

Warszawa, 2003, s. 25–29. 
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podejmowanych decyzji zakupowych w aspekcie wielkości, struktury zakupów 
i miejsca16. 

Metodyka badań 

Badanie empiryczne dotyczące zachowań konsumentów w róŜnym wieku 
na rynku spoŜywczych produktów luksusowych zostało przeprowadzone  
w okresie listopad–grudzień 2011 roku. Narzędziem badawczym był kwestiona-
riusz ankietowy, który skierowano do czterech grup wiekowych: osób do 25. 
roku Ŝycia, w wieku 26–40 lat, 41–65 lat, oraz ponad 65 lat. Kobiety stanowiły 
66% respondentów. Wszyscy badani zostali poproszeni o odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące spoŜywczych produktów luksusowych, co świadczy o luksuso-
wym statusie produktów, jaki rodzaj Ŝywności uwaŜany jest za luksusowy oraz 
jakie cechy decydują o ich luksusowym charakterze. W badaniu pytano teŜ  
o miejsca, częstotliwość dokonywania zakupów oraz kwotę, jaką respondenci są 
w stanie przeznaczyć na Ŝywność luksusową. Badani respondenci mieli moŜli-
wość wyboru więcej niŜ jednej odpowiedzi. Wyniki przedstawiono w procen-
tach uzyskanych odpowiedzi.  

Omówienie wyników badań 

Produkt luksusowy jest przez konsumentów utoŜsamiany z wieloma róŜ-
nymi cechami. Ich postrzeganie zaleŜy od produktu, cech osobowościowych 
konsumenta oraz wielu innych czynników. O luksusowym charakterze produk-
tów moŜe równieŜ decydować status społeczny, materialny, dotychczasowe 
doświadczenia. Dla większości badanych respondentów, produkty luksusowe to 
produkty o wysokiej jakości (29%), bez których moŜna się obyć (25%), decydu-
jące o prestiŜu (19%) oraz produkty w wysokiej cenie (16%). Wiek ma istotny 
wpływ na postrzeganie spoŜywczych dóbr luksusowych, co przedstawiono  
w tabeli 1.  

Dla młodych respondentów, produkty luksusowe decydują o prestiŜu, rza-
dziej poŜądane czy charakteryzujące się wysoką ceną. Dla najstarszych są to 
produkty, bez których moŜna się obyć, o wysokiej jakości, lecz nigdy produkty 
decydujące o prestiŜu.  

Najczęściej wskazywaną grupą produktów luksusowych z 10 grup produk-
tów spoŜywczych (41 z 155 wskazań respondentów) były alkohole, następnie 
ryby i owoce morza (35 wskazań). Rzadziej za luksusowe uwaŜane były uŜywki 

                                                                 
16 K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościo-

wych, „Marketing i Rynek” 2011, nr 2, s. 23–28. 
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(22 wskazań) i produkty ekologiczne (18 wskazań). Tylko raz wskazano na 
produkty zboŜowe i strączkowe. Młodzi konsumenci wskazywali najczęściej na 
alkohole jako na produkty luksusowe, zaś osoby po 65. roku Ŝycia na ryby  
i owoce morza. MoŜliwe, Ŝe wynika to z właśnie z dbałości osób starszych  
o zdrowie i utrzymanie sprawności psychofizycznej. 

Tabela 1 

Czynniki decydujące o luksusowym charakterze dóbr w opinii badanych  
młodych konsumentów i seniorów (w %) 

Źródło: opracowanie własne. 

Czynnikiem decydującym o zakupie spoŜywczych produktów luksusowych 
jest ich jakość (37% wskazań). Następnie wymienianymi czynnikami były od-
mienność (27%) i cena (24%). Zdecydowanie mało istotnym czynnikiem była 
mała dostępność (9%) i sezonowość. ZauwaŜono tu równieŜ róŜnice w postrze-
ganiu tego rodzaju produktów (rys. 1). Dla osób młodych jakość i odmienność 
była wyznacznikiem luksusowego charakteru produktu, zaś dla grupy badanych 
powyŜej 65. roku Ŝycia cena, a następnie jakość.  

 Rys. 1. Cechy nadające luksusowy charakter produktom spoŜywczym 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z badań KPMG wynika, Ŝe produkt luksusowy według 89% badanych jest 
produktem o wysokiej jakości, produktem prestiŜowym (61%) i w wysokiej 
cenie (53%)17. Osoby o niŜszych dochodach podkreślały wysoką jakość i cenę 
produktów luksusowych, natomiast osoby o wysokich dochodach – aspekty 
niematerialne, takie jak rozpoznawalność, tradycja i historia marki oraz repre-
zentowane przez nią wartości. 

Badani ogółem najczęściej dokonywali zakupu Ŝywności luksusowej w de-
likatesach (30%) i w supermarketach (22%). Ponad połowa młodych responden-
tów (51,9%) wskazała na sklepy specjalistyczne jako na miejsce zakupu luksu-
sowych produktów spoŜywczych, osoby starsze wybierały delikatesy (50%), nie 
wskazując zupełnie na specjalistyczne sklepy i Internet. 

Częstotliwość zakupu produktów luksusowych jest zróŜnicowana, zdecy-
dowana większość respondentów kupuje produkty luksusowe w miarę potrzeb 
(44%). Jest to pojęcie względne, zaleŜne od potrzeb, aczkolwiek odpowiedź 
„rzadko” wybrało tylko 27% badanych. Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią 
były codzienne zakupy Ŝywności luksusowej (2%). Częstotliwość zakupu luk-
susowej Ŝywności w zaleŜności od wieku respondentów przedstawiono na ry-
sunku 2. 

Rys. 2. Częstotliwość zakupu luksusowych produktów spoŜywczych w opinii badanych 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                 
17 Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG, http://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956d 

d1ad284c77702573bc3841f55f101c7e1799fefe953ce49/rynek_dobr_luksusowych_w_polsce_on-
line.pdf. 
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Respondenci, zarówno ci młodzi, jak i w wieku powyŜej 65 lat, wskazali na 
rzadkie zakupy Ŝywności luksusowej na równi z zakupami w miarę potrzeb. 
śadna z osób z tych grup nie kupuje Ŝywności luksusowej codziennie, ani na-
wet raz w tygodniu.  

Częstotliwość i kwoty odróŜniają grupę młodych konsumentów i seniorów 
od pozostałych grup badanych, dla których częstotliwość zakupów Ŝywności 
luksusowej, jak i kwoty na nią przeznaczane są wyŜsze. 54% respondentów 
przeznacza nieduŜe kwoty na spoŜywcze produkty luksusowe. JednakŜe waha-
nia kwot uwaŜanych za nieduŜe kształtowały się od 50 do 700 złotych i były 
zaleŜne od dochodu badanych. W przypadku tej odpowiedzi, wiek ankietowa-
nych istotnie wpływał na wysokość kwoty przeznaczanej na spoŜywcze produk-
ty luksusowe. Badani powyŜej 65. roku Ŝycia przeznaczają na te produkty naj-
mniej – od 20 do 100 zł (średnio 53 zł). Respondenci z pozostałych grup wie-
kowych na Ŝywność luksusową przeznaczają wyŜsze kwoty, najmłodsi badani 
zaś – od 50 do 400 złotych (średnio 160 zł).  

Zakończenie 

Produkty luksusowe istnieją są na rynku produktów spoŜywczych od zaw-
sze, długo były przeznaczone tylko do wybranych grup społecznych, obecnie 
wzrost poziomu Ŝycia społeczeństwa sprawił, Ŝe stały się one bardziej dostępne. 
Na przestrzeni lat na rynku, jak i w świadomości konsumentów, zmieniał się 
asortyment produktów uwaŜanych za luksusowe. Przy czym, bardzo często 
osoby nabywające takie produkty spoŜywcze utoŜsamiają je z ich wysoką jako-
ścią, zaś osoby niekupujące – z ich ceną.  

Jak wynika z badań własnych, dla osób starszych produkty luksusowe są to 
produkty, bez których moŜna się obejść, dla młodych respondentów są one 
przede wszystkim synonimem prestiŜu. Seniorzy za spoŜywcze produkty luksu-
sowe uwaŜali ryby i owoce morza, w odróŜnieniu od młodych konsumentów, 
który wskazywali na alkohole. 

Cena i jakość determinowały charakter produktów luksusowych w opinii 
osób starszych, dla młodych respondentów jakość i odmienność nadawały do-
brom cechy produktu luksusowego. Młodzi ankietowani kupowali Ŝywność 
luksusową w sklepach specjalistycznych, zaś seniorzy nie wskazali w ogóle na 
ten typ sklepu, oni zakupów dokonywali w delikatesach. 

Wspólną dla obu grup była, w odróŜnieniu od pozostałych, częstotliwość 
zakupów oraz niewielkie kwoty przeznaczane na zakupy tego rodzaju produk-
tów. 
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Podsumowując, postrzeganie spoŜywczych produktów luksusowych przez 
konsumentów w róŜnym wieku jest realizowane przez pryzmat ich jakości, 
ceny, dostępności i prestiŜu jaki dają kupującym. Producenci tego typu Ŝywno-
ści powinni być świadomi, Ŝe ich produkty mogą być zarówno produktami ni-
szowymi, jak i popularnymi, pozwalającymi nie wykluczać Ŝadnych uczestni-
ków rynku.  
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Streszczenie  

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodych 
konsumentów z Polski i Hiszpanii. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia języka w decyzjach 
młodych konsumentów dotyczących wyboru miejsca wypoczynku. Podstawą realizacji celu były 
studia literaturowe dotyczące zróŜnicowania kulturowego rynków zagranicznych, w tym języka 
oraz modeli decyzji dotyczących wyboru docelowego miejsca wypoczynku. Dla potrzeb pracy 
przeprowadzone zostały badania empiryczne wśród młodych konsumentów z Polski oraz Hiszpa-
nii. Wyniki badań wskazują na istotne róŜnice jakie odgrywa język w procesie wyboru miejsca 
wakacji w obu grupach respondentów. 

Wprowadzenie 

Język jest sposobem porozumiewania się wyróŜniającym się swoją wszech-
stronnością, moŜe np. przybierać formę pisma, gestów lub moŜe słuŜyć do roz-
mowy werbalnej. Określa się go jako społecznie wytworzony zbiór znaczących 
symboli, zarówno o charakterze werbalnym, jak i niewerbalnym. E.T. Hall 
uwaŜa, Ŝe „język nie jest (…) systemem przenoszącym myśli i znaczenia z jed-
nego mózgu do drugiego, lecz systemem organizującym informacje i wyzwala-
jącym myśli i reakcje w innych organizmach; ta jego cecha czyni porozumienie 
między ludźmi moŜliwym, od niej owo porozumienie i cała kultura są uzaleŜ-
nione”1. 

                                                                 
1 E.T. Hall, Poza kulturą, PWN, Warszawa 1984, s. 63. 
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Język − główny element kultury kaŜdego narodu jest jej „zwierciadłem”,  
w którym znajdują odbicie wszystkie jej najmniejsze szczegóły2. Pomaga  
w komunikowaniu się między ludźmi, a przez to pozwala na czynne uczestnic-
two w Ŝyciu publicznym. Dlatego teŜ, podstawowym elementem wyróŜnianym 
przez socjologów, antropologów i innych, stanowiącym główną róŜnicę kultu-
rową pomiędzy społeczeństwami jest właśnie język. Jego symboliczny wymiar 
moŜe być dominującym znakiem rozpoznawczym dla danej kultury. Język kaŜ-
dej kultury narodowej jest bowiem wyraźnie związany ze sposobem postrzega-
nia świata przez dany naród. Humboldt kiedyś napisał „Die Verschiedenheit der 
Sprachen ist nicht eine Verschiedenheit an Schällen und Zeichen, sondern eine 
Verschiedenheit der Weltansichten” („RóŜnica w językach nie jest róŜnicą  
w brzmieniu ani w znakach, ale jest róŜnicą w postrzeganiu świata”). Jako 
składnik kultury narodowej ma on duŜe znaczenie w rozmaitych obszarach  
(i branŜach) działalności firm na rynku międzynarodowym. Odgrywa istotną 
rolę zarówno w nawiązywaniu kontaktów między przedstawicielami róŜnych 
kultur, komunikacji marketingowej firm międzynarodowych, jak i zachowa-
niach konsumentów pochodzących z róŜnych obszarów językowych. 

W turystyce język odgrywa waŜną rolę, poniewaŜ jest to dziedzina gospo-
darki, której zawsze towarzyszy bezpośredni kontakt międzykulturowy. Taki 
kontakt moŜe wystąpić w trzech róŜnych kontekstach3: 

– gdy turyści nabywają od gospodarzy jakieś dobra lub usługi, 
– gdy przebywają razem w pewnych miejscach, np. na plaŜy czy w re-

stauracji, 
– gdy turyści i gospodarze „wymieniają między sobą informacje i idee” – 

rozmawiają ze sobą. 
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia języka w decyzjach młodych kon-

sumentów dotyczących wyboru miejsca wypoczynku. Podstawą realizacji celu 
były studia literaturowe dotyczące zróŜnicowania kulturowego rynków zagra-
nicznych, w tym języka, oraz modeli decyzji dotyczących wyboru docelowego 
miejsca wypoczynku, jak równieŜ badania empiryczne przeprowadzone w Pol-
sce oraz Hiszpanii.  

 
 

                                                                 
2 L.A. Samovar, Intercultural communication: a reader, Wadsworth Publ. Co., Belmont 1999, 

s. 225. 
3 K. Podemski, Antropologia turystyki, w: Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Wi-

niarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 55. 



Znaczenie języka w decyzjach młodych konsumentów…  235

Model decyzji dotyczącej wyboru docelowego miejsca wypoczynku 

PodróŜe turystyczne naleŜą do dóbr wyŜszego rzędu, czyli takich, które na-
bywane są po zaspokojeniu potrzeb podstawowych. Decyzje konsumentów  
w turystyce dotyczą produktów złoŜonych, a więc charakteryzują się: duŜym 
zaangaŜowaniem nabywcy, głęboką potrzebą poszukiwania informacji, małą 
częstotliwością zakupu, a takŜe długim procesem podejmowania decyzji. Wyni-
ka to z faktu, Ŝe im waŜniejsza dla człowieka jest decyzja, tym dłuŜszy okres 
rozwaŜań i wysiłek włoŜony w jej podjęcie4. Szczególne miejsce w badaniach 
rynku turystycznego i zachowań konsumentów zajmuje wybór miejsca wypo-
czynku. Dzieje się tak dlatego, Ŝe w zasadzie stanowi on kwintesencję całej 
podróŜy turystycznej, a wszystkie inne decyzje najczęściej mają w stosunku do 
niego charakter wtórny. Konsument zastanawia się „dokąd pojechać?”, a na-
stępnie wybiera inne składniki pakietu turystycznego. W literaturze przedmiotu 
z zakresu zachowań konsumentów w turystyce do najbardziej znanych modeli 
postępowania decyzyjnego zalicza się prace G.A. Schmolla (1977), A. Ma-
thiessona i G. Walla (1982), L. Moutinho (1987) oraz V.T. Middletona (1988)5. 
Analiza postępowania konsumentów prezentowana w tych pracach oparta jest 
na podstawowym modelu podejmowania decyzji, obejmującym cztery (lub 
pięć) faz. Są to: rozpoznanie potrzeb, poszukiwanie informacji, ocena moŜliwo-
ści, decyzja zakupu oraz zachowanie po zakupie. 

S. Wahab, L.J. Crampon, L.M. Rothfield postulują traktować zakup wyjaz-
du wakacyjnego jako jedyny w swoim rodzaju z następujących powodów6: 

– brak fizycznych, namacalnych korzyści z zainwestowanych pieniędzy, 
– poniesiony wydatek jest relatywnie wysoki w stosunku do jednorazo-

wych zakupów, 
– decyzja zakupu nie jest podejmowana spontanicznie, 
– w związku z zakupem zaangaŜowane są często oszczędności oraz wy-

stępuje długi okres planowania. 
Do najbardziej znanych prac dotyczących wyboru miejsca wypoczynku na-

leŜy model S. Uma i J. Cromptona, który odwołuje się do zasady racjonalnego 
postępowania konsumenta w ewolucyjnym procesie poznawczym (rys.1).  

 

                                                                 
4 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków 2010,  

s. 29. 
5 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 128. 
6 Ibidem, s. 122. 
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Rys. 1. Model wyboru docelowego miejsca wypoczynku według S. Uma i J. Cromptona 

Źródło: A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 124. A. Decrop, Tourists’ Decision-Making and 
Behavior Processes, w: Consumer Behavior in Travel and Tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, 
The Haworth Hospitality Press, New York–London–Oxford 1999, s. 115−116. 

Ostateczny wybór miejsca wypoczynku jest wynikiem kolejnych kroków 
symbolizowanych przez kolejne cyfry na rysunku 1: 
1. Formułowanie przekonań i wyobraŜeń o atrakcjach i innych cechach miej-

scowości i regionów turystycznych przez bierne wyłapywanie informacji  
i zdobytą przypadkowo wcześniej wiedzę. 

2. Zapoczątkowanie procesu wyboru po generalnej decyzji o wyjeździe na 
wypoczynek. 

3. Wstępna ocena i wybór najbardziej prawdopodobnych moŜliwości wyjazdu 
ze wszystkich wcześniej znanych. 

4. Formułowanie przekonań i wyobraŜeń na temat najbardziej prawdopodob-
nych moŜliwości wyjazdu przez aktywne poszukiwanie i zbieranie informa-
cji. 

5. Wybór określonego miejsca wypoczynku spośród najbardziej prawdopo-
dobnych. 
Warto wskazać teŜ nowy kierunek badań nad postawami konsumenckimi  

w turystyce. Są to badania postaw utajonych, czyli niezidentyfikowanych (lub 
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nieprawidłowo zidentyfikowanych) śladów przeszłego doświadczenia, które 
mogą wpływać na reakcje, nawet gdy doświadczenia te nie są pamiętane i do-
stępne na poziomie świadomym7. 

Zarówno w modelu S. Uma i J. Cromptona, jak i w pozostałych wspomnia-
nych powyŜej modelach nie wymieniono języka jako elementu wpływającego 
bezpośrednio na decyzje konsumentów. W literaturze spotyka się analizy wielu 
czynników decydujących o przyjeździe do regionu turystycznego, lecz autorzy 
nie biorą pod uwagę języka jako osobnego czynnika podejmowania decyzji8. 

Uznając język konsumenta za element kultury moŜna sądzić, Ŝe jego wpływ 
zauwaŜalny jest w grupie czynników wewnętrznych. Język związany jest z kul-
turą, dotyczy czynników, które w modelu nazwane są jako psychospołeczne. 
Poza tym język wpływa na motywacje podróŜy oraz postawy konsumenta. JeŜe-
li konsument zna język kraju odwiedzanego, moŜe to wzmacniać poczucie bez-
pieczeństwa, ułatwiać przemieszczanie się i nabywanie innych produktów. Za-
tem znajomość języka będzie pozytywnie wzmacniać decyzję o wyborze miej-
sca wypoczynku. Znajomość języka zwiększa prawdopodobieństwo zakupu 
wtedy w procesie redukcji ryzyka przez zaznajomienie. Turystyka w swojej 
naturze mieści poszukiwanie nowości, istnieje zatem problem równowaŜenia 
potrzeby przygody i nowych doświadczeń z potrzebą zaznajomienia9. Konsu-
ment, który nie zna języka kraju odwiedzanego moŜe zatem równieŜ wybrać 
taki kraj jako miejsce wypoczynku pod warunkiem, Ŝe prezentuje on postawę 
otwartą, a język kraju odwiedzanego moŜe być postrzegany jako element atrak-
cyjności, wręcz element egzotyki. Jest to zgodne z teoriami, które wskazują, Ŝe 
turystyka ma stymulujący wpływ na ludzkie umysły i umoŜliwia zaspokajanie 
potrzeb związanych z samorozwojem. Turysta, który chce się rozwijać moŜe 
wykazywać chęć nauki choćby kilku zwrotów w języku odwiedzanego kraju. 

Wpływ języka na decyzje wyboru miejsca docelowego moŜna zauwaŜyć 
równieŜ w grupie czynników zewnętrznych w opisanym powyŜej modelu. Język 

                                                                 
7  W. Alejziak, Determinanty i zróŜnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wyd. Aka-

demii Wychowania Fizycznego, Kraków 2009, s. 185. 
8 Takie badania prezentują m. in. A.D.A. Tasci, Assesment of Factors, influencing, destination 

image using a multiple regression model, „Tourism Review” 2007, Vol. 23, No. 2, s. 23−30;  
T. Gherrissi-Labben, C. Johnson, Developing the image of the „young tourist”: Details from 
Swiss Festivals, „Tourism Review” 2004, Vol. 59, No. 1, s. 25−33; S. Groenholm, Perceptions of 
rural needs and policy – the case of the archipelago of Turku, „Regions” 2010, No. 278, s. 12–14; 
Y. Poria, R. Butler, D. Airey, How Tourists decide which Heritage Site to visit, „Tourism Re-
view” 2004, Vol. 59, No. 2, s. 12−26. 

9 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów..., s. 73; D. Lienau, Heimat Fremde, „Tourism 
Review” 2006, Vol. 61, No. 4, s. 21−25. 
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moŜna traktować jako atrybut obszaru turystycznego. Obserwacja głównych 
rynków emitujących do krajów postkolonialnych wskazuje, Ŝe język odgrywa 
bardzo duŜe znaczenie, np. w Tunezji główną grupę odbiorców pakietów tury-
stycznych stanowią osoby francuskojęzyczne, a w Kenii – anglojęzyczne. Aby 
nieznajomość języka nie była ograniczeniem touroperatorzy oferują pakiety 
urlopowe. Turyści podróŜują do miejsc masowo odwiedzanych pod opieką pilo-
ta przekazującego informacje w ich rodzinnym języku i w towarzystwie osób ze 
swego kręgu kulturowego, z którymi rozmawia się równieŜ w rodzimym języ-
ku. Co więcej, mieszkańcy masowo odwiedzanych regionów turystycznych teŜ 
bardzo często porozumiewają się w języku turystów.  

Język odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zmiennych marketingowych, 
a więc komunikatów dostarczanych potencjalnemu turyście. Wynika to z faktu, 
Ŝe na ukształtowanie wyboru mają wpływ cechy nadawcy komunikatu, a naj-
większe zmiany w postawach odbiorców informacji zachodzą w pierwszym 
etapie ich przekazywania10. Zdaniem psychologów turystyki, wybory miejsc  
i obiektów, które pragnie odwiedzić turysta są sterowane społecznie przez 
przewodniki turystyczne, czasopisma, media, literaturę. Są tworzywem, na pod-
stawie którego budzi się pragnienie dotarcia do określonego miejsca, obiektu11. 
Przyjmując klasyfikację S. Uma i J. Cromptona moŜna równieŜ stwierdzić, Ŝe 
język naleŜy do czynników społecznych w grupie czynników zewnętrznych. 

Podsumowując, naleŜy podkreślić, Ŝe język jest czynnikiem wpływającym 
na decyzje wyboru miejsca wypoczynku. Jego wpływ dotyczy: preferencji wy-
boru kraju, odrębności zachowania w kraju docelowym oraz wpływu na komu-
nikowanie się z potencjalnym nabywcą. Biorąc pod uwagę podział czynników 
wpływających na decyzję wyjazdu na tzw. czynniki push i pull, moŜna zauwa-
Ŝyć, Ŝe język naleŜy do czynników typu pull czyli generowanych przez obszary 
przyjmujące turystów oraz wynikające z ich wiedzy.  

W badaniach nad procesem decyzyjnym naleŜy rozróŜnić czynniki o stałym 
wpływie od czynników sytuacyjnych. Te drugie są ściśle zaleŜne od czasu  
i miejsca obserwacji. Język natomiast naleŜy do czynników stałych, poniewaŜ 
ma charakter długotrwały, strukturalny, działa zarówno jako czynnik stymulują-
cy, jak i ograniczenie decyzji i zachowania turystów. 

 
 

                                                                 
10 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów..., s. 66 
11 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, War-

szawa 2008, s. 58. 
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Metodyka badania i rezultaty 

Badanie dotyczące wpływu znajomości języka na decyzje wyboru miejsca 
wypoczynku przeprowadzono w Polsce i Hiszpanii (regionem Hiszpanii,  
w którym przeprowadzono badanie była Katalonia), gdzie respondentami byli 
studenci szkół wyŜszych. Łącznie w badaniu wzięło udział 103 osoby, w tym 
52 Polaków i 51 Katalończyków12, dobranych metodą nielosowego doboru pró-
by – kuli śniegowej, który polegał w pierwszej kolejności na wykorzystaniu 
metody sędziów kompetentnych.  

W badaniu wykorzystano pomiar sondaŜowy w postaci ankiety rozdawanej, 
charakteryzującej się tym, Ŝe respondenci zostali proszeni o własnoręczne wy-
pełnienie rubryk stanowiących odpowiedzi na poszczególne pytania. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech krajów, do których 
chcieliby się wybrać na wypoczynek. KaŜdy z respondentów został poproszony 
o wybór trzech rynków (tab. 1).  

Tabela 1 

Wskazania regionów, do których młodzi Hiszpanie i Polacy chcieliby pojechać na wakacje 

                          Badane grupy kulturowe 
Region 

Hiszpania Polska 

Europa 78,4% 71,1% 
Azja 56,8% 69,2% 
Ameryka Północna 96,0% 55,8% 
Ameryka Południowa 24,4% 25,0% 
Australia i Nowa Zelandia 24,4% 28,8% 
Afryka 11,8% 50,0% 
Kraje ościenne  
dla Hiszpanii: Portugalia, Francja, Włochy, Maroko 
dla Polski: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, 
Litwa, Łotwa, Estonia 

23,5% 7,7% 

Kraje anglojęzyczne 58 (l. wskazań) 34 (l. wskazań) 
Kraje niemieckojęzyczne 4 (l. wskazań) 2 (l. wskazań) 
Kraje hiszpańskojęzyczne 19 (l. wskazań) 27 (l. wskazań) 

Źródło: opracowanie na podstawie badań empirycznych. 

Młodzi Hiszpanie najczęściej wybierali kraje z Ameryki Północnej, wśród 
których na pierwszym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone (62,7%), a na-
stępnie Meksyk (9,8%). Liczba wskazań podkreśliła wagę krajów europejskich 
w decyzjach dotyczących wyboru miejsca wypoczynku młodych konsumentów 
hiszpańskich. Wśród nich dominowały Włochy oraz Wielka Brytania. Mając do 

                                                                 
12 W dalszej części artykułu autorki będą uŜywały określenia „Hiszpanie” zamiast „Kataloń-

czycy”. 
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wyboru kierunek wschodni, respondenci z tej grupy najchętniej wybraliby się 
do Japonii, Chin oraz Indii. Podobne liczby wskazań odnotowano w przypadku 
krajów południowoamerykańskich (wśród których najczęściej wybierano Bra-
zylię, Argentynę, Peru) oraz Australii i Nowej Zelandii. Najmniej liczna grupa 
chciałaby się wybrać do krajów afrykańskich (9,8% osób wybrało Egipt). 

Analizując najczęściej wybierane miejsca − kraje wypoczynku oraz język, 
który jest w nich językiem oficjalnym warto podkreślić, Ŝe młodzi Hiszpanie 
znacznie częściej wybierali kraje anglojęzyczne niŜ hiszpańskojęzyczne. MoŜe 
wynikać to z faktu, Ŝe coraz więcej młodych osób w Hiszpanii biegle porozu-
miewa się w innym języku niŜ swój ojczysty13. 

Młodzi Polacy najchętniej pojechaliby na wakacje do Europy, z tego 23,1% 
osób wybrałoby na wakacje Hiszpanię, 11,5% – Francję, 9,6% – Włochy,  
a takŜe Grecję. Równie istotne z punktu widzenia miejsca wypoczynku okazał 
się dla badanych Polaków kierunek wschodni. Bardzo wiele osób w tej grupie 
chciałoby odwiedzić Japonię oraz Indie. Odnotowano równieŜ pojedyncze 
wskazania na Chiny, Tajlandię, Mongolię czy Singapur. W następnej kolejności 
pod względem wskazań, młodzi Polacy wybraliby Stany Zjednoczone (30,7%) 
oraz Meksyk (15,4%). Kolejne miejsce zajęły kraje afrykańskie, a wśród nich 
Kenia, Tanzania, Nigeria czy Madagaskar (pojedyncze osoby wskazywały takŜe 
Egipt oraz Tunezję i Maroko). Spośród krajów południowoamerykańskich naj-
więcej młodych Polaków odwiedziłoby Argentynę, a takŜe Brazylię oraz Peru. 
Podobną liczbę wskazań odnotowano w przypadku Australii i Nowej Zelandii. 

Pod względem zróŜnicowania językowego istotne miejsce w grupie mło-
dych Polaków zajęły kraje anglojęzyczne, jednak naleŜy równieŜ podkreślić 
stosunkowo duŜą liczbę wskazań na obszary hiszpańskojęzyczne. Młodzi Pola-
cy znają dobrze języki obce, a hiszpański, po angielskim i niemieckim, jest 
jednym z najczęściej wybieranych w ramach kształcenia językowego. 

Podsumowując otrzymane wyniki warto zaznaczyć, Ŝe młodzi Polacy 
znacznie chętniej wybraliby na wakacje kraje mniej cywilizowane, ale w za-
mian bardziej egzotyczne, o niezwykle odmiennych i odległych tradycjach oraz 
historii niŜ kultury europejskie. Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe odpowiednia eu-
ropejska oferta z pewnością wzbudziłaby zainteresowanie wszystkich badanych, 
poniewaŜ w obydwu grupach region ten spotkał się z duŜą i bardzo podobną 
liczbą wskazań. Główna róŜnica polegała na charakterze krajów, gdyŜ Polacy 
najchętniej odwiedziliby Hiszpanię, a Hiszpanie Włochy.  

                                                                 
13 NaleŜy dodać, Ŝe podstawowym językiem w Katalonii jest język kataloński, a nie kastylijski, 

znany nam jako hiszpański.  
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Pod względem zróŜnicowania językowego wybieranych krajów, w obydwu 
badanych grupach dominował angielski, co spowodowane jest liczbą krajów,  
w których jest on językiem oficjalnym (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, 
Australia, Nowa Zelandia, Kanada). RóŜnice pomiędzy preferencjami Polaków 
i Hiszpanów odnotowano równieŜ w przypadku liczby wskazywanych krajów 
hiszpańskojęzycznych. Głównym tego powodem jest znaczna liczba Polaków 
chcąca spędzić wakacje w Hiszpanii (Ŝaden respondent hiszpański nie chciałby 
wybrać się na wakacje do kraju ojczystego, a liczba wskazań na kraje hiszpań-
skojęzyczne z Ameryki Południowej były w obydwu grupach porównywalne). 

Zgodnie z tokiem rozwaŜań w części teoretycznej, moŜna przyjąć, Ŝe język 
jest czynnikiem wpływającym na decyzje miejsca wypoczynku. Obie grupy 
respondentów zapytano: „w jaki sposób na wybór miejsca Twoich wakacji 
wpływa język ludzi tam mieszkających?” Porównanie wyników odpowiedzi 
wskazuje na znaczne róŜnice między odpowiedziami młodych konsumentów  
z Polski i Hiszpanii. 

Tabela 2 

Wpływ znajomości języka kraju docelowego na wybór miejsca wakacji w % 

 Hiszpania Polska Razem 
Język tego kraju jest moim językiem ojczystym 1,96 5,77 7,73 
Znam język tego kraju (uczyłem się) 15,69 55,77 71,46 
Język tego kraju jest podobny do mojego języka, 
chociaŜ go nie znam 

3,92 11,54 15,46 

Bardzo mi się podoba język tego kraju 33,33 55,77 89,10 
Język tego kraju jest dla mnie niezrozumiały, ale 
jest to dla mnie atrakcyjne i egzotyczne 

13,73 46,15 59,88 

Inne 35,29 9,62 44,91 

Źródło: opracowanie na podstawie badań empirycznych. 

55,77% ankietowanych młodych konsumentów z Polski stwierdziło, Ŝe po-
doba się im język odwiedzanego kraju, 46,15% uwaŜa, Ŝe pomimo nieznajomo-
ści tego języka jest on atrakcyjny i egzotyczny. MoŜna zatem potwierdzić zało-
Ŝenie, Ŝe język kraju docelowego jest waŜnym czynnikiem o charakterze ze-
wnętrznym, który moŜe wpłynąć na postrzeganie tego kraju jako atrakcyjnego. 
Co ciekawe, rozkład odpowiedzi młodych Hiszpanów przedstawia się zupełnie 
inaczej. Tylko 33,33% badanych z tej grupy stwierdziło, ze język kraju odwie-
dzanego im się podoba, a za atrakcyjny uznało go jedynie 13%. Hiszpanie czę-
sto kierują się w swoich decyzjach nabywczych innymi kryteriami, np. wygodą, 
bezpieczeństwem, znajomością kultury danego kraju. Niekiedy prezentują ra-
czej zamkniętą postawę na poznawanie obcych, odmiennych, nieznanych i eg-



Agnieszka Niezgoda, Małgorzata Bartosik-Purgat 242

zotycznych zakątków, gdzie mogliby czuć się nieswojo. Teza taka znalazła 
równieŜ potwierdzenie w przypadku pytania o kraje, które wybraliby na miejsce 
wypoczynku. W odróŜnieniu do Polaków, młodzi Hiszpanie wybierali mniej 
egzotyczne, a tym samym rozwinięte kraje. Wskazywali miejsca, co do których 
łatwo przewidzieć czego moŜna się spodziewać na miejscu. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe w obu grupach badanych mogą istnieć róŜnice w za-
leŜności od wytypowanego kraju, w którym ankietowany konsument chciałby 
spędzić wakacje. Wśród badanych Hiszpanów, prawie 17% wybrało kraj,  
w którym obowiązuje ich język ojczysty lub zna język tego kraju. Tylko niecałe 
4% badanych z tej grupy uznało język kraju odwiedzanego za podobny do języ-
ka ojczystego. Rozkład odpowiedzi Polaków jest zupełnie odmienny. AŜ 55,8% 
badanych z tej grupy wybrało kraj, którego języka się uczyli i prawie 6% bada-
nych wybrało kraj, w którym dominuje język ojczysty. Taki wynik moŜe być 
potwierdzeniem tezy, Ŝe znajomość języka pozytywnie wpływa na wybór miej-
sca wakacji. Niecałe 12% badanych konsumentów z Polski zadeklarowało wy-
bór kraju, w którym panuje język podobny do ojczystego. Taki wybór dokonało 
tylko niecałe 4% badanych Hiszpanów. Takie wyniki badania mogą potwier-
dzać wcześniejsze spostrzeŜenie, Ŝe Polacy chętniej wybierają kraje, których 
język jest dla nich zrozumiały. Taka frakcja odpowiedzi moŜe wynikać równieŜ 
z faktu, Ŝe język polski naleŜy do grypy języków słowiańskich, które obowiązu-
ją w wielu róŜnych krajach Europy. 

Przedstawiona sytuacja ma takŜe ścisły związek ze znajomością języków 
obcych przez respondentów z badanych grup kulturowych. AŜ 61,54% młodych 
Polaków wskazała znajomość dwóch języków obcych, a 30,77% zaznaczyło 
umiejętność posługiwania się trzema językami obcymi (tab. 2). Łatwiej odna-
leźć się podczas wyjazdów wakacyjnych w kraju, którego język rozumiemy lub 
nawet potrafimy się nim posługiwać. W badaniach antropologów zajmujących 
się turystyką pojawia się stwierdzenie, Ŝe osoby dwujęzyczne pełnią rolę tzw. 
pośredników kulturowych14.  

Nieco zaskakujące okazały się wyniki uzyskane w tym obszarze w grupie 
hiszpańskiej. Odsetek osób wskazujący na znajomość trzech języków obcych 
(70,59%) mógłby świadczyć o braku bariery językowej w decyzjach wyboru 
miejsca wypoczynku, co jednak nie jest zgodne z wcześniej prezentowanymi 
rezultatami (17% wybrało kraj, w którym obowiązuje ich język ojczysty lub zna 
język tego kraju). Ta rozbieŜność skłoniła autorki artykułu do dalszych docie-
kań i wyjaśnień. Okazało się bowiem, Ŝe młodzi Katalończycy, posługujący się 
                                                                 

14 K. Podemski, Antropologia turystyki..., s. 56. 
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na co dzień językiem katalońskim uwaŜają język kastylijski (znany za granicą 
jako hiszpański) za język obcy. Dodając do tego język angielski (jest po-
wszechnie nauczany juŜ w przedszkolach) i np. francuski (kataloński jest po-
dobny do francuskiego) otrzymuje się obraz i wyjaśnienie odpowiedzi na pyta-
nie o liczbę znanych języków obcych. 

Tabela 2 

Znajomość języków obcych wśród młodych Polaków i Hiszpanów 

Polska Hiszpania 
Liczba zna-
nych języ-

ków obcych 

Liczba re-
spondentów 

Wartość % 
Liczba zna-
nych języ-

ków obcych 

Liczba re-
spondentów 

Wartość % 

Jeden 1 1,92 Jeden 1 1,96 
Dwa 32 61,54 Dwa 5 9,80 
Trzy 16 30,77 Trzy 36 70,59 

Cztery 3 5,76 Cztery 9 17,65 

Źródło: opracowanie na podstawie badań empirycznych. 

Zakończenie 

Wyniki badania potwierdzają, Ŝe znajomość języka miejsca wakacji jest 
waŜnym czynnikiem w procesie decyzyjnym. Co ciekawe, przykład dwóch grup 
młodych konsumentów pochodzących z Polski i Hiszpanii wskazuje, Ŝe grupy 
te bardzo róŜnią się od siebie. Wynika to z zauwaŜalnego wpływu czynników 
kulturowych w decyzjach konsumenckich. 

Język kraju docelowego jest postrzegany jako element atrakcyjności tury-
stycznej przez ponad 46% badanych Polaków. Wśród Hiszpanów taką postawę 
prezentuje tylko 33% badanych. Pozytywnie na wybór miejsca wakacji wpływa 
równieŜ znajomość języka (55,8% Polaków i tylko 4% Hiszpanów). Przedsta-
wione wyniki badań dowodzą, Ŝe język jest waŜnym czynnikiem wpływającym 
na proces decyzji wyboru miejsca wypoczynku. 

 
SIGNIFICATION OF LANGUAGE IN VACATION`S MAKING  

DECISION OF YOUNG CONSUMERS  
– EXAMPLE OF POLAND AND SPAIN 

 
Summary 

 
The paper presents the empirical research`s results conducted in the groups of young con-

sumers from Poland and Spain. The aim of the paper is to show the significance of language  
in the holiday`s making decisions among young consumers. Literature studies on the cultural 
diversity of foreign markets, including the language and models of decision concerning the choice 
of destination of vacation spots, were the basis for the empirical research. To achieve the purpose 
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the authors carried out empirical research conducted among young Polish and Spanish consumers. 
The results indicate significant differences which are connected with the importance of language 
in the selection of holidays in both groups of respondents. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION PROCESSES 
AMONG YOUNGER AND OLDER CONSUMERS 1 

 

 

 

Summary 

The aim of this paper is to present the specificity of the course of information and communi-
cation processes among younger and older consumer groups resulting from information access 
and a preferred system of values. In the first part, the development of a cognitive conception in 
consumer behaviours will be discussed, connected with the course of information processes fo-
cused on gathering information about products. Further, ways of using external and internal 
sources of information will be presented, as well as information exchange, and communication 
barriers in different phases of the family life cycle with reference to the behaviors of younger and 
older consumers. The example will be the results of the surveys conducted as part of the grant 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education no 0926/B/H03/2009/36 to Wrocław 
School of Banking, in which the author of the paper was one of the researchers. 

Specificity of the course of information processes in households 

Consumer behavior from the perspective of information processing started 
to be developed in accordance with the cognitive conception in the 1970s and 
early 1980s in the United States. Consumers gather information about products 
and services from various internal and external sources, exchanging some of it 
among the other members of the household. Informational influence on the con-
sumer consists in providing him/her with information on a continuous basis 
through various internal channels from the resources of his/her own memory 
and from the other household members, as well as from external ones from di-
verse media channels, about existing and emerging, new market offers. The 

                                                                 
1 The paper is based on the surveys conducted as part of the research grant no 

0926/B/H03/2009/36 awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 
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selection of information coming simultaneously from different sources results  
in its categorization, which gives such information subjective meaning.  

At the level of a household, the consumer receives information from other 
members of the household, processes it in accordance with the specificity of 
his/her own perception and confronts with his/her own knowledge about market 
offers. Information reaches the consumer in the form of sounds, smells, motions 
and colors, and is received through senses. Information that comes to the con-
sumer depends on the sense organ perceiving a given message and can be divid-
ed into:  

– visual information about products, brands, shops, other consumers, situ-
ations,  

– aural information involves mainly knowledge about products and is 
transmitted through adverts, salespersons and other consumers,   

– olfactory information often works subliminally and may make it, de-
pending on the consumer’s sensitivity, more or less attractive,   

– sensory information is based on the touch and manual movements dur-
ing contact with a product; is important during buying clothes, shoes, 
textile materials, toys,    

– gustatory information is created during tasting foodstuffs in hypermar-
kets.2  

At the level of a household, there is a transfer of information about purchase 
offers coming from external sources, such as television, radio, the Internet, 
press, shops, friends, product labels, etc. and from internal sources: information 
flow between the household members based on agreement of meanings through 
interaction of the members. Treating external information in terms of meanings 
highlights the role of individual members of a household in creating common 
meaning areas for achieving agreed priorities in purchasing behaviors of the 
members as a target group in consumption.  

Informational influence is vital in transmitting reliable knowledge about 
market offers, fulfilling the function of informal communication in households. 
However, the sense of such information is often subject to filtering at the level 
of normative influence enhancing or decreasing the level of its perceptivity 
depending on the cohesion or heterogeneity of the household’s axionormative 
system, which may generate conflicts and communication disruptions. The in-
fluence of informal communication is especially strongly felt at the phase of 

                                                                 
2 A. Jachnis, Psychologia konsumenta, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2008, p. 59. 
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product choice, strengthened by the household’s normative cohesion, which is 
sometimes stronger than the consumer’s individual perceptivity.3  

Using the sources of internal and external information depending on the 
phase of the family’s life cycle 

This section of the paper will discuss the way in which households gather 
information depending on the phase of the family’s life cycle at which a given 
household is. It will include the results of the quantitative survey financed from 
the research grant number 0926/B/H03/2009/36 awarded by the Ministry Sci-
ence and Higher Education to Wrocław School of Banking, in which the author 
of the paper was one of the researchers.  

The sample consisted of 500 respondents selected from the areas of 
Wrocław, Szczecin, Białystok, Kraków, Rzeszów, Poznań and Warsaw ag-
glomerations in the strata of central cities, further stratified in districts, and the 
remaining cities and rural areas (random selection of cities and villages outside 
the central cities), and using quota sampling based on the number of members 
of a household and the livelihood of the head of a household. As far as the gen-
der is concerned, women dominated in the structure of the population surveyed, 
making up 60,6% of the surveyed – table 1. 

Table 1 

Respondent’s gender 

Specification Frequency Percent 
Percent of 
important 

Accumulated 
percent 

Important female 303 60.6 60.6 60.6 

  male 197 39.4 39.4 100.0 

  in total 500 100.0 100.0  

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

In the quantitative surveys constituting the 1st stage of the surveys conduct-
ed by the Public Opinion Research Center older consumers, aged 35−54, domi-

nated, making up 38.5% of the population, as well as people aged 55−64, 22.6% 

of the surveyed, and younger consumers aged 25−34, 16.2% of the respondents 
(table 2). In the 2nd stage of qualitative surveys, conducted under the direction of 
the author of the paper by lecturers and PhD students of the Faculty of Social 
Sciences of University of Wrocław in five Polish agglomerations, the same size 
focus groups (FGI) of younger consumers, aged 20−34, and older ones, over 35 
                                                                 

3 Racjonalność konsumpcji, ed. E. KieŜel, PWE, Warszawa 2004, p. 57−58. 
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years old, were selected. The results of these surveys will be presented in fur-
ther section of the paper.  

Table 2 

Respondent’s age 

 Frequency Percent 
Percent of 
important 

Accumulat-
ed percent 

Important 20–24 years 
old  

17 3.4 3.4 3.4 

  25–34 years 
old 

81 16.2 16.2 19.6 

  35–54 years 
old 

192 38.4 38.5 58.1 

  55–64 years 
old 

113 22.6 22.6 80.8 

  65 years old 
and older 

96 19.2 19.2 100.0 

  In total 499 99.8 100.0  

Lack of data Lack of data 1 .2   

In total 500 100.0   

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

As shown in the surveys of households, the most important sources of ex-
ternal information when making a purchase are: shops (32.2% of indications), 
TV (19.4%), the Internet (15.6 %) and friends (10.2%) − figure 1.  

In the social life, a household is usually associated with a family, and they 
are often treated as synonyms. Usually, it is due to substantive considerations, 
not demographic ones. It is of special importance in Poland, because most of the 
households are families, so equating a family with a household is justified.4 The 
survey conducted under the direction of the author of the paper shows that the 
prevailing tendency in shopping in Poland is family shopping.5  

The importance of shops as the most important source of external infor-
mation when shopping was examined with reference to a phase of the family 
life cycle of the households surveyed. It has been found out that this source of 
external information is the most important for married couples with adult chil-
dren who live separately (47.62% of the indications) and for married couples 
                                                                 

4 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2012,  
p. 46. 

5 W. Patrzałek, Konsumenci jako podmioty w procesie globalizacji, in: Zachowania podmiotów 
w warunkach globalizacji rynków, ed. W. Patrzałek, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010,  
p. 38. 
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with children living together (40.81% of the indications), followed by wid-
ows/widowers living alone (38.63%) and married couples with studying chil-
dren (35%) (fig. 2). Thus, shops as a source of external information are more 
important for older consumers. 

Fig. 1. Indications of the most important external sources of information during shopping in 
households 

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

Fig. 2. Importance of shops as a source of shopping information in households depending on the 
family life cycle  

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 
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Another source of external information indicated as important for the sur-
veyed in terms of shopping was TV. Let’s compare its importance in specific 
types of households based on the family life cycle (fig. 3). 

Fig. 3. Importance of TV as an external source of shopping information depending on the family 
life cycle  

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

As a source of external information important for shopping, TV is important 
for a diverse groups of consumers, both younger and older, that is: married cou-
ples with children at different levels of education (27.27% of the indications), 
married couples with children at school age (25.64% of the indications) and 
widows/widowers living alone (25% of the indications). 

The Internet as a source of external information about shopping is the most 
important for married couples with studying children (30% of the indications), 
married couples with children at school age (25.64% of the indications) and for 
partners in non-marital cohabitation (22.72% of the indications) – figure 4. 

Another source of external information about shopping in the population 
surveyed was friends. Let’s look at the importance of this source of information 
for households in particular phases of the family life cycle (fig. 5). Friends as  
a source of external information about shopping are the most important for sin-
gles (16.66% of the indications), married couples without children (13.21 % of 
the indications) and married couples with adult children living separately 
(11.9% of the indications). 
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Fig. 4. Importance of the Internet as a source of shopping information in households depending on 
the family life cycle   

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

Fig. 5. Importance of friends as an external source of shopping information depending on the 
family life cycle  

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

The most important source of internal information in the households sur-
veyed is own experience (81% of the indications). Its importance for particular 
phases of the family life cycle is shown in figure 6. This source of internal in-
formation was most often indicated by partners in non-marital cohabitation 
(90.91% of the indications), singles (87.88% of the indications) and wid-
ows/widowers (88.64% of the indications).  
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Fig. 6. Importance of own experience as the most important source of internal information in the 
households surveyed on the subject of and a phase of the family life cycle  

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

The results of the qualitative surveys show that the use of information 
sources for making shopping decisions depends on the age of the consumer. 
Among younger consumers, the most important source of external information 
about products are: the Internet, opinions posted on Internet forums, testing 
websites examining technical parameters of devices and equipment and price 
comparing websites. They are followed by recommendations of their friends 
and their experiences, and opinions of specialists and authorities in a given 
field, with advertisement brochures indicated less often. Older consumers rely 
on friends, advertisements brochures, especially those of distribution networks, 
and information about prices and special prices, followed by conversations with 
salespersons, opinions of specialists and people working in a given industry, the 
Internet and daily TV commercials, as well as specialist magazines. As far as 
the internal sources of information are concerned, past experience is more im-
portant in older groups.  

Information exchange and phases of the family life cycle 

The frequency of information exchange before planned shopping in house-
holds depends on the phase of the family life cycle. Such exchange takes place 
most often in households of married couples with children at school age (61% 
of the indications), married couples without any children (44% of the indica-
tions) and married couples with young children (38% of the indications) and 
married couples with adult children living together with parents (32%) − table 3.   
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Table 3 

Information exchange before planned shopping in households depending on the family life cycle 

Col-
umn 

Part-
ners-
non-
mari-

tal 
cohab-
itation 

Mar-
ried 

couple 
with-
out 
any 
chil-
dren 

Mar-
ried 

couple 
with 

young 
chil-
dren 

(nurse-
ry/pre-
school) 

Mar-
ried 

couple 
with 

school 
age 
chil-
dren 

Mar-
ried 

couple 
with 

study-
ing 

chil-
dren 

Mar-
ried 

couple 
with 
adult 
chil-
dren 
living 

to-
gether 

Mar-
ried 

couple 
with 
adult 
chil-
dren 
living 
sepa-
rately 

Mar-
ried 
cou-
ples 
with 
chil-

dren at 
differ-

ent 
educa-

tion 
levels 

Sin-
gles 

Wid-
ow/ 
wid-
ower 

Single 
mot-

her/fa-
ther 
with 
chil-
dren 

Always 12.00 44.00 38.00 61.00 16.00 32.00 29.00 18.00  7.00   6.00  17.00 

 54.55 80.00 71.70 79.22 80.00 65.31 69.05 81.82 10.60 13.64  38.64 

Some-
times 

  5.00  4.00 10.00   9.00  4.00 11.00  3.00   2.00  4.00   4.00  12.00 

 22.73  7.27 18.87 11.69 20.00 22.45  7.14   9.09  6.06   9.09  27.27 

Sporadi
caly 

  1.00  1.00 0.00   3.00  0.00  2.00  2.00   0.00  0.00   1.00    3.00 

   4.55  1.82 0.00   3.90  0.00  4.08  4.76   0.00  0.00   2.27    6.82 

Never   4.00  6.00 5.00   4.00  0.00  4.00  8.00   2.00 55.00  33.00   12.00 

 18.18 10.91 9.43   5.19  0.00  8.16 19.05   9.09 83.3  75.00   27.27 

 22.00 55.00 53.00 77.00 20.00 49.00 42.00 22.00 66.0  44.00   44.00 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

The qualitative surveys show that in the households whose members are 
older, brands of necessities are established for daily shopping. The exchange of 
information within a household about technical novelties and software has  
a character of intergenerational exchange: children – parents in the form of fam-
ily discussions whereas as far as the functionality and use of a product is con-
cerned, the younger generation has a dominating role. In the older age groups, 
the information exchange often takes place during shopping. In younger age 
groups, the consultations concern products for a child or presents for special 
occasions. Talks in younger households are held to agree: 

– where to buy, 
– how much to spend, 
– special offers, 
– costs of product use. 
They take place often so as to avoid tensions over financial situations. Let’s 

examine what are the most common communication barriers in different phases 
of the family life cycle.    
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Communication barriers and a phase of the family life cycle  

Communication barriers in a household may occur as a result of different 
motives concerning fulfilling consumption needs. If one member of a household 
shows enough care to be considered as the head of the family, then no matter 
how much the other members show egoistic behaviors, there will be a common 
motive for maximizing the “chances” of the whole family. Naturally, a family 
may have no “head” at all, when all the members have only altruistic or egoistic 
motives.6  

Positive motives occurring in the communication within a household which 
are directed at others through fulfilling the expectations and desires of the other 
members of the household allow overcoming the barriers, whereas negative 
motives, based on frustration in the fulfillment of consumption needs by some 
members of a household lead to conflicts and reduce the links within the family. 
Especially dangerous is the motivation connected with instrumental domination 
based on messages designed to use one’s own position at the cost of the other 
members of a household.7 In the quantitative surveys, factors have been identi-
fied which may have an influence on communication barriers that occur de-
pending on a phase of the family life cycle. The most important of them in-
clude: age of the members of a household and preferences of different values.    

Age constitutes the biggest communication barrier for single moth-
ers/fathers with children (100% of the indications) and widows/widowers 
(83.33%), as well as for married couples with studying children and singles 
(80% of the indications for each group) – figure 7. 

Differences in preferences of different values constitute the biggest com-
munication barrier for married couples without any children and those with 
young children (75% of the indications for both) and for married couples with 
adult children living together (71.43% of the indications) – figure 8.  

In the qualitative surveys, an attempt was made to elaborate the specificity 
of communication barriers among younger and older consumer groups. 

                                                                 
6 G.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990, p. 460. 
7 S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza  

i umiejętności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 293−295. 
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Fig. 7. Age as a communication barrier between the members of a household in different phases 
of the family life cycle  

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

Fig. 8. Communication barriers due to preferences of different values depending on the family life 
cycle  

Source: own study based on the survey conducted as part of the grant No. 0926/B/H03/2009/36 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education. 

These surveys show that in younger groups the communication is disrupted 
by consumption and work ambitions of a household’s members, their different 
backgrounds, and dilemmas over consumption and choosing prestigious or 
well-paid work. In households where adult children live together with their par-
ents the communication is disturbed due to age difference, and different con-
sumption needs. Whereas in households with young children the communica-
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tional contact is more difficult because of children who require constant care, 
thus many talks and decisions must wait until a child (or children) goes to sleep.  

Summary  

The paper presents the course of information processes connected with the 
use of various kinds of sources of external and internal information, and disrup-
tions arising in this area in households depending on the family life cycle.  

For younger households, the most important sources of information about 
products, shopping are: the Internet, internet forums, professional websites, 
price comparison websites, expert blogs, as well as other users’ opinions posted 
on the Internet. The information flow takes place mainly through Instant Mes-
sengers, e-mails and SMS-es.      

Older households with adolescent or independent children use various 
sources of information: press, the Internet, friends’ opinions, and TV. For this 
group, own experience is of significant importance in the shopping process. The 
prevailing form of information flow is direct communication, with some use of 
the Internet, and information exchange by telephone.   

Communication disruptions arising from age differences of household 
members are more often seen in older households. However, those arising from 
different preferences concerning values more often occur in younger house-
holds.  
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SENIORZY NA RYNKU USŁUG KULTURALNYCH  
NA PRZYKŁADZIE KIN STUDYJNYCH 

 

 

 

Streszczenie  
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zachowań seniorów (rozumianych jako grupa 

wiekowa 50+) na rynku, w szczególności w odniesieniu do konsumpcji usług kulturalnych. Se-
niorzy stanowią coraz większy odsetek społeczeństwa, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 
Ich sytuacja Ŝyciowa i aktywna postawa wobec Ŝycia przekładają się bezpośrednio na ich oczeki-
wania względem dóbr i usług. Współczesne firmy powoli zaczynają dostrzegać potencjał tego 
segmentu rynku i dostosowywać do niego swoją ofertę oraz sposób komunikacji marketingowej. 
Na te wyzwania otwierają się równieŜ kina studyjne w Polsce, dlatego niezbędne staje się rozpo-
znanie potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu. Podstawę 
empiryczną artykułu stanowią badania dotyczące zachowań seniorów −widzów kin studyjnych  
w Polsce. 

Wprowadzenie 

Na współczesnym rynku coraz mocniej zaznacza swoją pozycję grupa se-
niorów. Jej definiowanie nie jest jednoznaczne, ale moŜna uznać, Ŝe segment 
ten obejmuje nabywców w wieku 50+. Stanowią oni coraz większą część społe-
czeństwa globalnego, a poniewaŜ dysponują równieŜ relatywnie duŜym docho-
dem powinni być interesującą grupą docelową dla producentów i usługodaw-
ców. Seniorzy są dzisiaj coraz bardziej aktywni, otwarci na propozycje rynku  
i technologie, chcą być postrzegani jako pełnowartościowa i podąŜająca za 
współczesną modą grupa klientów. Celem artykułu jest zaprezentowanie specy-
fiki ich postaw i zachowań na rynku ze szczególnym uwzględnieniem rynku 
kultury, a zwłaszcza widzów kin studyjnych w Polsce. 

Sytuacja demograficzna seniorów w Polsce i za granicą 

Polskie społeczeństwo, a zatem równieŜ polscy konsumenci starzeją się.  
W 2007 roku w Polsce osoby w wieku powyŜej 65 lat stanowiły 13,5% ogólnej 
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liczby mieszkańców. JuŜ w 2010 roku było ich 13,6%1. Według szacunków 
GUS, w 2015 roku w Polsce będzie mieszkało 16 093 tys. osób w wieku 45+ 
(42,33% Polaków), w 2025 roku – 17 799 tys. (47,54%), a w 2035 roku – 
19 527 tys. (54,25%)2. Jednocześnie, wraz z wiekiem zmienia się struktura wy-
datków seniorów – od 45. do 50. roku Ŝycia maleją m.in. wydatki związane  
z wychowaniem dzieci, kosztami hipotecznymi. Część swojej siły nabywczej 
polski senior moŜe wtedy przeznaczyć na spełnianie swoich marzeń i realizo-
wanie pasji3, w tym równieŜ na korzystanie z usług kulturalnych. Sprzyja temu 
równieŜ fakt, Ŝe seniorzy, szczególnie ci, którzy zakończyli juŜ swoją zawodo-
wą aktywność, mają więcej wolnego czasu. Kiedy przychodzi im się borykać  
z syndromem „pustego gniazda” lub utratą Ŝyciowego partnera, mogą swój czas 
przeznaczyć na samorealizację, rozwój, poszukiwanie własnego, zindywiduali-
zowanego stylu Ŝycia4, a takŜe dodatkową edukację (tradycyjną i kulturalną). 
Nie dziwi zatem fakt, Ŝe według danych GUS, w 2010 roku udział przeciętnych 
wydatków na kulturę w wydatkach ogółem polskich gospodarstw domowych  
w przeliczeniu na jedną osobę, w gospodarstwach rencistów wyniósł 3,1% (co 
rocznie daje 321,48 zł), a w gospodarstwach emerytów – 3,4% (447,96 zł rocz-
nie). Więcej na kulturę wydają tylko gospodarstwa osób pracujących na własny 
rachunek (3,6% łącznych wydatków, 525,48 zł/1 os.) oraz pracowników na 
stanowiskach nierobotniczych (4,1%, 626,16 zł). Dla porównania, najmniej na 
usługi kulturalne wydają gospodarstwa rolników (2% łącznych wydatków, 
182,16 zł/1 os.) oraz gospodarstwa pracowników na stanowiskach robotniczych 
(2,8%, 251,64 zł)5. Z badań prowadzonych wśród białostockich seniorów wyni-
ka, Ŝe na wydatki na kulturę (w szczególności na odwiedziny w teatrze, kinie 
czy kupowanie ksiąŜek) częściej decydują się oni jednak, gdy któryś ze współ-

                                                                 
1 Obliczenia na podstawie: Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa, s. 52, 68, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf (5.03.2012). 
2 Ibidem, s. 153. 
3 L. Król, Będzie się działo!, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8, s. 17; J. Goławski, Nie dla Te-

letubisiów, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8, s. 24–25; E. Kitli ńska, Na drugim planie, „Marke-
ting w Praktyce” 2010, nr 8, s. 29. 

4 I.E. Kotowska, Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne  
w Polsce w latach 1990, Studia Demograficzne nr 4, Warszawa 1998, s. 14– 15, za: M. Kulba-
czewska, Starszy konsument na rynku turystyki uzdrowiskowej, w: Studia i Materiały Polskiego 
Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 50, red. A. Burlita, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Wiedzą, Bydgoszcz 2011, s. 96. 

5 Wydatki na kulturę w 2010 r., GUS, s. 6–7, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ 
PUBL_kts_wydatki_kultura_2010.pdf (5.03.2012). 
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małŜonków kontynuuje pracę zawodową6, co zapewnia większy wspólny do-
chód rozporządzalny.  

Z podobnymi zjawiskami mamy do czynienia od dawna np. w USA, gdzie 
seniorzy są najszybciej zwiększającą się grupą wiekową i społeczną7. Nie znaj-
dują się jednak w gorszej sytuacji ekonomicznej niŜ reszta społeczeństwa. Zale-
dwie 15% tych dojrzałych konsumentów Ŝyje poniŜej granicy ubóstwa,  
a w skali całej populacji poziom ten wynosi 13%. Sytuacja ta ma tendencje 
spadkowe, biorąc pod uwagę, Ŝe jeszcze w 1959 roku w biedzie Ŝyło 33% osób  
w podeszłym wieku8. Pozwala to wnioskować o rosnącym potencjale seniorów 
w USA i innych krajach zachodnich9. Seniorzy są równieŜ pręŜnie rozwijającą 
się grupą społeczną w Japonii, gdzie stanowią ponad 20% całego społeczeństwa 
(największy odsetek w porównaniu z innymi krajami świata)10.  

Zachowania i postawy nabywcze seniorów   

Współczesny senior ogromnie róŜni się od stereotypowego postrzegania 
osób starszych jako tych, którzy chcą juŜ tylko otoczyć się rodziną i spokojnie 
przetrwać „jesień Ŝycia”. Konsumenci, którzy mają 50 lat i więcej są dziś wy-
jątkowo aktywni, chcą jak najdłuŜej zachować młodość, sprawność fizyczną  
i umysłową11, niezaleŜność, podąŜać za modą i korzystać w pełni z kaŜdej chwi-
li Ŝycia. Chcą czuć się młodo, aby nie mieć poczucia dyskomfortu obserwując 
aktywność ludzi młodszych od siebie. Korzystają równieŜ z dobrodziejstw In-
ternetu, telefonii komórkowej i innych narzędzi słuŜących komunikacji. Wiedzę 
na ich temat bardzo często pozyskują podczas obcowania z wnukami, którzy 
pokazują dziadkom działanie modnych wśród nich narzędzi informatycznych  
i technologicznych, zachęcając seniorów do ich nabycia i uŜytkowania lub od-

                                                                 
6 K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościo-

wych, „Marketing i Rynek” 2011, nr 2, s. 26. 
7 G. Marotta, The growing power of senior citizens. The problem of social security, „Vital 

Speeches of the Day”, 5/1/83, Vol. 49, Iss. 14, s. 446. 
8 Ibidem, s. 446. 
9 O potencjale Ŝyjących dłuŜej i w lepszych warunkach, równieŜ w sensie ekonomicznym, 

seniorów na świecie mówią równieŜ M.E. McMurtrey, S.M. Zeltmann, J.P. Downey,  
R.E. McGaughey, Senior and technology: results from a field study, „Journal of Computer Infor-
mation Systems” 2011, Summer, s. 22, 27. 

10 M.E. McMurtrey, S.M. Zeltmann, J.P. Downey, R.E. McGaughey, Senior and Technology: 
Results…, s. 22. 

11 K. Krot, E. Glińska., Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku…, s. 23, 27; G. Marotta, 
The Growing Power…, s. 447; M. Kulbaczewska, Starszy konsument na rynku…, s. 96; J. Izmał-
kowa, Znikający punkt, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8, s. 22; M. Styś, Konsument bez metry-
ki, http://marketing.org.pl/index.php/go=2/act=2/aid=m448548ecb9a7b, (5.03.2012). 
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stępując im swoje urządzenia, gdy wymieniają je na nowe12. Badania konsu-
mentów na rynkach zachodnich potwierdzają skłonność osób powyŜej 50. roku 
Ŝycia do kupowania nowych produktów zaawansowanych technologicznie13. 
Firmy i organizacje przygotowują ofertę kursów komputerowych i językowych 
dla seniorów. Niebagatelne znaczenie ma teŜ obserwacja rówieśników seniorów 
Ŝyjących za granicą i skłonność do naśladowania ich postaw i stylu Ŝycia14. Ma 
to ścisły związek z postrzeganiem i ocenianiem siebie przez seniorów jako 
młodszych niŜ faktycznie są (czują się oni młodziej) – jest to tzw. wiek subiek-
tywny lub wiek postrzegany15. To właśnie poczucie młodości ducha zachęca 
konsumentów po 50. roku Ŝycia do korzystania z oferty firm funkcjonujących 
na rynku, ale jednocześnie jest konsekwencją tak duŜej ich aktywności na 
współczesnym rynku.  

Taki obraz sytuacji demograficznej oraz ekonomicznej polskich seniorów 
oraz profil ich potrzeb powinien być dla podmiotów rynkowych sygnałem, jak 
waŜną i coraz bardziej wartościową grupą klientów są właśnie osoby dojrzałe. 
Znaczenie tej grupy konsumentów dla współczesnych firm w skali światowej 
oraz konieczność tworzenia dla nich odpowiednich strategii marketingowych  
i przekazów promocyjnych podkreślają równieŜ E. Day i inni16. Sytuacja ta 
dotyczy równieŜ polskich instytucji kulturalnych, w tym omawianych w artyku-
le, kin studyjnych. Tymczasem polskie firmy ciągle jeszcze są zbyt mało otwar-
te na nowe potrzeby seniorów (nazywanych równieŜ Silver Group17). Stereoty-
powo polski senior jest postrzegany jako nabywca głównie produktów farma-
ceutycznych, wybranych produktów finansowych18, środków dentystycznych, 
polis na Ŝycie czy usług związanych z pochówkiem. Mimo Ŝe seniorzy są coraz 
bardziej otwarci na nowe technologie (głównie mobilne i informatyczne), nie są 
oni postrzegani jako pełnowartościowa grupa klientów, a produkty często nie są 
dopasowane do ich potrzeb i ograniczeń wynikających, np. ze stanu zdrowia19. 

                                                                 
12 J. Izmałkowa, Znikający punkt…, s. 22. 
13 M. Styś, Konsument… 
14 M. Kulbaczewska, Starszy konsument na rynku…, s. 100. 
15 K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku…, s. 23. 
16 E. Day, B. Davis, R. Dove, W. French, Reaching the senior citizen market (s), „Journal of 

Advertising Research”, December 1987/January 1988, s. 23. 
17 D. Kowalski., Senior to jeszcze nie ja, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8, s. 31−33. 
18 J. Izmałkowa, Znikający punkt…, s. 21; E. Sieńkowska., Kiedy to się zaczyna?, „Marketing 

w Praktyce” 2010, nr 8 (150), s. 26. 
19 M.E. McMurtrey, S.M. Zeltmann, J.P. Downey, R.E. McGaughey, Senior and technology: 

results…, s. 22–24. O konieczności dopasowania produktów zaawansowanych technologicznie do 
potrzeb i moŜliwości seniorów mówią takŜe T. Sokoler, M.S. Sevensson, Embracing ambiguity  
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Znajduje to odbicie w elementach oferty firm kierowanych do dojrzałych kon-
sumentów, jak i w komunikacji marketingowej, w tym w reklamie. Senior jawi 
się w nich, ciągle zbyt często, jako osoba schorowana, poszukująca tanich le-
ków lub jako symbol opiekuńczości i ciepła w rodzinnym gronie, pozostając 
jednak w tle codziennych sytuacji w rodzinie20. Taki wizerunek w przekazach 
oraz przekonanie firm, Ŝe osoby po 50. roku Ŝycia będą interesowały głównie 
lekarstwa, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, spotka się takŜe z negatywną oce-
ną samych zainteresowanych21. Na szczęście na rynku zaczynają działać firmy, 
które jako swoją grupę docelową obrały seniorów, dostrzegając ich potrzeby  
i potencjał tkwiący w sile nabywczej. Jedną z nich jest Emporia Telecom, która 
przygotowała ofertę telefonów komórkowych dla osób w wieku dojrzałym, 
między innymi z duŜymi klawiszami, ekranem i dobrym nagłośnieniem. Pro-
dukty dostosowane do potrzeb osób starszych przygotowują równieŜ MyPhone  
i TopCom. 

Senior to jednak nie tylko konsument otwarty na nowości i chętny do za-
spokajania potrzeb samorealizacji i rozwoju, ale przede wszystkim nabywca 
bardzo wymagający. Jego wiedza o tym, czego moŜe oczekiwać od firm i insty-
tucji oraz o specyfice własnych potrzeb wynika w głównej mierze z doświad-
czenia oraz obserwacji rynku. Na silny wpływ doświadczeń Ŝyciowych, a takŜe 
zmian, które w Ŝyciu dzisiejszych seniorów nastąpiły, na ich zachowania na-
bywcze wskazuje równieŜ G.P. Moschis22. Osoby w wieku 50 lat i więcej cenią 
sobie wartość dodaną budowaną przez jakość dóbr, wygodę i komfort oraz nie-
zawodność23 uŜytkowania, zapewnienie osobistej obsługi, personalizację ofer-
ty24 i dopasowanie jej do zindywidualizowanych potrzeb. Ponadto wolą oni 

                                                                                                                                                             
in the design of non-stigmatizing digital technology for social interaction among senior citizens, 
„Behaviour & Information Technology”, Vol. 26, No. 4, July–August 2007, s. 298. 

20 J. Goławski, Nie dla Teletubisiów…, s. 24; E. Kitlińska, Na drugim planie…, s. 28−29. 
21 Wskazują na to wyniki badań jakościowych przeprowadzone z wykorzystaniem techniki ana-

lizy narracyjnej wśród 15 seniorów w wieku 55+ uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Białymstoku. Szczegółowe wyniki badań i stwierdzenia respondentów po-
twierdzające tą tezę są opisane w artykule: K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trze-
ciego wieku…, s. 24–26. Podobną problematykę porusza teŜ M. Styś, Konsument bez metryki…  

22 G.P. Moschis, Marketing to older adults. An Updated overview of present knowledge and 
practice, „Journal of Consumer Marketing” 2003, No. 6, za: K. Krot, E. Glińska, Decyzje 
zakupowe klientów trzeciego wieku…, s. 23. 

23 K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku…, s. 27–28. 
24 E. Sieńkowska, Kiedy to się zaczyna…, s. 27; A. Niewiadomy, Koneser? No to po pięćdzie-

siątce!, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8, s. 34–35; K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe 
klientów trzeciego wieku…, s. 27–28. 
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uŜywać produktów i marek juŜ sprawdzonych25. Seniorzy podejmują decyzje 
zakupowe bardziej przemyślane, poprzedzone zebraniem informacji o ofercie 
rynkowej ze źródeł informacji lub na skutek konsultacji z rodziną i znajomy-
mi26. Znaczenie ma dla nich takŜe wygląd produktów (estetyka) i ich innowa-
cyjność27. Kobiety w tej grupie wiekowej w szczególności chcą doświadczać 
produktów wszystkimi zmysłami i niezmiernie cenią sobie atmosferę towarzy-
szącą nabywaniu i konsumowaniu produktów materialnych i niematerialnych28. 
Jeśli te warunki zostaną spełnione, są skłonne zapłacić za produkt odpowiednio 
wyŜszą cenę29, bo przyczynia się to do budowania ich wizerunku własnego jako 
koneserek30, elitarnej grupy nabywców. Poza wiedzą o produktach, seniorzy 
mają teŜ coraz większą świadomość działań marketingowych firm i nie dadzą 
się łatwo oszukać31, na co być moŜe, podwaŜając zasady etyki marketingu, liczy 
część firm działających na rynku.    

Potencjał seniorów na rynku kin studyjnych 

Polscy seniorzy, którzy, jak wcześniej wspomniano, na skutek zmiany 
struktury swoich wydatków dysponują większą siłą nabywczą, wydają się być 
równieŜ coraz bardziej zainteresowani usługami kulturalnymi. Ten potencjał 
dostrzegają takŜe polskie kina o charakterze studyjnym. Wiedząc o tym, Ŝe tego 
typu klienci chętnie uczestniczą w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku32 
lub Klubach Seniorów33, przynajmniej część kin organizuje seanse dla osób  
w wieku 50+, często promując podczas spotkań wspomniane uniwersytety. 
Tego typu projekcje mają tematykę interesującą dla dojrzałego widza (np. tury-
styczną lub historyczną) albo obejmują prezentację dzieł, które nie są dostępne 
w mediach czy w repertuarze innych instytucji, a są postrzegane jako warto-
ściowe, rzadkie. Kinem, które takie pokazy organizuje jest Kino Łódzkiego 

                                                                 
25 A. Niewiadomy, Koneser…, s. 34–35; K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trze-

ciego wieku…, s. 24 i 26. 
26 K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku…, s. 26 
27 J. Roszkowska, W stronę prostoty, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8, s. 37. 
28 M. Jerzakowska, Dojrzałe kobiety chcą więcej, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8, s. 40. 
29 E. Sieńkowska, Kiedy to się zaczyna…, s. 27; K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klien-

tów trzeciego wieku…, s. 24. 
30 A. Niewiadomy, Koneser…, s. 34−35. 
31 J. Izmałkowa, Znikający punkt…, s. 23; K. Krot, E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów 

trzeciego wieku…, s. 26. 
32 Charakterystykę Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która jednak nie wydaje się być celowa 

do przywołania w tym opracowaniu przedstawia E. Frąckiewicz, Znaczenie grupy osób starszych 
i jej aktywność na rynku nowych technologii w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
s. 6, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Frackiewicz%2060%2B.pdf (5.03.2012). 

33 E. Kitlińska, Na drugim planie…, s. 30. 
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Domu Kultury34. Seniorzy korzystający z usług takich kin studyjnych niewąt-
pliwie je sobie cenią, szczególnie z racji tematyki spotkań i filmów, ale takŜe  
z sentymentu do niewielkich, kameralnych kin, które pamiętają z lat swojej 
młodości35 (tak róŜnych od współczesnych kin masowych). 

Metodyka badań własnych 

Badania zostały przeprowadzone techniką wywiadu opartego na kwestiona-
riuszu wśród 179 widzów kin studyjnych i lokalnych w Polsce36. Ankietowani 
byli w wieku 50 lat i więcej. Badania były przeprowadzane w wybranych ki-
nach naleŜących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Wywiady realizowali 
ankieterzy, którzy otrzymali zalecenie, aby wywiad był prowadzony techniką 
swobodną. Respondenci po zadaniu pytania odpowiadali na nie spontanicznie,  
a prowadzący wywiad zaznaczał odpowiednie odpowiedzi w kafeterii odpowie-
dzi. Dobór jednostek do próby był przypadkowy i zaleŜał od tego, kto w danym 
dniu wybrał się na seans do kina studyjnego. 

Seniorów biorących udział w badaniu moŜna ogólnie scharakteryzować ja-
ko kobiety (63,13%) i męŜczyzn (36,87%), głównie z wyŜszym wykształceniem 
(86,59%) i mieszkających najczęściej w duŜych miastach powyŜej 500 tys. 
mieszkańców (34,64%).  

Oczekiwania seniorów względem kin studyjnych 

Respondenci biorący udział w badaniu mają jasne oczekiwania względem 
kina studyjnego i wiedzą, jakie korzyści dla siebie jako klientów chcieliby 
otrzymać. Te spodziewane wartości stają się kryteriami oceny jakości oferty 
kulturalnej tych niszowych instytucji kulturalnych i ich wizerunku.  

Wyniki badań pokazują, Ŝe główną korzyścią, jakiej oczekują ankietowani 
seniorzy od kin studyjnych jest kameralna atmosfera typowa dla tego typu in-
stytucji (48,04% wskazań) – rysunek 1. Wśród postrzeganych jako najwaŜniej-
sze wartości znalazły się takŜe: moŜliwość obejrzenia filmów trudno- lub niedo-
                                                                 

34 K. Szymańska, Komunikowanie wartości dla klienta przez działalność społeczną kin studyj-
nych, w: Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, red. B. Pilarczyk,  
Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 136, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 239–240. 

35 Wnioski na podstawie obserwacji własnych postaw i oczekiwań widzów kin studyjnych oraz 
L. Król, Będzie się działo…, s. 19. 

36 Badania stanowią część projektu badawczego realizowanego przez mgr Kamilę Szymańską 
na potrzeby przygotowania przez nią rozprawy doktorskiej pod tytułem „Zarządzanie wartością 
dla klienta na rynku kultury niszowej na przykładzie kin studyjnych”. Badania były realizowane 
w skali ogólnopolskiej wśród wybranych 77 kin naleŜących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. 
Wielkość zbadanej łącznie próby (wliczając w to badanych seniorów w wieku 50+) wyniosła 
1186 jednostek. Badania odbyły się w okresie od maja do listopada 2011 r. 
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stępnych w innych miejscach (39,11%), spokój i cisza towarzysząca wydarze-
niom organizowanym przez kino (35,75%), moŜliwość pełnej koncentracji 
uwagi na treści filmu (34,64%) oraz stosunkowo niskie ceny biletów wstępu 
(28,49%). Najrzadziej wskazywano na moŜliwość obejrzenia w kinie wystaw 
związanych z filmem (7,26%), sprawną komunikację z kinem np. przez e-mail 
lub telefon (8,38%), moŜliwość sugerowania pracownikom oczekiwań związa-
nych z przyszłym repertuarem (10,06%) oraz moŜliwość wymiany opinii z in-
nymi widzami na temat filmu (11,17%).  

 

Rys. 1. Oczekiwania seniorów względem kin studyjnych  

Źródło: badania własne. 

Oczekiwania reprezentowane przez badanych seniorów moŜna podzielić na 
sześć grup korzyści. Po pierwsze, to cechy unikalne i moŜliwe do dostarczenia 
wyłącznie przez kina studyjne. MoŜna do nich zaliczyć kameralność, moŜli-
wość wysłuchania muzyki filmowej, spokój i ciszę tego miejsca, warunki sprzy-
jające pełnej koncentracji uwagi na prezentowanych treściach, moŜliwość obej-
rzenia filmów, które są trudne lub niemoŜliwe do znalezienia przez inne nośniki 
i uczestnictwo w wystawach związanych z tematyką filmową. Są to cechy bar-
dzo waŜne dla badanych seniorów – cztery z nich są wskazane jako najwaŜniej-
sze korzyści oczekiwane z zaproponowanych w kafeterii odpowiedzi. Jednak 
badani nie są raczej zainteresowani ofertą wystaw w kinie. Wydaje się, Ŝe ta 
instytucja jest intuicyjnie kojarzona wyłącznie z klasycznymi projekcjami fil-
mowymi. Drugą kategorię stanowią korzyści natury interpersonalnej wynikają-
ce z kontaktu z innymi klientami lub personelem kina (bezpośredniość kontak-
tów z pracownikami, moŜliwość dyskusji o filmach i wymiany opinii między 
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widzami, moŜliwość spotkań z twórcami filmów). Te cechy są dla badanych 
umiarkowanie lub mało atrakcyjne. Trzecią grupę stanowią elementy, które 
mogą zapewnić klientom wszystkie, a szczególnie masowe, instytucje kultural-
ne – rozrywka i zróŜnicowana oferta. Odrębną kategorię stanowi typowa dla 
postaw prosumenckich współczesnych klientów moŜliwość sugerowania pra-
cownikom kina swoich oczekiwań co do przyszłego repertuaru. Jako potencjal-
nie cenną korzyść moŜna wymienić równieŜ sprawną komunikację z kinem (nie 
„face – to face”). WaŜną dla respondentów, a jednocześnie szóstą kategorią są 
stosunkowo niskie ceny biletów wstępu. Biorąc pod uwagę sytuację ekono-
miczną i wielkość dochodów osób starszych, preferowanie tej cechy nie jest 
zaskakujące. Znaczenie niskiej ceny dla przynajmniej części polskich seniorów 
jako nabywców marek potwierdza równieŜ D. Kowalski, wskazując właśnie 
cenę jako istotną determinantę zakupów i kryterium oceny porównawczej pro-
duktów i sieci handlowych37. 

Ogólnie rzecz biorąc moŜna zatem powiedzieć, Ŝe oczekiwania badanych 
względem kin studyjnych są bardzo zróŜnicowane. Rysuje to obraz konsumen-
tów świadomych swoich potrzeb. Ich doświadczenie w korzystaniu z oferty kin 
niszowych sprawia, Ŝe są świadomi czego mogą się spodziewać od tego typu 
instytucji, dlatego kryteria oceny kin są bardzo konkretne i dość wygórowane.  

Zdolności w zakresie poszukiwania informacji o ofercie 

Seniorzy są teŜ niezwykle aktywni w poszukiwaniu informacji o ofercie kin 
studyjnych. Wybierają oni coraz więcej zróŜnicowanych źródeł informacji, 
które kiedyś były stereotypowo przypisane młodym konsumentom (np. Inter-
net). Nie tracą jednak na popularności typowe nośniki, z których lokalne insty-
tucje kulturalne korzystają „od zawsze” (np. plakaty, afisze, ulotki). 

Zdecydowanie najczęściej seniorzy biorący udział w badaniach, deklarowa-
li, Ŝe poszukują informacji o ofercie w Internecie (41,34%) – rysunek 2. Cho-
ciaŜ standardowo uznaje się, Ŝe wirtualizacja społeczeństwa dotyczy raczej 
ludzi młodych, to popularność Internetu zdecydowanie temu przeczy. Seniorzy 
coraz częściej korzystają z komputerów, uczą się ich obsługi, a moŜliwość ko-
rzystania z Internetu (równieŜ jako źródła informacji) jest dla nich bardzo intry-
gująca. Skłonność do poszukiwania przez seniorów w Internecie informacji  
o kulturze potwierdzają równieŜ badania opisane przez E. Frąckiewicz38.  
                                                                 

37 D. Kowalski, Senior to jeszcze nie ja…, s. 32. Zwracają na to uwagę równieŜ K. Krot,  
E. Glińska, Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku…, s. 24. 

38 Badania prowadzone wśród m.in. uczestników zajęć Uniwersytetów Trzeciego Wieku w 10 
największych miastach w Polsce w okresie od listopada 2005 r. do marca 2006 r. z wykorzysta-
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O skali wykorzystania komputerów i Internetu mówią równieŜ M.E. McMurtrey 
i inni. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, Ŝe wśród 173 responden-
tów w wieku co najmniej 67 lat – 55% osób posiada komputer. 57% korzysta  
z niego co najmniej kilka razy w tygodniu, a 29,6% uŜywa go kilka razy dzien-
nie. Kontakt z rodziną i przyjaciółmi za pomocą tego narzędzia utrzymuje 55% 
ankietowanych39. Jest to bardzo waŜna funkcja nowych mediów − seniorzy są 
często ograniczeni ruchowo, ale nie chcą rezygnować z utrzymywania kontak-
tów społecznych i towarzyskich z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, sąsiada-
mi40. Popularne są ponadto: poszukiwanie informacji o zdrowiu i medycynie 
(36%), granie w gry (34%), pozyskiwanie aktualnych informacji (32%), reali-
zowanie operacji bankowych (31%) oraz badanie produktów (29%)41.  

 
Rys. 2. Źródła informacji o ofercie kina studyjnego preferowane przez seniorów 

Źródło: badania własne. 

Internet to dobre miejsce wymiany opinii42. Polskie kina studyjne zdają so-
bie sprawę z waŜności tego medium – praktycznie kaŜde z nich ma swoją stronę 
www lub podstronę na stronie dystrybutora filmów. Coraz popularniejsze są 
równieŜ komunikatory internetowe oraz serwisy społecznościowe, z których 
seniorzy i kina aktywnie korzystają. Niemniej jednak znacznie popularniejszym 

                                                                                                                                                             
niem techniki ankiety bezpośredniej. Do analizy wyników zakwalifikowano 604 wypełnione 
arkusze, stanowiące narzędzie badania. E. Frąckiewicz, Znaczenie grupy osób starszych… 

39 M.E. McMurtrey, S.M. Zeltmann, J.P. Downey, R.E. McGaughey, Senior and technology: 
results…, s. 26. 

40 T. Sokoler, M.S. Sevensson, Embracing ambiguity in the design…, s. 298. 
41 Więcej informacji o metodyce prowadzenia tych badań oraz o ich wynikach moŜna znaleźć 

w M.E. McMurtrey, S.M. Zeltmann, J.P. Downey, R.E. McGaughey, Senior and Technology: 
results…,, s. 24−29. 

42 J. Goławski, Nie dla Teletubisiów…, s. 25. 
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źródłem informacji są wśród seniorów strony www lub artykuły publikowane  
w Internecie niŜ np. Facebook. O ile z badań comScore World Metrx prowa-
dzonych w Wielkiej Brytanii wynika, Ŝe do 66% grupy docelowej w wieku 55+ 
moŜna dotrzeć za pośrednictwem właśnie serwisów społecznościowych43, to 
wśród polskich uŜytkowników Facebooka osoby w wieku 45–54 lata stanowią 
3% (w USA – 12%), w wieku 55–64 lata – 2% (USA – 7%), a w wieku 65+ jak 
na razie tylko 1% (USA – 4%)44. Inne badania pokazują, Ŝe 90% respondentów 
wieku 67+ nie utrzymuje Ŝadnych społecznych kontaktów i relacji przez Inter-
net45.  

Na drugim miejscu w tym swoistym rankingu popularności źródeł informa-
cji o ofercie kin znalazły się media lokalne (31,28%) oraz prawie równorzędnie, 
tak popularne wśród kin, plakaty i afisze (30,17%). Wydaje się, Ŝe kina studyj-
ne, które często z tych nośników informacji korzystają, dobrze dopasowują się 
do przyzwyczajeń badanych. Są to kanały komunikacji, które zwiększają szan-
sę, Ŝe informacja o ofercie kina będzie zauwaŜona mimo szumu informacyjne-
go. Dojrzali konsumenci wiedzą, Ŝe znacznie łatwiej wiadomości o ofercie kin 
studyjnych moŜna znaleźć w mediach lokalnych lub na plakatach niŜ w źró-
dłach ogólnokrajowych. Ankietowani seniorzy raczej nie są przekonani do po-
zyskiwania informacji o ofercie kina od ludzi, z którymi mogą bezpośrednio 
porozmawiać. Z sugestii pracowników kina korzysta tylko 6,15% badanych,  
a z porad znajomych – 13,97%.  

Ujęte w kafeterii źródła informacji o ofercie kina studyjnego moŜna podzie-
lić na: media ATL (waŜne i praktycznie najbardziej popularne wśród ankieto-
wanych), narzędzia BTL (plakaty, afisze, informacje w gablotach informacyj-
nych, drukowane repertuary zwykle w formie ulotek), które poza plakatami 
cieszą się umiarkowaną popularnością wśród badanych oraz kanały komunika-
cji bezpośredniej „face to face” (widz–widz lub widz–pracownik kina).  

Idąc dalej tym tokiem rozumowania naleŜy przypuszczać, Ŝe jeśli badani 
seniorzy wiedzą, gdzie szukać informacji o ofercie kin studyjnych, a pracowni-
cy kin opublikują w tych źródłach wiadomości o repertuarze, to widzowie po-
winni być usatysfakcjonowani dostępnością informacji o ofercie.  

Dobre rozpoznanie potrzeb informacyjnych badanych seniorów przez kina 
studyjne w połączeniu z doborem przez nich odpowiednich nośników informa-
cji daje co najmniej zadowalające rezultaty. 47,49% ankietowanych uwaŜa, Ŝe 
                                                                 

43 L. Król, Będzie się działo…, s. 19–20. 
44 M. Jerzakowska, Dojrzałe kobiety…, s. 41. 
45 M.E. McMurtrey, S.M. Zeltmann, J.P. Downey, R.E. McGaughey, Senior and technology: 

results…, s. 25. 
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informacja o ofercie kin niszowych jest dla nich zdecydowanie łatwo dostępna 
(rys. 3). 80,75% badanych ocenia tę dostępność pozytywnie (jako raczej lub 
zdecydowanie dobrą); 10,06% ankietowanych ocenia ją neutralnie (ani dobra, 
ani zła), a 7,26% negatywnie. 

 

Rys. 3 Ocena dostępności informacji o ofercie kina studyjnego w oczach seniorów 

Źródło: badania własne. 

MoŜna wnioskować, Ŝe respondenci wiedzą gdzie poszukiwać informacji  
o ofercie kin studyjnych. Z drugiej strony, kina najprawdopodobniej doceniają 
znaczenie seniorów jako nabywców swoich usług, poświęcają czas analizie ich 
potrzeb i oczekiwań informacyjnych. Pozwala to dobrać takie nośniki publikacji 
repertuaru, które są popularne wśród badanych osób w wieku 50+. 

Inne sposoby spędzania wolnego czasu 

Sytuacja kin studyjnych na polskim rynku kultury, ale takŜe na szerzej ro-
zumianym rynku usług rekreacyjno-rozrywkowych nie jest dzisiaj łatwa. Muszą 
one nieustannie konkurować z innymi formami i sposobami spędzania wolnego 
czasu, z jakich mogą korzystać klienci. Konkurencja ta moŜe mieć formę bez-
pośrednią (rywalizacja o uwagę widza z innymi kinami studyjnymi lub kinami 
masowymi) lub pośrednią (z innymi instytucjami kulturalnymi oferującymi 
moŜliwość kontaktu z kulturą wysoką lub popularną). Ponadto, jak pokazują 
wyniki badań własnych, współczesny senior dzieli swój wolny czas między 
odpoczynek w instytucjach kulturalnych a relaks poza nimi.  

Podjęto próbę zidentyfikowania zwyczajów respondentów związanych z in-
nymi formami spędzania wolnego czasu (poza kinem studyjnym). Zdecydowa-
nie najchętniej wybieraną przez badanych formą spędzania wolnego czasu jest 
czytanie ksiąŜek (61,45% respondentów) – rysunek 4. Drugi pod względem 
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popularności jest wypoczynek w domu (45,81%), a na trzecim miejscu znalazł 
się teatr (41,34%). 

 

Rys. 4. Inne formy spędzania wolnego czasu przez seniorów 

Źródło: badania własne. 

Najmniej popularna jest: opera i operetka (17,32%), najpowaŜniejszy kon-
kurent kina studyjnego, czyli kino masowe (19,55%) oraz filharmonia 
(20,11%). NaleŜy zatem wnioskować, Ŝe kino studyjne musi rywalizować  
o zagospodarowanie czasu wolnego badanych seniorów głównie z wypoczyn-
kiem w domu (i zapoznawaniem się tam z dziełami kultury). Konkurentem są 
równieŜ kina masowe oraz inne instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku 
kultury. Jest zatem zadaniem dla kin niszowych, aby zaobserwować jakie ko-
rzyści seniorzy otrzymują z wypoczynku poza instytucjami kulturalnymi. Po-
moŜe to zdefiniować moŜliwe do dostarczenia przez kina substytucyjne lub 
komplementarne wartości.  

Badani seniorzy znajdują takŜe coraz bardziej oryginalne sposoby gospoda-
rowania swoim czasem. Znajduje to odbicie w fakcie, Ŝe aŜ 23,46% badanych 
wskazuje na formy spędzania czasu z kategorii „inne” (spoza kafeterii). Wśród 
nich pojawiają się m.in. aktywny wypoczynek na świeŜym powietrzu, uprawia-
nie sportu (w tym basen, jazda konna, spacery), uczestnictwo w koncertach, 
prace w ogrodzie, turystyka i zajmowanie się wnukami. Wybór przynajmniej 
części z tych sposobów spędzania wolnego czasu moŜe być teŜ podyktowany 
chęcią podtrzymywania kontaktów towarzyskich przez seniorów46. 

 

                                                                 
46 T. Sokoler, M.S. Sevensson, Embracing ambiguity in the design…, s. 300. 
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Zakończenie 

Seniorzy stanowią rosnącą grupę konsumentów o specyficznych, określo-
nych potrzebach i oczekiwaniach wobec rynku. Chcą czuć się młodo, zdrowo  
i korzystać z uroków Ŝycia tak długo, jak to tylko jest moŜliwe. Ich doświad-
czenie Ŝyciowe i konsumenckie sprawia, Ŝe są bardzo wymagającymi klientami 
– cenią jakość, komfort, estetykę, ale równieŜ nowoczesność proponowanych 
rozwiązań. Specyfika ich postaw nabywczych znajduje równieŜ odbicie w za-
chowaniach na rynku kultury. Jest to zjawisko szczególnie widoczne wtedy, gdy 
korzystają z oferty kin studyjnych. Przez sentyment do tego typu niszowych 
instytucji kulturalnych, badani doceniają i oczekują od nich głównie kameralnej 
atmosfery, ciszy, moŜliwości koncentracji na treści filmu, dostępu do trudnych, 
ambitnych dzieł, ale takŜe stosunkowo niskich cen. Charakterystycznym tren-
dem w ich zachowaniach rynkowych jest równieŜ umiejętność wyszukania no-
wych źródeł informacji o ofercie. Dominującą rolę odgrywa tutaj Internet, ale 
takŜe media lokalne i tradycyjne nośniki informacji jakimi są plakaty i afisze. 
Dobre rozpoznanie ich potrzeb informacyjnych przez kina zaowocowało duŜą 
satysfakcją badanych z dostępności informacji o ofercie kin studyjnych. Jedno-
cześnie polskie kina niszowe muszą liczyć się z tym, Ŝe ankietowani seniorzy 
spędzają wolny czas głównie w domowym zaciszu, utrzymując kontakt ze zna-
jomi i rodziną, a takŜe od czasu do czasu korzystając z oferty innych instytucji 
kulturalnych. Wymaga to od kin identyfikacji oczekiwanych przez seniorów 
korzyści i dostarczenia ich w postaci oczekiwanej wartości dodanej, właściwej 
komunikacji marketingowej, aby dzięki temu budować satysfakcję i lojalność 
tego coraz większego segmentu widzów.      
 

SENIORS ON THE CULTURAL SERVICES MARKET  
ON THE EXAMPLE OF STUDIO CINEMAS 

 
Summary 

 
The purpose of this paper is to present the specific behaviors of seniors (understood as the 

age group 50+) on the market, particularly in relation to consumption of cultural services. Senior 
citizens represent a growing proportion of society, both in Poland and other countries. Their life 
situation and active attitude towards life translate directly into their expectations for products and 
services. Companies today are starting to appreciate the potential of this market and adapt their 
offer to it and the way of marketing communications. These challenges also affect the studio 
cinemas in Poland. Therefore, it is necessary to identify the needs and expectations of seniors in 
leisure activities. The empirical basis of the paper is the research on the behavior of seniors −the 
audience of studio cinemas in Poland. 
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LEGAL CULTURE OF BIG CITY YOUNG CONSUMERS 
 

 

 

Summary 

In big cities, the willingness to make purchases by young people can be enhanced by the 
presence of shopping centers and galleries for the same purpose. Teenage consumers, due to the 
lack of full legal capacity (not over 18 years), can not alone make all purchases, however, many 
studies have shown that they have a very big influence on purchasing decisions of their parents, 
much more likely to watch ads, absorb technical innovations and are open to change. Often in-
clude their own pocket money, work during the holidays. The article attempts to answer the ques-
tion of whether a small distance from galleries and spending their free time to effectively equip 
them with knowledge how to make safe purchases, and make ads` rational assessments, and raise 
claims. 

Legal culture as a condition for functioning on the market on equal terms 

Culture is a subject of interest in many scientific disciplines (politics, relig-
ion, science etc.). A. Kłoskowska, after Kroeber, identifies three categories of 
culture in its broad sense: standard of living culture, social culture and symbolic 
culture. Social culture is manifested in work as well as in communication, and 
refers to processes of people who are connected in the practices of common 
patterns and values interaction. Legal culture is one of the spheres of culture, 
distinguished by subject, and similarly as in the case of the term of culture it-
self, it has no single common definition.1  

On the other hand, law is regarded to be an element of human culture be-
cause it uses symbols, signs and meanings which gain meaning in a given local 
community, ethnic or occupational group, generational category or the whole 
society.    

                                                                 
1 A. Kłoskowska, Kultura, in: Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 

1999. 
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These assumptions originate from the theory of German legal positivism. 
According to this theory, positive law influences symbolic culture in various 
ways, because it: creates a social order, introduces new values into life which 
are regarded as important (e.g. rights of women), creates new social or moral 
situations which haven’t been sanctioned before (e.g. changes to the tax system, 
prohibition of smoking in certain places) and eliminates (or intends to elimi-
nate) undesirable human acts and behaviours.      

Moreover, law, according to positivists, cannot be indifferent to universal 
values, which sources should be sought in the idea of human dignity in a con-
stantly changing society. Human attitudes to law substantially determine its 
effectiveness and prestige and as certain cultural facts they condition its legiti-
mization and rationality.2 A. Turska writes: “If citizens are convinced that law 
does not always operate according to the common sense principle, does not 
ensure what ,«they have the right to require from law», i.e. it does not give them 
the sense of safety or chances for living honestly and with dignity, then un-
doubtedly they cannot hold such law in high esteem”.3 In this paper, this can be 
particularly applied to consumer law.     

Specificity of big-city young consumers, based on Wrocław as an example 

A consumer is an individual who purchases goods, orders services and takes 
out bank loans to satisfy own needs or the needs of his or her household.  
A manufacturer, in contrast, offers goods and services as well as possesses spe-
cialist knowledge.4 This fact places the consumer (or the whole household) in 
weaker position, as he or she is usually not sufficiently prepared to stand up to 
the knowledge and material status of the professional. This may result in  
a property loss sustained by the buyer. There are however two ways in which 
one can change this situation and make both sides’ positions on the market 
equal. The first consists in placing more regulatory restrictions on entrepre-
neurs, while the other is enabling the consumer to make rational market choices 
through legal education, which would also result in raising legal awareness and 
legal culture among members of a household. Extensive legal culture of con-
sumers is thus the condition for their functioning on the market on equal terms.  

                                                                 
2 R. Tokarczuk, Współczesne kultury prawne, Zakamycze, Kraków 2000, p. 62. 
3 A. Turska, E. Łojko, Kryzys prawa i spadek jego prestiŜu, in: Kultura prawna i dysfunkcjo-

nalność prawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988, t. I, p. 302. 
4 Act of 23 April 1967. Civil Code, “Journal of Laws” 1964, No. 16, item 93, as amended. 
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As Z. Melosik writes, the term young generation (or young people) consti-
tutes a dynamic social construction.5 Moreover, at least in the Western culture, 
this term usually contained a strong emotional charge. Young people were on 
the one hand a priceless social and national capital, and, on the other hand – 
hope “for better future”.  

Law, particularly its civil branch, is also a basic instrument for regulating 
economic relations. Free competition combined with market economy has not 
solved the problem of protection of consumer rights. Although the Polish con-
stitution states that everybody is equal before the law and everybody has the 
right to equal treatment by public authorities, legal relationships are not based 
on equal rights of the parties.  

In each society, young people constitute its important part. For a long time, 
they were barely noticed by manufacturers and acted as passive participants of 
market processes. Constituting a segment that is very flexible and responsive to 
manufacturers’ activities, in many cases teenagers became a target market for 
implementation of new instruments of social marketing (cause-related).6 This is 
a process of formulating and implementing company’s actions related to its 
product offer or other form of supporting an important cause from the social 
perspective. Customers are engaged by a company also in accomplishing the 
objectives of a society.7 

The author’s survey was conducted in September 2010 among young peo-
ple from Wrocław in two age brackets: 15−17 and 18−19 age brackets. 200 
Wrocław – based young people were surveyed, using purposive sampling. The 
purposive sample of young people shopping in Wrocław was selected according 
to the following criteria, based on quota sampling: 

− gender (female, male), 

− age (15−17, 18−19), 
− district they lived in: Śródmieście, Stare Miasto, Psie Pole, Krzyki, 

Fabryczna. 

                                                                 
5 Z. Melosik, MłodzieŜ a przemiany kultury współczesnej, in: MłodzieŜ wobec niegościnnej 

przyszłości, ed. R. Leppert and others, Wyd. DSWE, Wrocław 2005. 
6 M. Grzybowska-Brzezińska, Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji 

wykorzystywanych na rynku Ŝywności, in: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, eds. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe  
nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2010, p. 195–204. 

7 P.R. Varadarajan, A. Menton, Cause-related marketing: a co-alignment of marketing strategy 
and corporate philanthropy, „Journal of Marketing” 1988, Vol. 52, p. 23. 
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Originally, the survey was organized to cover also young people aged from 
13 to 18, who have already had capacity to legal transactions, although limited 
one. Young consumers within this age bracket are already allowed, according to 
the law, to make larger purchases, and even to receive remuneration for work 
done from the age of 15 years old. Unfortunately, the data gathered by the Cen-
tral Statistical Office made it possible only to distinguish the 15−17 and 18−19 
age groups. Actual data was necessary due to quota sampling.  

In total, 101 young women and 99 young men participated in the survey, of 
which 102 were teenagers aged from 15 to 17 years old, and 98 – older youth at 
the age 18−19 years old. Most of the young people came from families of rela-
tively good housing situation, as only 12% lived in council or rented flats, every 
fifth lived, together with the family, in an owner-occupied house in an old resi-
dential quarter (20.5%) or in an owner-occupied premises built after 1989 
(18%). Nearly every third (30%) young man in the community analysed lived in 
a house (detached house, semi-detached house, terraced house). Assuming that 
young people from Wrocław have true knowledge about their parents’ earnings, 
in every third household from which the respondents came the per capita in-
come amounted to over PLN 1200 per person in a family, whereas in 15.5% 
households this figure even exceeded PLN 2500 per person in a family.    

Of the young consumers’ parents, almost half of the mothers (48%) and 
every third (32%) father had a Bachelor/engineering or Master degree. Only 1% 
of fathers and 3% of mothers (8 people in total) had primary education. On av-
erage, every fourth mother (27%) and every fourth father (29%) pursued general 
secondary education. Only every eighth (16.5%) father and every tenth (11%) 
mother completed a vocational education. The most popular jobs among the 
parents of the respondents included a teacher, civil servant, electrician, veteri-
nary, driver and entrepreneur. In case of the mothers, these were an economist, 
accountant, human resources employee, teacher, civil servant, dressmaker and 
shop assistant. As can be expected from people living in a big city such as Wro-
cław – capital city of Lower Silesia – all durables (a TV set, car, fridge, washing 
machine, computer), which are used by household members of different ages 
were present in slightly less than 100% of the respondents’ houses (that is al-
most all the young respondents confirmed that their family has them). A micro-
wave and a washing machine can be treated as an exception – nevertheless more 
than half of the households possessed them (in case of a washing machine – 
63%).    
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Thus, even for the big city standards, the households of the par-
ents/guardians of the young purchasers can be regarded as well off, assuming 
that in every third household of the young consumers the net income per person 
in a family is PLN 1200, and durables such as consumer electronics, domestic 
appliances, computers and cars are present in almost every household. Of 
course, in 2010 possessing a used car, TV set or computer (used equipment 
quickly loses its value) may involve expenses not exceeding the income equal to 
the so called “national average”, nevertheless in the scale of the whole country, 
a computer or a washing machine are still luxury goods.     

On the other hand, we should bear in mind that parents’ affluence is not al-
ways translated into the amount of money they give their children. Sometimes 
parents even use educational methods which consist in enabling teenagers to 
“earn the money” for their own needs instead of giving them cash directly.     

All the young people surveyed admitted that they satisfy their needs by 
making purchases for which they pay from their own financial resources. The 
most popular source was the so called “pocket money”, that is money received 
from parents at more or less regular intervals. The survey conducted in 2005 by 
the research group IPSOS shows that two thirds of parents with children aged 
4–18 years old give their children, at least from time to time, money which they 
can spend as they like. Every fifth person surveyed (40%) gives their children 
money in the form of a weekly or steady monthly pay.8 A survey by the author 
of this paper shows that every second respondent concluded an employment 
agreement, a contract to perform a specified work or task or a contract of man-
date, every eighth earned extra money by babysitting or received a scholarship. 
Giving private lessons (8%), looking after the elderly (4%) and benefit (7%) 
made up a marginal activity taken to obtain funds to cover own expenses. On 
the other hand, young consumers’ expenses mainly include money spent on 
entertainment (cinema, clubs, discos, go-karts), that are the most popular spend-
ing among teenagers – table 1. Only 14% of the respondents did not spend 
money on it. Over half of the respondents bought from their own money books 
and magazines, which seems praiseworthy given the stereotype that young peo-
ple do not read and only use the Internet (the same survey shows only every 
fifth young person spends their money on a mobile phone and the Internet). On 
the other hand, this stereotype appears to be well founded if we assume that 
                                                                 

8 A. Oczachowska, Młody konsument w świecie emocji, in: Marketing przyszłości. Trendy, stra-
tegie, instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian, eds. G. Rosa, A. Smalec, 
I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 524. 
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books are bought by young people as a gift and the Internet and mobile phone 
charges are paid by their parents. Food and beverages which are usually con-
sumed during entertainment (popcorn at the cinema, drinks at a disco, etc.) are 
also among the most popular things teenagers from Wrocław spend their money 
on. 3/4 of the surveyed young consumers spend their money on clothes and 
footwear, every third – on sports equipment (31.5%), and every fourth – on 
computer equipment and software. Other young people expenses include: cos-
metics, medicine and hobby.    

Table 1 

The most important own spending of young consumers from Wrocław  in % 

Purpose of spending own money 
Frequency of spending 
money on own needs 

Entertainment (cinema, club/disco, bowling, go-karts) 86.0 

Books and magazines  42.5 

Computer equipment (including games and programs) 26.5 

Sport  31.5 

Clothes and footwear  77.0 

Food and beverages 60.5 

Constant charges (e.g. For the internet, mobile phone) 20.0 

Other expenses 14.0 

Source: own study, September 2010. 

Inhabitants of a big city, including young consumers, may do the shopping 
in various shops, including retail parks. The later differ from hypermarkets in 
the fact that apart from a large store where food and domestic detergents can be 
mainly bought, there are a dozen or several dozen boutiques, restaurants, cafes, 
stores with sports or computer equipment, chemist’s shops and stores offering 
consumer electronics and domestic appliances. All of them are usually housed 
in one precinct covered by a roof. For teenagers from a big city, such area often 
becomes a place where they not only do the shopping but also come to hang out 
with their peers or sometimes a close person. It is a paradox that in a place 
which is designed for doing the shopping young people often stroll in pairs, or 
groups, and do not shop at all.  

Teenagers from Wrocław most often visited PasaŜ Grunwaldzki (75%) and 
Galeria Dominikańska (63.3%), which can result from the fact that both these 
facilities are located in the city centre and are quite spacious and have several 
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floors (additional attraction: escalators and glass lifts) – table 2. Due to their 
location near huge concentrations of flats/apartments, Arkady Wrocławskie 
(56%) and Magnolia Park (53% ) were visited by every second respondent. 

Table 2 

Retail parks and shopping centres that are most often visited by young consumers in % 

 I do the shopping most often in 

PasaŜ Grunwaldzki 75.0 

Galeria Dominikańska 63.3 

Magnolia Park 53.0 

Futura Park 40.5 

CH Korona 37.5 

CH Borek 39.5 

CH Leclerc 33.3 

Arkady 56.0 

CH Bielany 36.5 

CH Renoma 45.0 

Other, specify 52.2 (Biedronka, Netto) 

Source: own study, September 2010. 

This data also confirms what young consumers themselves said when they 
pointed to a short distance from home as the factor that most often determines 
which shopping mall they go to (38.4%); every fifth respondent also pointed to 
the presence of their favourite store (19.5%) and every eighth (12.5%) – to the 
atmosphere in the shopping mall. 82% of young consumers from Wrocław ad-
mitted that they went to a shopping centre also for entertainment, of which half 
pointed to a cinema (51%), every fifth respondent – to meetings with friends 
(19.5%), and the rest equally often pointed to other reasons: café, restaurant, for 
a walk.  

Knowledge of consumer law 

In the question “Who, according to you, is a consumer?” most of the sur-
veyed (63%) selected the most general answer (fig. 1). On average, every sev-
enth teenager provided a bit humorous answer which refers to the process of 
eating food by people sometimes equated with consumption, although in fact 
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this is only a part of this concept because there are numerous consumption mar-
kets (consumer electronics goods, domestic appliances, cars, equipment).  

Only every eighth young consumer pointed to the most accurate, according 
to the author, answer, i.e. it is an individual who makes purchases not connected 
with his or her economic activity.  

Fig.1. Defining the term of consumer  

Source: own study, September 2010. 

The respondents could point to three sources of consumer law. In this paper, 
they were divided into three categories: actually existing (binding legal acts), 
national institutions/legal acts not connected with consumer protection, and not 
existing. The sources most often pointed to are the following: 

− actually existing: the Constitution of the Republic of Poland, Civil 
Code, Act on the protection of consumer rights, human rights, 

− existing, but they are not legal acts: Consumer Advocate, Office for 
Consumer Protection, European Union law, consumer press, store 
regulations, 

− not existing: consumer act, consumer inspection, commercial code, civil 
law code, consumer law, EU regulation on consumers, act on the right 
to return purchased products, act on the possibility to complain about 
faulty goods, act on age restrictions concerning buying certain products.  

The results above show that young buyers have little knowledge of con-
sumer law, especially when it comes to the names of legal acts. On the other 
hand, the basic regulations (the Constitution of the Republic of Poland and the 
civil code) were mentioned, on average, by every fourth respondent. The institu-
tions, that were most often mentioned, are also actually existing organizations 
and bodies (e.g. Consumer Advocate). In the category “not existing”, the re-

person who likes 
eating

3%

individual who makes 
purchases

63%

individual who makes 
purchases not 

connected with their 
economic activity

12%

individual who makes 
purchases connected 
with their economic 

activity
7%

I understand the term 
„consumer" in a 

different way
15%



Legal culture of big city young consumers 279

spondents most often pointed at an action that consumers may actually take (e.g. 
act on the possibility to complain about faulty goods, act on age restrictions 
concerning buying certain products). This may indicate the knowledge of the 
“content of legal acts”, for example from discussion forums on the Internet or 
from TV programs, and thus de facto the knowledge of consumer rights al-
though not necessarily their names (this can be included in the same category of 
knowledge as citing the first line of a song’s refrain as its title).       

Knowledge and opinions of young big city buyers about advertisement and 
promotion 

Advertising and promotional campaigns always constitute the most impor-
tant factor influencing consumer needs. Sometimes they help to realize one’s 
own needs, sometimes they create new ones. The research conducted all over 
the world shows that young people are the most prone to the influence of adver-
tising. They often act impulsively, on the spur of the moment or are influenced 
by their peers. Research conducted by A. Olejniczuk-Merta confirms that one of 
the weakest points in the way young customers act on the market is obtaining 
information about products before purchase.9 The research by this author shows 
that young consumers try to obtain information from TV commercials and per-
sonal sources, and almost half of them also use the Internet.10 The research car-
ried out by IPSOS shows that the main source of information used by young 
buyers is advertising.11 Table 3 shows young consumers’ knowledge about ad-
vertisements that are banned or restricted. As far as alcohol advertisement is 
concerned, only every third young consumer (29.5%) indicated the correct an-
swer. According to the act on upbringing in sobriety and prevention of alcohol-
ism of 26 October 1982 (Journal of Laws 2002 Issue no 147 item 1231), adver-
tisement for alcoholic beverages is prohibited in Poland, except for advertise-
ment for beer, which is allowed provided that it is not an advertisement:  

− directed to minors, 
− which creates associations with sexual attractiveness, leisure, physical 

fitness, studying, professional success or success in life, health, 
− broadcast or shown on TV, radio, at cinema or theatre between 6 am 

and 8pm., except for advertisement run by an organizer of a sports event 
                                                                 

9 A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001. 
10 M. Budzianowska-Drzewiecka, Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie przez 

młodych konsumentów, in: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania 
konsumentów…, p. 449. 

11 Market research – young consumer during shopping, commissioned by the Office of Con-
sumer Protection  
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during such event, 
− on video cassettes and other media, 
− in the press designed for teenagers and children, 
− on covers of daily newspapers and magazines, 
− on pillars and billboards, unless 20% of the surface of the advertisement 

is taken up by the information about harmfulness of alcohol 
consumption or prohibition of selling alcohol to minors, 

− involving the participation of minors. 
The restrictions above do not apply to advertising inside wholesale outlets, 

designated sections or sales outlets where only alcoholic beverages are sold, as 
well as sales outlets where alcohol is sold and consumed on site.   

Table 3 

Knowledge about banned or restricted advertisements in % 

 Advertisement for certain products are banned 

Product Yes No 
Yes, but to  

a limited extent 
I don’t know/hard 

to say 

Alkohol 20.0 42.0 29.5 8.5 

Tobacco 39.0 37.5 15.5 8.0 

Medicine 5.5 78.5 9.5 6.5 

Food 4.5 91.5 1.5 2.5 

Other products/ 
services, specify 

matrimonial ser-
vices, pornogra-
phy, legal highs 

condoms, 
erotic toys 

  

Source: own study, September 2010. 

Thus, vodka for example can be advertised in a pub, in a wholesale outlet 
selling alcoholic beverages or at a designated alcohol section in a shop. Such 
limitation of advertisement location seems to be justified as it limits the group 
of buyers to only those who have already decided to buy alcohol. It does not 
encourage to make a purchase which was not intended, e.g. because a product 
happened to be on the way, and the advertisement is not associated with buying 
other foodstuffs, e.g. beer advertisement above shelves with chips.  

Restrictions on advertisements for tobacco products were included in the act 
of 9 November 1995 on health protection against the effects of using tobacco 
and tobacco products (Journal of Laws of 1995 Issue no 96, item 1107) and in 
the act of 28 November 2003 on amending the act on health protection against 
the effects of using tobacco and tobacco products (Journal of Laws of 2003 
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Issue no 229 item 2274). These legal acts state that promotion of tobacco prod-
ucts in the graphical form is allowed under strict conditions. First of all, it is 
required that the package features a kind of anti-advertisement, e.g. “smoking 
causes cancer”, “smoking causes heart diseases”. There is also an obligation 
under law to place information about tar and nicotine content in cigarette smoke 
on unit packages of cigarettes. Visible and readable information about harmful-
ness of using tobacco should take up at least 20% of the surface of an adver-
tisement. In the author’s survey, only every seventh young respondent (15.5%) 
pointed to limited extent of tobacco advertisement, which is the correct answer. 

Quite surprising are the answers to the question about possibility of adver-
tising medicine. The research by M. Głowacka and P. Czajka shows that for 
young consumers the most important medium of information about medicine 
available without prescription is television. The act on pharmaceutical law of  
6 September 2001 (Journal of Laws of 31 October 2001 as amended) sets nu-
merous requirements for medicinal product advertising in a broad sense. Art. 55 
states that: 

− medicinal product advertisement cannot be misleading,  
− medicinal product advertisement should present the medicinal product 

in an objective way and inform about rational application.  
Advertisement for a medicinal product cannot be directed to children and 

cannot involve presentation of the medicinal product by researchers, holders of 
public office or people with medical or pharmaceutical education.   

In the Polish law, food advertising is regulated first and foremost by the act 
of 25 August 2006 on safety of food and nutrition (Journal of Laws of 2006 
Issue no 171 item 1225). Food is the source of necessary energy and nutrients 
that a human being needs in his life. The act on food uses the terms “foodstuff” 
and “stimulant”. Foodstuffs are substances that contain elements needed for 
nourishing a human body and are suitable, in a natural state or after being proc-
essed, to be eaten by people. Table 3 shows that young consumers have knowl-
edge in this area because 91.5% of them stated that food advertising (not treated 
as a stimulant) is not prohibited by law.          

Table 4 shows the evaluation of advertising slogans by the young respon-
dents, who were asked to classify them as going beyond a standard “praising of 
a product” or not. Most of the respondents evaluated almost all of these slogans 
as going beyond a “standard praising of a product”. Only the slogans “look for 
only in good musical shops” and “contains only natural ingredients” were re-
garded as mostly not exceeding a standard advertising strategy.   
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Table 4 

Evaluation of advertising slogans in terms of their legality in % 

 Standard “praising of a product” 

Advertising slogan Exceeds the 
boundary 

Does not exceed 
the boundary 

Hard to say 

Guaranteed effects already after 7 days 
of treatment 

47.5 28.5 24.5 

Look for only in good musical shops 15.5 66.0 19.5 

The only genuine juice 64.0 20.0 16.0 

Contains only natural ingredients 22.0 64.5 14.5 

Better than other washing powders 64.5 23.5 12.5 

The only effective medicine without 
prescription 

64.0 13.5 22.5 

Source: own study, September 2010. 

Young customers of shops located in Wrocław were also asked to evaluate 
marketing strategies of sellers/manufacturers that compete on the market to sell 
goods (table 5). Activities were described as “misuse” or standard competition 
(terms from the sport world unfair play/fair play were probably more suitable). 
The activity that was most often described as unfair was “Differences between 
the price on package and the price encoded in barcode readers or cash registers” 
(82.5%), whereas lowering the price by a few groshes was least often seen as 
unfair (33.5%). 

Table 5 

Evaluation of behaviours of manufacturers/salespeople competing for a customer in % 

Types of behaviours of manufacturers/sellers Abuse 
Standard com-

petition for  
a customer 

Price is lowered by a few groshes, e.g. it is 1.99  33.5 50.0 
Downsizing – decreasing the size of packaging while main-
taining the same price 

47.5 39.5 

Gratis – a gift is added to a product, however the cost of pur-
chasing the product without the gift is sometimes much lower  

47.5 38.0 

Differences between the price on package and the price en-
coded in barcode readers or cash registers  

82.5 13.5 

Crossing out a price and writing a new one even though the 
product has never been sold at the price crossed out  

69.5 23.0 

Untrue information about liquidation of the shop and sales on 
that occasion 

57.0 32.5 

Source: own study, September 2010. 
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Generally, only lowering the price by a few groshes was more often re-
garded as a standard competition technique, whereas the rest of the behaviours 
were evaluated by most young consumers as misuse, or even deception.     

Knowledge and opinions of young big city consumers about possibility of 
complaining about products and services 

In Poland, a very widespread practice in trade is the seller’s failure to re-
spect consumer rights, even in situations when the buyer relies on certain legal 
regulations or suggests that he or she will bring a case to court. There are two 
reasons for this. First, the buyer, faced with a long and expensive lawsuit, may 
resign from defending their rights. Second, the buyer lacks knowledge of the 
rights he or she has, which results mainly from a limited access to education in 
this field. Protection of consumer rights has seen numerous important changes. 
The most important of them include the right to terminate distance contracts or 
contracts concluded away from business premises, as well as a list of unfair 
terms of contracts included in the civil code.       

Table 6 

Knowledge about possible actions of manufacturers/sellers competing for a customer in % 

Statement True False 

Seller has the right not to allow a complaint after the consumer has paid   55.0 44.0 

Goods bought in sales/on special offer are not subject to complaints 59.0 41.0 

Receipt/bill/invoice is a guarantee that you can defend your rights con-
nected with purchasing a product/service 

95.0 5.0 

Guarantee applies to new products, and warranty – to used ones  45.0 55.0 

Guarantee applies to products, and warranty – to services 51.1 48.5 

You cannot terminate a contract if the seller immediately replaces a 
faulty product with one that is free of defects or removes the defects   

66.0 34.0 

Shop’s owner is needed to accept a complaint  14.0 86.0 

Manufacturer decides how to handle a complaint (repair free of 
charge/replacing a product with a new one) 

55.5 44.5 

The condition for exercising your right to complain may be returning the 
product in original packaging 

63.5 36.5 

Time within which a complaint must be processed is stated in legal 
regulations  

32.5 67.5 

Source: own study, September 2010. 
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Table 6 shows that young people’s knowledge about complaining about 
products and services, despite wider possibilities of gaining “experience” in this 
area (due to proximity of big shops and retail parks and possibility of doing the 
shopping there) does not seem to be extensive. They knew their rights as con-
sumers only in three statements out of 10 possible. On the other hand, differ-
ences in answers have not been very significant, and the knowledge is probably 
based on own shopping experience.    

Summary 

In this paper legal culture of big city young consumers has been described 
based on empirical research in three areas: knowledge of consumer law, knowl-
edge and opinions about advertisement and promotion, and knowledge and 
opinions regarding possibility of complaining about faulty products. The most 
extensive knowledge of teenagers proved to be in the field of advertisement and 
promotion – what advertisements are allowed by law, the most correct opinions 
about legality of an advertising campaign – which is connected with the second 
analysed area, that of advertisement. The influence of advertisement on pur-
chasing decisions and teenage consumers’ knowledge in this field have also 
been pointed out in other research, cited by the author.  

 
KULTURA PRAWNA WIELKOMIEJSKICH  

MŁODYCH KONSUMENTÓW  
 

Streszczenie 
 

W wielkich miastach chęć dokonywania zakupów przez młodych ludzi moŜe być potęgowa-
na przez obecność centrów handlowych i galerii. Nastoletni konsumenci, w wyniku braku pełnej 
zdolności do czynności prawnych (nieukończone 18 lat), nie mogą samodzielnie dokonywać 
wszystkich zakupów, jednakŜe z wielu badań wynika, Ŝe mają bardzo duŜy wpływ na decyzje 
zakupowe swoich rodziców, znacznie chętniej oglądają reklamy, chłoną nowinki techniczne i są 
otwarci na zmiany. Często dysponują równieŜ własnym kieszonkowym, pracują w czasie wakacji. 
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy niewielka odległość od miejsca zamieszkania 
centrów handlowych i spędzanie w nich czasu wolnego skutecznie wyposaŜają ich w wiedzę na 
temat tego jak dokonywać bezpiecznych zakupów i dokonywać racjonalnych ocen reklam i moŜ-
liwości reklamacji. 
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ZNACZENIE ZAUFANIA W STRATEGIACH  
MARKETINGOWYCH OPARTYCH  

NA WSPÓŁTWORZENIU WARTOŚCI Z KLIENTAMI  
 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto próbę wykazania, Ŝe zaufanie jest istotnym czynnikiem decydującym  
o sukcesie strategii marketingowych opartych na współtworzeniu wartości z klientami. W celu 
uzasadnienia przyjętej tezy dokonano analizy stanu teorii z marketingu, a w szczególności kon-
cepcji współtworzenia wartości oraz znaczenia zaufania w relacjach z klientami. W badaniach 
wykorzystano takŜe studium przypadku współtworzenia wartości w obszarze opieki zdrowotnej. 
Przeprowadzona analiza pozwoliła potwierdzić słuszność przyjętej tezy. 

Wprowadzenie 

Tworzenie wartości dla klienta przez producentów jest w coraz większym 
stopniu zastępowane współtworzeniem wartości z klientami. Jest to początek 
zmian relacji pomiędzy organizacjami i klientami, dla których zakup produktu 
jest tylko częścią doświadczenia. W literaturze coraz częściej pojawiają się 
wyniki badań dotyczące nowego typu konsumentów, nazywanych pracującymi 
konsumentami, co podkreśla ich aktywną rolę i przejmowanie części zadań  
w ramach procesu tworzenia wartości. W tym kontekście następuje takŜe wiele 
zmian w obszarze zaufania, które jest nie tylko warunkiem koniecznym, ale 
takŜe rezultatem procesu współtworzenia wartości z klientami. 

Dla potrzeb niniejszego artykułu postawiono tezę, Ŝe w strategiach marke-
tingowych opartych na współtworzeniu wartości z klientami, zaufanie jest bar-
dzo istotnym czynnikiem decydującym o ich sukcesie. W celu uzasadnienia 
przyjętej tezy przeprowadzono analizę stanu teorii z zakresu marketingu, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na koncepcję współtworzenia wartości z klien-
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tami oraz znaczenie zaufania. Podjęto równieŜ analizę roli zaufania w kształto-
waniu strategii marketingowych opartych na współtworzeniu wartości z klien-
tami z wykorzystaniem studium przypadku z obszaru opieki zdrowotnej. 

Koncepcja współtworzenia wartości z klientami 

Od wielu lat obserwuje się z jednej strony rozszerzającą się ofertę w kaŜ-
dym niemal obszarze rynku, a z drugiej strony brak bezpośredniego jej przeło-
Ŝenia na pozytywne doświadczenia i zadowolenie klientów. O tej prawidłowo-
ści pisali m.in. Ph. Kotler i F. Trias de Bes1 czy C.K. Prahalad i V. Ramaswa-
my2. Ph. Kotler i F. Trias de Bes twierdzą, Ŝe „wiele nowych produktów jest 
dzisiaj skazanych na niepowodzenie”3. Wymieniają wiele przyczyn takiego 
stanu rzeczy. Szczególne znaczenie przypisują wciąŜ rosnącemu asortymentowi 
produktów odpowiadających na potrzeby w prawie kaŜdej dziedzinie Ŝycia. 
Dotyczy to zarówno płatków śniadaniowych, których szeroki wybór moŜna 
znaleźć w większości sklepów spoŜywczych, jak i rynku samochodowego czy 
budowlanego4. Autorzy ci twierdzą, Ŝe „dzisiejszy marketing róŜni się od tego, 
który stosowano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. 
Obecnie wytwarzane są produkty zaspokajające niemal kaŜdą potrzebę. MoŜna 
wręcz stwierdzić, Ŝe potrzeby klientów są więcej niŜ zaspokajane – są przesad-
nie zaspokajane”5. Początkowo moŜe zatem dziwić stwierdzenie C.K. Prahalada 
i V. Ramaswamy’ego, Ŝe „róŜnorodność produktów niekoniecznie doprowadzi-
ła do zapewnienia lepszych doświadczeń konsumentom”6. ZauwaŜają oni, Ŝe 
nigdy wcześniej w historii nie było tylu produktów i kanałów dystrybucji jak 
obecnie. Jednocześnie „narastająca złoŜoność ofert – podobnie jak związane  
z nimi zagroŜenia i korzyści – wprowadza zamieszanie i frustruje większość 
konsumentów, odczuwających brak czasu”7. 

Prawdopodobnie opisywane powyŜej zmiany wpłynęły na opinie części 
praktyków i teoretyków prognozujących, zdaniem J. Dietla, zmierzch marketin-
gu8. Sam autor słusznie nie zgadza się z tymi opiniami, mówiąc przeciwnie –  
                                                                 

1 Ph. Kotler., F. Trias de Bes, Marketing lateralny, PWE ,Warszawa 2004, s. 15–16. 
2 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-opting customer competence, „Harvard Business Review” 

2000, January, s. 79−87. 
3 Ph. Kotler.,F. Trias de Bes Marketing…, s. 15. 
4 Ibidem, s. 15. 
5 Ibidem, s. 16. 
6 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji: Współtworzenie wyjątkowej wartości 

wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005, s. 13. 
7 Ibidem.  
8 J. Dietl, Perspektywy marketingu – zmierzch czy rozwój?, w: Marketing u progu XXI wieku, 

red. A. Czubała, J.W. Wiktor, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 35–43. 
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o wzrastającym znaczeniu marketingu9. Zmiany te rzucają jednak marketingowi 
powaŜne wyzwanie. Oznacza to, Ŝe trzeba szukać innych źródeł zwiększania 
przewagi konkurencyjnej niŜ nieustanne doskonalenie samych produktów oraz 
sposobów obsługi klienta. Jak zauwaŜają Ph. Kotler i F. Trias de Bes, „na więk-
szości rozwiniętych rynków maleje skuteczność strategicznych podstaw marke-
tingu (czyli segmentacji, wyboru rynków docelowych, pozycjonowania) jako 
mechanizmów zdobywania przewagi konkurencyjnej, którą dałoby się prze-
kształcić w okazję do prowadzenia działalności oraz w nowe produkty”10. 

Jedną z dobrze rokujących perspektyw rozwoju marketingu jest koncepcja 
współtworzenia wartości z klientami, którą zapoczątkowali C.K. Prahalad  
i V. Ramaswamy artykułem „Co-Opting Customer Competence” opublikowa-
nym w „Harvard Business Review” w styczniu 2000 roku. Autorzy ci porówna-
li dotychczasowe działania rynkowe do klasycznego teatru, w którym aktorzy 
mają ściśle określone role, a klienci płacą za bilety i oglądają przedstawienie. 
Obecna konkurencja przypomina bardziej teatr eksperymentalny z lat 60. i 70. 
XX wieku, w którym kaŜdy samodzielnie kreuje swoją rolę na scenie11. Ta me-
tafora miała zobrazować zmiany, które zachodzą w podejściu klientów do pro-
cesu tworzenia wartości. 

Konstruując podstawy koncepcji współtworzenia, C.K. Prahalad i V. Rama-
swamy zwrócili szczególną uwagę na zmieniającą się rolę konsumenta12. Ich 
zdaniem, obecnie konsument „przekształcił się z odizolowanego we współdzia-
łającego z innymi, z nieświadomego w poinformowanego, z biernego w czyn-
nego”13. Poddali analizie kilka głównych obszarów wpływu klientów na funk-
cjonowanie procesu tworzenia wartości. Obszary te zostały szczegółowo omó-
wione w artykule „The Co-Creation Connection”14. Czynniki, które autorzy 
artykułu uznali za szczególnie waŜne zostały przedstawione i scharakteryzowa-
ne w tabeli 1. 

 
 
 

 

                                                                 
9 Ibidem. 
10 Ph. Kotler, F. Trias de Bes, Marketing…, s. 16. 
11 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-opting…, s. 79. 
12 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji…, s. 14–16. 
13 Ibidem, s. 14. 
14 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The co-creation connection, „Strategy and Business” 2002, 

Iss. 27, April 9, s. 1−11. 
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Tabela 1 

Zmieniająca się rola konsumenta 

Obszary zmian Charakterystyka 

Dostęp  
do informacji 

Obecnie obserwuje się, głównie za sprawą Internetu, niespotykany 
dotąd dostęp do informacji, dzięki którym konsumenci są znacznie 
bardziej świadomi dokonywanych przez siebie wyborów. Nawet  
w takich dziedzinach Ŝycia jak opieka zdrowotna, rośnie świado-
mość konsumentów, którzy chcą znać i kontrolować przebieg le-
czenia. Konsumenci zaczynają takŜe dzielić się swoją wiedzą z in-
nymi klientami, tworząc w ten sposób bazę wiedzy na temat swoich 
doświadczeń 

Globalne  
spojrzenie 

Konsumenci, dzięki dostępowi do Internetu, mają moŜliwość zdo-
bycia wiedzy o tym, co dzieje się na całym świecie. Zmienia to re-
guły, według których przedsiębiorstwa ze sobą konkurują. Konsu-
menci bez wielkiego wysiłku mogą porównywać oferty rodzimych 
firm z ofertami z zupełnie innych regionów i szerokości geogra-
ficznych 

Budowanie 
sieci 

Ludzie w sposób naturalny dąŜą do łączenia się wokół wspólnych 
interesów i doświadczeń, a globalne narzędzia komunikacyjne 
sprawiły, Ŝe jeszcze nigdy wcześniej nie było to tak łatwe i po-
wszechnie dostępne. Łatwość łączenia się w sieci ludzi o podob-
nych doświadczeniach sprawia, Ŝe konsumenci stali się siłą nieza-
leŜną od jakiejkolwiek organizacji, która moŜe skutecznie wpływać 
na decyzje rynkowe przedsiębiorstw 

Eksperymento-
wanie 

Konsumenci wykorzystują Internet do eksperymentowania i rozwi-
jania produktów. Autorzy przywołują przykład standardu kompresji 
plików MP3, który następnie stał się zaczątkiem dzielenia się pli-
kami muzycznymi w sieci, co zagroziło klasycznemu przemysłowi 
fonograficznemu. MoŜliwość eksperymentowania z produktami  
i wymiany doświadczeń pomiędzy konsumentami stopniowo wy-
kracza poza sferę produktów cyfrowych 

Aktywizacja 

Zwykli ludzie w swoich rynkowych wyborach uczą się postępować 
coraz bardziej roztropnie. Łącząc się w sieci, są coraz bardziej 
śmiali i zaczynają przemawiać w obronie swoich własnych intere-
sów. Dostarczają informacji zwrotnych na temat produktów zarów-
no producentom, jak i innym konsumentom. Internet stał się plat-
formą i narzędziem dla tworzenia się coraz bardziej wpływowych 
grup, broniących interesów konsumenckich i społecznych. Grupy te 
przemawiają krytycznie w takich sprawach, jak wykorzystywanie 
pracy dzieci, czy ochrona środowiska naturalnego 

Źródło: opracowanie na podstawie: C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The co-creation connection, 
„Strategy and Business” 2002, Iss. 27, April 9, s. 6–7. 
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O nowym typie konsumenta piszą takŜe F. Kleemann, G. Voss i K. Rieder15 
oraz K. Rieder i G. Voss16. Ci pierwsi mówią o pojawieniu się nowego typu 
klienta, którego nazywają pracującym konsumentem (ang. working consu-
mer)17. Tego typu klientów określają równieŜ mianem współpracowników, aby 
zaakcentować ich aktywną rolę w przeciwieństwie do tradycyjnej roli konsu-
menta jako pasywnego króla. Ich zdaniem, klient w swojej tradycyjnej roli za-
chowuje się właśnie tak jak król, biernie czekający aŜ zostanie obsłuŜony. 
Klienci wchodząc w nowe role, zaczynają przejmować niektóre zadania w ra-
mach procesu wytwórczego, który jako całość pozostaje pod kontrolą organiza-
cji18. K. Rieder i G Voss zwracają uwagę na fakt, Ŝe aktywne zaangaŜowanie 
klientów nie jest zjawiskiem nowym, szczególnie w obszarze usług. Podają 
przykład pierwszych domów towarowych, które juŜ z końcem XIX wieku po-
wstawały w wielu europejskich i amerykańskich miastach. Po raz pierwszy 
klienci sami brali towary z półek i transportowali do kas19. Współczesnym 
przykładem takiego pracującego konsumenta są klienci sklepów IKEA, które 
oferują meble w paczkach, a klienci sami muszą je zmontować w domu. 

Zdaniem C.K. Prahalada i V. Ramaswamy’ego wartość będzie w coraz 
większym stopniu współtworzona przez organizacje i klientów. W ten sposób 
zastąpiony zostanie dotychczasowy model tworzenia całej wartości wewnątrz 
organizacji. Jest to początek zmian nie tylko w sferze tworzenia wartości, lecz 
relacji pomiędzy organizacjami i klientami w ogóle. Transformacja ta polega na 
odejściu od poszukiwania klientów gotowych zawrzeć transakcje wymiany  
z firmą na rzecz klientów, dla których sam zakup jest tylko częścią doświadcze-
nia. Wartość wywodzi się nie z fizycznego produktu lecz z doświadczenia 
współtworzenia, w którym bierze udział dany klient w konkretnym czasie,  
w konkretnym miejscu, w kontekście konkretnego zdarzenia20. 

Koncepcję współtworzenia C.K. Prahalad rozwinął wspólnie z M.S. Kri-
schnanem w ksiąŜce „Nowa era innowacji”21. Autorzy wskazują współtworze-
nie wartości jako jeden z kluczowych procesów generowania innowacji. Ich 

                                                                 
15 F. Kleemann, G. Voss, K. Rieder, Un(der)paid innovators: The commercial utilization of 

consumer work through crowdsourcing, „Science, Technology & Innovation Studies” 2008, 
Vol. 4, No. 1, s. 5–26. 

16 K. Rieder, G. Voss, The working customer – an emerging new type of consumer, „Psycholo-
gy of Everyday Activity” 2010, Vol. 3, No. 2, s. 2–10. 

17 F. Kleemann, G. Voss, K. Rieder, Un(der)paid innovators…, s. 5−26. 
18 Ibidem, s. 5−26. 
19 K. Rieder, G. Voss, The working customer …, s. 2. 
20 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji…, s. 21. 
21 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010. 
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zdaniem, w wyniku cyfryzacji, globalizacji i niespotykanych dotąd moŜliwości 
komunikowania, dokonuje się fundamentalna transformacja zarządzania, która 
zmieni istotę działania przedsiębiorstw i sposób tworzenia przez nie wartości. 
Transformacja ta dotknie większość dziedzin Ŝycia22. Autorzy zauwaŜyli  
w prowadzonych badaniach naukowych i praktyce doradczej waŜną lukę po-
między strategicznymi zamierzeniami a zdolnością do działania w organiza-
cjach23. Pojedyncze firmy nie mają wystarczających moŜliwości, umiejętności  
i zasobów, aby samodzielnie tworzyć prawdziwą wartość dla konsumentów24. 
Prawdziwa wartość nie tkwi bowiem w pojedynczym produkcie, lecz w pozy-
tywnych doświadczeniach klientów. Produkty są zaledwie moŜliwością tworze-
nia pozytywnych doświadczeń, zaspokajania potrzeb czy rozwiązywania pro-
blemów klientów. 

Znaczenie zaufania  

Analiza współczesnych zjawisk wymaga wprowadzania nowych pojęć do 
opisywania i wyjaśniania otaczającej nas rzeczywistości. Podmioty zostały 
zmuszone do zwracania coraz większej uwagi na czynniki zewnętrzne, w tym 
czynniki pozaekonomiczne (tj. etyczne lub normujące). Zaufanie odgrywa 
szczególną rolę, ze względu na konieczność wzajemnej współpracy między 
róŜnymi podmiotami. Odpowiedni poziom zaufania moŜe ułatwiać współpracę  
i ograniczać jej koszty. Brak zaufania moŜe prowadzić do zwiększenia kosztów 
współpracy lub znacznie ograniczać jej rozmiary. Według Arrowa: „obecnie 
zaufanie ma wartość pragmatyczną”, umoŜliwiającą zmniejszanie kosztów 
współpracy.  

Zaufanie zyskuje znaczenie ze względu na coraz mniejsze moŜliwości wy-
jaśniania wzrostu gospodarczego, poziomu Ŝycia i zadowolenia klientów za 
pomocą wyłącznie wartości materialnych i kapitału finansowego25. Zwraca się 
uwagę na to, Ŝe współpraca oparta na zaufaniu moŜe przynosić duŜo lepsze 
efekty ekonomiczne niŜ nieufność wśród podmiotów współpracujących. Zaufa-
nie jest odpowiedzią na rosnącą niepewność w relacjach między stronami 
współpracy. Coraz większy podział pracy i specjalizacji, powiązanej z wyko-
rzystywaniem informacji oraz efektów pracy innych wiąŜe się z niepewnością, 

                                                                 
22 Ibidem, s. 15. 
23 Ibidem, s. 9. 
24 Ibidem, s. 15. 
25 Kapitał ludzki i społeczny, red. D. Moroń, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

2009, za: A. Sankowska, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa we-
wnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011, s. 7. 
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która dotyczy intencji i kompetencji podmiotów podejmujących współpracę. 
Zdaniem P. Sztompki „zaufanie staje się strategią radzenia sobie z niepewno-
ścią i niemoŜnością kontrolowania przyszłości”26. W literaturze moŜna spotkać 
się coraz częściej ze wskazaniem zaufania jako determinanty rozwoju ekono-
micznego podmiotów.  

Według Fukuyamy zaufanie moŜe pojawić się tylko w sytuacji, kiedy jed-
nostki wyznają wspólne wartości i normy równocześnie. Współtworzenie war-
tości opartych na współpracy z klientami moŜe odbywać się skuteczniej w wa-
runkach zaufania. W przypadku gdy obie strony współpracujące, tj. podmiot  
i klienci będą sobie wzajemnie ufali, stworzone zostaną dogodne warunki usta-
nowienia wspólnych celów i oczekiwań wynikających z takiej współpracy. 
Podmioty współpracujące na zasadzie zaufania mogą redukować niepewność 
związaną z efektem współpracy. Według J. Lewickiej-Strzałeckiej „zaufanie 
jest regulatorem decyzji podejmowanych przez konsumentów na rynku”27. Za-
ufanie podczas podejmowania decyzji przez konsumentów pełni dwie funkcje: 
ogranicza ryzyko związane z zakupem oraz redukuje złoŜoność dokonywanych 
decyzji. 

Od kilku lat w literaturze róŜnych dyscyplin przeprowadzane się analizy do-
tyczące problemu zaufania. Brakuje jednoznacznego rozumienia tego pojęcia, 
kaŜda z dziedzin w inny sposób próbuje definiować pojęcie zaufania i czynni-
ków je determinujących. Zaufanie moŜna określić jako ukierunkowaną relację 
między dwoma jednostkami, z których jedna jest ufającym, a druga powierni-
kiem28. Większość definicji zaufania zwraca uwagę na pozytywny efekt współ-
pracy, tj. przekonania (wiary), Ŝe w wyniku relacji zdarzy się coś dobrego zwią-
zanego z zachowaniem drugiej strony29. Zaufanie nie jest towarem, który moŜna 
po prostu kupić. NaleŜy je budować przez odpowiednie kształtowanie relacji  
z podmiotami współpracującymi (wewnątrz danej organizacji oraz podmiotami 
zewnętrznymi). Sankowska uwaŜa, Ŝe zaufanie to gotowość uwraŜliwienia się 
na działania drugiej strony oparte na ocenie wiarygodności w sytuacji współza-
leŜności oraz ryzyka30. Ostatnia definicja zwraca uwagę na dwa waŜne aspekty 
zaufania, tj. gotowość zaufania drugiej stronie, związana z uwraŜliwieniem się 

                                                                 
26 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 69. 
27 J. Lewicka-Strzałecka, Zaufanie w relacji konsument – biznes, „Prakseologia” 2003, nr 143, 

s. 195–207. 
28 W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem  

w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007 .  
29 P. Sztompka, Zaufanie…, s. 67. 
30 A. Sankowska, Wpływ zaufania…, s. 34. 
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jednej strony na działania drugiej strony oraz ocena wiarygodności obdarzanego 
zaufaniem. 

Nieco inną definicję wprowadziła Hardin – ufać komuś tzn. wierzyć, Ŝe 
osobą obdarowywaną zaufaniem kierują dobre intencje oraz, Ŝe osoba ta jest 
zdolna do tego, czego od niej oczekujemy31. Tak zdefiniowane zaufanie zwraca 
uwagę na intencje oraz kompetencje do wykonania określonych działań wyni-
kających z współpracy. 

Kolejne pojęcia to klimat zaufania oraz brak zaufania i nieufność. Zaufanie 
jest pojęciem pozytywnym, w wyniku zaufania osoby współpracujące oczekują 
pozytywnego rezultatu współpracy. Nieufność związana jest z negatywnym 
oczekiwaniem – rezultatem współpracy32. Pojęciem neutralnym, związanym  
z brakiem oczekiwań efektów relacji jest brak zaufania. Pojęciem uzupełniają-
cym wyŜej wymienione, moŜe być klimat zaufania, czyli stwarzanie dogodnych 
warunków do rozwoju zaufania.  

Pojęcie zaufania składa się z wielu elementów, takich jak: oczekiwanie, po-
leganie na kimś, ryzyko, prawdopodobieństwo i niepewność. Najlepszym przy-
kładem relacji opartej na zaufaniu jest relacja wymiany lub szeroko rozumianej 
współpracy. Zaufanie umoŜliwia współpracę między poszczególnymi podmio-
tami. Szczególnie w przypadku gdy współpraca odbywa się w długim czasie, 
waŜne jest, aby podmioty współpracujące miały pewność realizacji celów zało-
Ŝonych na początku. Z tego względu zaufanie moŜe być uwaŜane za istotną  
i wymierną wartość ekonomiczną współpracy między jej stronami.  

Analiza zaufania moŜe być przeprowadzona na następujących płaszczy-
znach: zaufanie jako właściwość relacji wymiany, zaufanie jako podstawa 
współpracy oraz zaufanie jako norma kulturowa. Z punktu widzenia artykułu 
najwaŜniejsze są dwie płaszczyzny – zaufanie jako podstawa współpracy oraz 
właściwość wymiany. Zaufanie moŜna równieŜ analizować jako pewien wzo-
rzec kulturowy danej społeczności (wszyscy ufają, więc ja teŜ będę ufał – tzw. 
zaufanie uogólnione), jako element więzi społecznej (mogę spokojnie współ-
pracować, bo ufam ludziom wokół mnie) oraz jako element osobowości (wie-
rzę, Ŝe inni działają jak najlepiej potrafią). Budowanie zaufania jako elementu 
więzi społecznej jest podstawą rozwoju zaufania jako współpracy w danej spo-
łeczności. Dana organizacja moŜe zwiększyć skuteczność realizacji swoich 
celów przez budowanie zaufania jako relacji wymiany i/lub współpracy.  

                                                                 
31 R. Hardin, Zaufanie, SIC, Warszawa 2009, s. 25. 
32 P. Sztompka, Zaufanie…, s. 72. 
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NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe zaufanie przy współpracy oparte jest często na 
racjonalnych przesłankach, tj. własnych i obcych doświadczeniach w przeszło-
ści z danym podmiotem, obustronnej opłacalność aktu współpracy oraz per-
spektywie powtarzalności danej czynności33. Na podstawie tych przesłanek 
moŜna wyróŜnić zaufanie wykalkulowane. Zaufanie tego typu bazuje na ogólnie 
dostępnych informacjach przekazywanych w prasie, rankingach, wynikach ba-
dań. Ten rodzaj zaufania występuje równieŜ w relacjach współpracy. Warto 
zwrócić uwagę, Ŝe zaufanie wykalkulowane nabiera szczególnego znaczenia ze 
względu na złoŜony charakter umów, które są zawierane między podmiotami  
w przypadku zastosowania innowacji lub wprowadzania nowych zasad funk-
cjonowania podmiotów. Ten rodzaj zaufania moŜe być waŜny w przypadku 
wprowadzania nowych strategii działania.  

Szczegółowa analiza zaufania związana jest z wyróŜnieniem części składo-
wych (elementów zaufania). Najczęściej wyróŜniane są trzy grupy czynników 
kształtujących zaufanie, tj. zdolności, Ŝyczliwość i uczciwość34. Zdolności są 
rozumiane jako kompetencje oraz umiejętności wykonywania określonych za-
dań. śyczliwość jest kojarzona z zaangaŜowaniem, troskliwością, lojalnością, 
dostępnością i otwartości na nowe idee. Uczciwość utoŜsamiana jest ze spra-
wiedliwością, spełnianiem obietnic, konsekwencją oraz niezawodnością. Covey 
zwraca uwagę na inne elementy składowe zaufania. WyróŜnia dwie grupy 
czynników, które mogą kształtować zaufanie do danej organizacji na rynku. Do 
tych determinant moŜna zaliczyć charakter i kompetencje.  

Pierwsza cecha – charakter, związany jest z prawością i intencjami. Pra-
wość oznacza uczciwość działania, związana jest z solidnością oraz spójnością 
funkcjonowania danej organizacji (to co dzieje się wewnątrz, jest zgodne z tym 
co jest przekazywane na zewnątrz danej organizacji). Z kolej intencje mają 
związek z motywami, jakimi kieruje się organizacja oraz zamiarami, z których 
wynika postępowanie organizacji. W przypadku, gdy organizacja ma jakieś cele 
ukryte, trudno będzie uwierzyć, Ŝe jej celem jest dobro innych podmiotów 
współpracujących (w tym np. klientów). W przypadku braku zaufania opartego 
na charakterze organizacji trudno będzie wzbudzić zaufanie u podmiotów 
współpracujących. 

Druga cecha – kompetencje, związane są z umiejętnościami i rezultatami 
działalności danej organizacji. Umiejętności są środkami słuŜącymi do osią-
gnięcia celu. MoŜna tu wymienić umiejętności techniczne, organizacyjne i spo-

                                                                 
33 J. Lewicka-Strzałecka, Zaufanie…, s. 3. 
34 A. Sankowska, Wpływ zaufania…., s. 42. 
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łeczne. Ostatnia cecha związana jest z rezultatami działania organizacji. Rezul-
taty odnoszą się do historii funkcjonowania organizacji oraz jej doświadczeń.  

Skuteczna realizacja strategii podmiotu związana jest często z przekazywa-
niem informacji na temat wprowadzania zmian i moŜe wynikać zarówno z rela-
cji wewnątrz danej organizacji, jak i relacji zewnętrznych z daną organizacją.  
Z punktu widzenia przekazywania informacji istotne jest zaufanie, które moŜna 
kształtować przez sposób i jakość przekazywanej wiedzy. Analiza sposobów 
przekazywanej wiedzy umoŜliwia wyróŜnienie dwóch rodzajów zaufania, tj. 
zaufania opartego na Ŝyczliwości i zaufania opartego na kompetencjach35. śycz-
liwość moŜna określić jako troskę i motywację do działania w interesie drugiej 
strony i stanowi ona przeciwieństwo działań oportunistycznych36. Kompetencje 
moŜna zdefiniować jako zestaw umiejętności lub/i zdolności niezbędnych do 
wykonywania tego, co potrzebne37. Na podstawie tak określonych pojęć Ŝyczli-
wości i kompetencji moŜna podjąć próbę zdefiniowania zaufania opartego na 
Ŝyczliwości i na kompetencjach. 

Zaufanie oparte na Ŝyczliwości jest rodzajem zaufania zakładającym, Ŝe 
jednostka nie skrzywdzi innej jednostki, w sytuacji, gdy pojawi się taka moŜli-
wość. Zaufanie oparte na Ŝyczliwości pozwala poszukującemu wiedzy zadawać 
pytania bez obawy o śmieszność czy utratę dobrego imienia. Dzięki takiemu 
zaufaniu podmiot ma moŜliwość zdobycia wiedzy, którą jest w stanie wykorzy-
stać. Dla budowania zaufania opartego na Ŝyczliwości waŜne są czynniki takie 
jak wraŜliwość i silne więzi, które są elementami strategii współtworzenia war-
tości z klientami. Zaufanie oparte na Ŝyczliwości sprzyja wymianie wiedzy 
zarówno cichej, jak i jawnej. Z tego względu przy wprowadzaniu strategii 
współtworzenia wartości, budowanie zaufania opartego na Ŝyczliwości jest 
szczególnie waŜne. 

Zaufanie oparte na kompetencjach odnosi się do sytuacji, w której istnieje 
przekonanie, Ŝe druga strona ma w danym temacie odpowiedni zakres wiedzy  
i umiejętności. Zaufanie oparte na kompetencjach występuje w sytuacji, w któ-
rej istnieje przekonanie o chęci pomocy innym i niewykorzystywaniu okazji do 
czynienia szkody innym. Zaufanie tego typu pozwala jednostce poszukującej 
wiedzy wierzyć, Ŝe podmiot będący jej źródłem wie o czym mówi. To skłania 
jednostkę poszukującą wiedzy do uczenia się i umoŜliwia realizację załoŜonych 

                                                                 
35 K. Królak-Wyszyńska, Pomocna dłoń zaufania, http://kadry.nf.pl/Artykul/7579/Pomocna-

dlon-zaufania-czesc-II/komunikacja-reputacja-transfer-wiedzy-zarzadzanie-wiedza. 
36W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zaufanie w zarządzaniu pra-

cownikami wiedzy, http://www.e-mentor.edu.pl /artykul/index/numer/27/id/598. 
37 Ibidem. 
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celów. Zaufanie oparte na kompetencjach stwarza warunki do wymiany infor-
macji na temat potrzeb klientów i lepszego dostosowania produktów do potrzeb 
odbiorców. Z jednej strony klient wierzy, Ŝe przez określenie swoich potrzeb 
firma będzie mogła lepiej dostosować produkty do oczekiwań odbiorców.  
Z drugiej strony organizacja wierzy, Ŝe klient przekazuje mu informacje podno-
sząc wartość współpracy. Wzajemna wymiana informacji między stronami 
współpracy prowadzi do integracji celów38. 

Budowane zaufanie między stronami współpracującymi zmienia się w cza-
sie, tzn. nie jest stałe. Czynniki kształtujące zaufanie mogą wpływać na zmianę 
charakteru relacji zaufania. R.J. Lewicki i B.B. Bunker zaproponowali trzyeta-
powy model budowania zaufania39. Według podanego modelu, zaufanie rozwija 
się od zaufania opartego na kalkulacji, przez zaufanie oparte na wiedzy, do za-
ufania opartego na identyfikacji. Budowanie zaufania zaczyna się od kalkulacji, 
czyli przekonania, Ŝe zaufanie nie zostanie wykorzystane na niekorzyść pod-
miotu obdarzanego zaufaniem. Kalkulacja często oparta jest na czynniku od-
straszającym związanym z karą, jaka moŜe zostać wymierzona za naduŜycie 
zaufania (np. zerwanie relacji z podmiotem obdarzonym zaufaniem). Kolejny 
etap budowania zaufania związany jest z budową zaufania opartego na wiedzy. 
W tym etapie ufający moŜe udostępnić informacje dotyczące swoich preferencji 
czy priorytetów40. Ostatni etap związany jest z postrzeganiem potrzeb, preferen-
cji i priorytetów strony darzącej zaufaniem jako elementów działania strony 
obdarowywanej zaufaniem. Podmiot wprowadzający strategię współtworzenia 
wartości powinien stopniowo budować zaufanie według przedstawionego mo-
delu. Pierwszy etap związany będzie ze stworzeniem warunków do powstania 
przekonania, Ŝe warto zaufać. Drugi etap będzie podstawą do budowania relacji 
opartej na zaufaniu – przekonaniu, Ŝe współpraca powinna zostać rozszerzona  
o działania pokazujące zaufanie. Organizacja powinna dąŜyć do budowania 
ostatniego etapu zaufania − zaufania opartego na identyfikacji, które umoŜliwia 
podtrzymanie współpracy; klienci i organizacja mogą identyfikować się ze 
wspólnymi celami. Zaufanie oparte na identyfikacji umoŜliwia obustronne za-
angaŜowanie się podmiotów współpracujących, niezbędne przy realizacji stra-
tegii współtworzenia wartości.  

                                                                 
38 B. Dobiegała-Korona, Zaufanie klienta, „Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 2. 
39 R.J. Lewicki, B.B. Bunker, Developing and maintaining trust in work relationships, w: Trust 

in organizations: frontiers of theory and research, red. R. Kramer, T.R. Tyler, Sage Publications, 
London 1996.  

40 W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem…,  
s. 85–90. 
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Rys. 1. Budowanie zaufania a strategia współtworzenia wartości z klientami 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaufanie stwarza moŜliwość pozytywnej oceny współpracy. Ponadto umoŜ-
liwia zaangaŜowanie się stron w proces wymiany informacji i komunikacji, 
który wydaje się niezbędnym elementem wprowadzania strategii współtworze-
nia wartości. Podmioty współpracujące powinny dąŜyć do budowania zaufania 
opartego na kompetencjach i Ŝyczliwości. Wprowadzanie strategii opartych na 
współtworzeniu wartości z klientami stwarza warunki do tworzenia klimatu 
zaufania. Warunkiem koniecznym do stworzenia klimatu zaufania wokół strate-
gii współtworzenia wartości jest wiarygodność, niezawodność oraz wraŜliwość 
na potrzeby klienta tworzonej strategii. Strategia współtworzenia wartości 
związana jest z przedstawieniem intencji działania, umoŜliwia wykazanie się 
Ŝyczliwością oraz kompetencjami podmiotu. Dzięki temu moŜe być budowane 
zaufanie do podmiotu. Jednocześnie istniejące zaufanie moŜe sprzyjać wprowa-
dzaniu nowych strategii. Zaufanie umoŜliwia utrwalenie relacji między organi-
zacją a jej klientami, a takŜe ograniczanie ryzyka i niepewności związanych  
z rezultatem współpracy. Podmioty współpracujące w warunkach zaufania wie-
rzą, Ŝe efektem współpracy będzie pozytywny rezultat (np. produkt lepiej dosto-
sowany do potrzeb klienta). Ponadto zaufanie stwarza podstawy do wiary, Ŝe 
wiedza przekazana przez klienta nie zostanie wykorzystywana na jego nieko-
rzyść. 
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Zakończenie 

Koncepcję współtworzenia próbują przenosić na grunt marketingu m.in.  
D. Fisher i S. Smith41. Ich zdaniem współtworzenie wartości wyznacza nowe 
granice marketingu. Autorzy zwracają uwagę, Ŝe tworzenie wartości jest coraz 
częściej konceptualizowane jako wspólne dla producentów i konsumentów. 
Rozdzielanie tych dwóch ról uznają za archaiczne i przestarzałe42. Ich zdaniem, 
dotychczas w literaturze analizowano proces współtworzenia wartości głównie 
z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
Obecnie dąŜy się w kierunku budowania zrównowaŜonych, wzajemnych i har-
monijnych relacji pomiędzy producentami i konsumentami, a kontrolowanie 
procesu współtworzenia wspólnie z konsumentami zapewnia przedsiębior-
stwom korzyści ekonomiczne43. Perspektywa konsumencka współtworzenia jest 
wciąŜ teoretycznie i empirycznie mniej poznana, dlatego D. Fisher i S. Smith 
podjęli badania doświadczeń klientów w tym zakresie, które przedstawili  
w artykule „Cocreation is chaotic: What it means for marketing when no one 
has control”. JuŜ sam tytuł wskazuje, Ŝe wyniki badań okazały się dość zaska-
kujące. O ile tradycyjne tworzenie wartości przez przedsiębiorstwa jest proce-
sem zrównowaŜonym, kontrolowanym i względnie przewidywalnym, o tyle 
konsumenci tworzą wartość w sposób zupełnie nieuporządkowany. Zdaniem 
autorów potrzebne są nowe podstawy dla teorii marketingowej i zarządzania 
doświadczeniami klientów w tym coraz bardziej usieciowionym, a jednocześnie 
chaotycznym środowisku. Przesunięcie kontroli na stronę konsumentów do-
prowadziło do sytuacji, w której nikt nie jest w stanie w pełni kontrolować pro-
cesu tworzenia wartości44.  

C.K. Prahalad i V. Ramaswamy poddają analizie studium przypadku współ-
tworzenia wartości w obszarze zdrowia45. Podkreślają oni znaczenie ewolucji, 
jaka zaszła w sektorze opieki zdrowotnej i zwracają uwagę na wiele innowacji 
w dziedzinie farmaceutyków, biotechnologii, Ŝywienia, kosmetologii oraz alter-
natywnych terapii, które nieustannie zmieniają koncepcję zdrowia46. 

Jest to jednocześnie studium przypadku, które dobrze ilustruje znaczenie 
zaufania w strategiach marketingowych opartych na współtworzeniu wartości  

                                                                 
41 D. Fisher, S. Smith, Cocreation is chaotic: What it means for marketing when no one has 

control, „Marketing Theory” 2011, Vol. 11, No. 3, s. 325–350. 
42 Ibidem, s. 325. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy. Przyszłość…, s. 17−23. 
46 Ibidem, s. 17. 
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z klientami. Tradycyjne strategie marketingowe były tworzone na podstawie 
koncepcji zarządzania produktem z uwzględnieniem powszechnie znanej  
w marketingu idei marketingu mix, złoŜonego z produktu, ceny, promocji  
i dystrybucji. Późniejsza ewolucja przesunęła stopniowo punkt nacisku na roz-
wijanie trwałych relacji z klientami, a z początkiem XXI wieku dominującą 
koncepcją marketingową stało się zarządzanie marką. U podstaw tak konstru-
owanych strategii leŜała przede wszystkim chęć maksymalizacji wyników eko-
nomicznych. Myślenie w kategoriach wartości dla klienta ma często charakter 
instrumentalny, a zarówno praktycy, jak i teoretycy marketingu i zarządzania 
szukają odpowiedzi na pytanie, jak ta wartość wpływa na efektywność organi-
zacji. 

W strategii opartej na współtworzeniu wartości z klientami niezbędne jest 
załoŜenie maksymalizacji wartości dla wszystkich zaangaŜowanych podmio-
tów. O ile moŜna za pomocą dobrze dobranych instrumentów marketingowych 
przekonać klienta do jednorazowego zakupu mało wartościowego produktu,  
o tyle znacznie trudniej skłonić go do prawdziwego zaangaŜowania we współ-
tworzenie wartości, którą w całości lub większej części przechwytywałaby  
organizacja. W tym kontekście niezwykle waŜną kategorią okazuje się zaufanie. 
Jest ono warunkiem koniecznym zapoczątkowania procesu współtworzenia 
wartości przez organizację i konsumenta, a jednocześnie rezultatem (produk-
tem) tego procesu. Klient musi zaufać, Ŝe warto zaangaŜować się z organizacją 
we współtworzenie wartości. Jednocześnie proces współtworzenia, który do-
starcza stronom satysfakcjonującą wartość, będzie to zaufanie pomnaŜał. Proces 
niedostarczający takiej wartości, będzie zaufanie pomniejszał. 

Zdaniem C.K. Prahalada i V. Ramaswamy’ego proces opieki zdrowotnej 
stał się duŜo bardziej złoŜony. Pacjenci mogą wykorzystywać nie tylko wiedzę 
ekspercką specjalistów, ale takŜe wiedzę innych pacjentów. Mogą pozyskać 
bardzo wiele informacji o kaŜdej prawie chorobie i procesie jej leczenia, łącznie 
z alternatywnymi kuracjami. Pacjenci przejmują część odpowiedzialności za 
własny proces leczenia47.  

W związku z tak duŜym zaangaŜowaniem pacjentów i klientów w ogóle, 
zachodzą zmiany takŜe w przestrzeni zaufania. W tradycyjnych relacjach ryn-
kowych, w których przedsiębiorstwom zaleŜy głównie na sprzedaŜy swoich 
dóbr i usług, o znaczącej roli zaufania moŜna mówić jedynie w odniesieniu do 
klientów. Zaufanie do produktów, marki, sprzedawcy, producenta sprzyja pozy-
tywnej decyzji o zakupie. Z punktu widzenia producenta lub sprzedawcy nie 
                                                                 

47 Ibidem. 
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jest potrzebne zaufanie do klienta, aby dokonać transakcji sprzedaŜy. Elementy 
zaufania mogą pojawić się jedynie w sytuacjach typu odroczonego terminu 
zapłaty lub produktów, w przypadku których ustawodawca nakłada na sprzeda-
jącego obowiązek kontroli uprawnień do korzystania z produktu (np. broń palna). 

Inaczej rzecz wygląda w kontekście relacji współtworzenia wartości wspól-
nie z klientami. Lekarz, któremu zaleŜy na uzyskaniu dobrych efektów leczenia, 
przenosi część odpowiedzialności za terapię na pacjenta. Pacjent moŜe wziąć na 
siebie odpowiedzialność za przyjmowanie leków w wyznaczonych porach, 
przestrzeganie określonej diety, przyjście w terminie na badania kontrolne.  
W tego typu relacji waŜnym czynnikiem jest zaufanie nie tylko pacjenta do 
lekarza, ale takŜe lekarza do pacjenta. Zdarzają się sytuacje, gdy lekarz decydu-
je się nie kierować pacjenta na leczenie szpitalne, ufając, Ŝe w warunkach do-
mowych będzie on ściśle przestrzegał wszystkich zaleceń. Lekarz musi na 
przykład wierzyć, Ŝe pacjent nie będzie go obwiniał za zbyt niską efektywność 
leczenia, jeŜeli przyczyną będzie nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących rezy-
gnacji z uŜywek, jak papierosy czy alkohol. 

Zaufanie w tym kontekście jest o tyle waŜne, Ŝe wielu potrzeb i problemów 
nie moŜna rozwiązać z perspektywy pojedynczej organizacji. Biorąc pod lupę 
problem zdrowia, nie ma takiej organizacji, która dysponowałaby wystarczają-
cymi kompetencjami, moŜliwościami, zasobami czy choćby domeną działania, 
aby móc zaoferować pojedynczemu człowiekowi wszystko, co pozytywnie 
wpływałoby na jego zdrowie. Trudno nawet stworzyć listę towarów i usług, 
które wspierają współczesnego człowieka w trosce o swoje zdrowie. Ta trud-
ność nie wynika jedynie z mnogości tychŜe produktów, ale przede wszystkim  
z tego, Ŝe ich lista powinna być indywidualnie dostosowana do kaŜdego czło-
wieka, do jego stanu zdrowia, dotychczasowego trybu Ŝycia, miejsca zamiesz-
kania, wykonywanej pracy. 

Jednym z czynników ułatwiających realizację zamierzonych celów przez 
organizację jest budowanie zaufania. Współpraca międzyludzka oparta na za-
ufaniu uznawana jest za jeden z najwaŜniejszych elementów decydujących  
o ekonomicznej przewadze. Trudno jest jednoznacznie zmierzyć relacje między 
zaufaniem a efektami funkcjonowania danej organizacji. MoŜna jedynie zauwa-
Ŝyć, Ŝe wysoki poziom zaufania stwarza tzw. klimat rozwoju zaufania. Zaufanie 
jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia procesu współtworzenia wartości 
przez organizację i konsumenta, jak i rezultatem tego procesu. Klient musi ufać, 
Ŝe warto zaangaŜować się i tworzyć z organizacją wspólne wartości. Proces 
współtworzenia oparty na zaangaŜowaniu stron, umoŜliwia osiągnięcie satys-
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fakcjonujących rezultatów współpracy i budowanie zaufania. Z kolei proces 
niedostarczający takiej wartości będzie zaufanie zmniejszał i prowadził do bra-
ku zaufania lub nieufności.  

Współczesny konsument bierze udział w akcie wymiany, jest uczestnikiem 
świadomym i dobrowolnym. Relacja między konsumentem a organizacją, to 
relacja między słabym a mocnym, często między laikiem a profesjonalistą. 
Konsumenci coraz częściej wiedzą jakie mają potrzeby i oczekują, Ŝe ich po-
trzeby będą zaspokojone w konkretny sposób. Jednak naprzeciw klientów wy-
stępują podmioty, które mają przewagę finansową, techniczną, informacyjną. 
Wzajemne zaufanie w takich warunkach wydaje się być niezbędne. Świadomi 
klienci stają się bardziej wymagający, kompetentni, pewni siebie oraz spodzie-
wają się specjalnego traktowania. Konsumenci muszą ufać (wierzyć), Ŝe firma 
nie wykorzysta swojej przewagi na ich niekorzyść. Dobre relacje z klientami 
mogą utrwalać pozycję firmy na rynku. Budowanie relacji opartych na wzajem-
nym zaufaniu i współtworzeniu wartości umoŜliwia organizacji realizację za-
mierzonych celów.  
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Streszczenie  

Celem artykułu jest zaprezentowanie opracowanego przez P. Allena, E. Balinskiego i J.N. DeBo-
nisa modelu Pentadigm i wskazanie zaproponowanej przez autorów sekwencji działań mających 
na celu doskonalenie procesu tworzenia wartości dla klienta z perspektywy przedsiębiorstwa. 
Model Pentadigm obejmuje pięć kluczowych kroków: odkrycie – zrozumienie klienta, zobowią-
zanie podjęte względem klienta, tworzenie wartości, uzyskanie opinii zwrotnej od klientów  
i poprawa wartości dostarczanej klientom. Artykuł przybliŜa ideę kaŜdego z nich oraz mechanizm 
kształtowania wartości w kolejnych etapach. 

Wprowadzenie 

Na współczesnym, silnie konkurencyjnym rynku przedsiębiorstwa poszuku-
ją źródeł przewagi konkurencyjnej w róŜnych obszarach. Bywają nimi nowo-
czesne technologie, innowacyjność w zakresie oferty, wizerunek i silna marka, 
kanały dystrybucyjne czy teŜ konkurencyjność cenowa. Nie sposób jednak 
przecenić zogniskowania działań przedsiębiorstwa na kliencie i takiego plano-
wania i prowadzenia działań marketingowych, które będzie nakierowane na 
tworzenie dla niego wartości. Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu 
Pentadigm będącego wynikiem prac badawczych P. Allena, E. Balinskiego  
i J. N. DeBonisa, prowadzonych w zakresie kreowania wartości dla klienta.  
W artykule przybliŜono istotę pojęcia wartości, a następnie zaprezentowano 
ideę modelu, łącznie z charakterystyką poszczególnych kroków w nim wskaza-
nych. Pozwalają one zidentyfikować te cele i działania, które muszą być podej-
mowane przez przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia wartości dla klienta i fir-
my. 
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Pojęcie wartości i atrybutów j ą determinujących 

Pojęcie wartości dostarczanej klientowi definiuje m.in. Ph. Kotler: „War-
tość dostarczana klientowi jest róŜnicą pomiędzy całkowitą wartością produktu 
dla klienta oraz kosztem, jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem. 
Całkowita wartość wyrobu dla klienta jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od 
danego dobra czy usługi”1. Całkowita wartość dla klienta składa się, zdaniem 
Ph. Kotlera, z oczekiwanych wartości: produktu, obsługi, personelu i wizerunku 
firmy. Do składników kosztów całkowitych autor zalicza natomiast koszty czy-
sto finansowe, czasu, energii oraz koszty psychiczne, związane z pozyskaniem 
produktu. R. Kaplan i D. Norton, autorzy „Strategicznej karty wyników”,  
w ogólnym modelu wartości wskazują na trzy, podobne do wymienionych przez 
Ph. Kotlera, atrybuty determinujące wartość, do których zaliczają2: 

– atrybuty produktu (wyrobu lub usługi) – obejmujące funkcjonalność, 
cenę oraz jakość; klienci mogą mieć róŜne oczekiwania względem atry-
butów towarów czy usług, co oznacza istnienie segmentów oczekują-
cych róŜnych wartości z produktu; przykładowo, część klientów moŜe 
poszukiwać dostawców o najtańszej i najmniej złoŜonej ofercie, inni 
natomiast będą skłonni zapłacić wysoką cenę za usługi o najwyŜszej ja-
kości, 

– relacje z klientami – związane z dostarczaniem towaru lub świadcze-
niem usługi klientowi, z uwzględnieniem czasu realizacji zamówienia  
i dostawy; wraŜeniami klientów z kontaktów handlowych z organizacją, 
a takŜe długofalową współpracą, polegającą np. na powiązaniu dostaw-
cy z odbiorcą systemem elektronicznej wymiany informacji, 

– wizerunek i reputację – związane z czynnikami niematerialnymi przy-
ciągającymi klienta do przedsiębiorstwa (np. tworzenie wizerunku 
przedsiębiorstwa, zatrudniającego kompetentny personel, nastawionego 
przyjaźnie do klienta, pełniącego rolę doradcy, oferującego pełen zakres 
usług czy towarów). 

Nieco inną definicję wartości dla klienta formułuje V. Zeithaml: „wartość 
jest dokonaną przez konsumenta ogólną oceną uŜyteczności produktu opartą na 
sposobie postrzegania tego, co jest otrzymane, w stosunku do tego, co jest da-

                                                                 
1 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 

1999, s. 33. 
2 R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełoŜyć strategię na działanie, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 79−82. 
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ne”3. Zeithaml zwraca uwagę na to, Ŝe wartość dla klienta jest subiektywna  
i róŜnie postrzegana, cena jest istotnym kryterium, ale niejednakowo oddziałuje 
na poszczególnych klientów, a dodatkowo – wartość dla klienta moŜe być od-
miennie postrzegana w zaleŜności od sytuacji, w której produkt jest uŜywany4. 

Kolejna definicja, której autorem jest R. Woodruff, nawiązując do rozwi-
niętych w psychologii konsumenta koncepcji satysfakcji transakcyjnej i skumu-
lowanej oraz tzw. satysfakcji atrybucyjnej, w najpełniejszy sposób przedstawia 
związek między wartością dla klienta a satysfakcją. W definicji tej wartość dla 
klienta (customer value) „są to odczuwalne i oceniane przez klienta preferencje 
wobec atrybutów produktu, atrybutów jego funkcjonowania i konsekwencji 
wynikających z jego uŜycia, które umoŜliwiają (lub uniemoŜliwiają) osiągnięcie 
klientowi jego celów i zamierzeń w procesie uŜytkowania”5. Pojawiający się  
w tej definicji hierarchiczny model wartości dla klienta sugeruje potrzebę doko-
nywania oceny wartości dla klienta na poziomie atrybutów produktu, atrybutów 
procesu jego uŜytkowania oraz celów i zamierzeń klienta6. 

W definicji zaproponowanej przez K. Monroe pojawia się natomiast zwią-
zek wartości z jakością: „postrzegana przez nabywców wartość jest stosunkiem 
między jakością lub korzyściami postrzeganymi przez nich w produkcie a po-
strzeganymi poświęceniami, które ponoszą nabywcy płacąc daną cenę”7. Zda-
niem autora postrzegane korzyści są kombinacją cech fizycznych produktu, 
cech związanych z towarzyszącymi mu usługami oraz technicznego wsparcia  
w procesie uŜytkowania produktu, jak równieŜ ceny i innych wskaźników 
otrzymanej jakości, natomiast postrzegane koszty obejmują te, które nabywca 
ponosi w czasie zakupu, takie jak: cena zakupu, koszty nabycia związane np.  
z transferem tytułu własności, koszty transportu, montaŜu, eksploatacji, napraw 
oraz ryzyka poraŜki lub złego funkcjonowania produktu8. Do koncepcji jakości 

                                                                 
3 V. Zeithaml, Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and syn-

thesis of evidence, „Journal of Marketing” 1988, Vol. 52, No 3, s. 14. 
4 M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta  

i przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 69. 
5 R. Woodruff, Customer value: the next source for competitive advantage, „Journal of the 

Academy of Marketing Science” 1997, Vol. 25, No. 2, s. 142, za: Wartość w naukach 
ekonomicznych, red. H. Zadora, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 189. 

6 M. Szymura-Tyc, Wartość dla klienta w teorii wyboru, zachowań konsumenta i marketingu, 
w: Wartość w naukach ekonomicznych…, s. 189. 

7 K. Monroe, Pricing: Making Profitable Decisions, McGraw-Hill, New York 1990, s. 46, za: 
Wartość w naukach ekonomicznych…, s. 187. 

8 Wartość w naukach ekonomicznych…, s. 187–188. 
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w swojej definicji nawiązał równieŜ B. Gale, określając wartość dla klienta jako 
postrzeganą na rynku jakość w stosunku do ceny danego produktu9.  

Wartość (Value – V) definiowana przez M. Lanninga i L. Philipsa jest róŜ-
nicą pomiędzy korzyściami, które uzyskuje klient (End-Result Benefits – B)  
a ceną, którą klient musi zapłacić (Price – P), co jest wyraŜone wzorem V = B – P. 
Korzyści (B) to poŜądane przez klientów następstwa nabycia lub szczególne 
zalety poszukiwane w ofercie w celu zaspokojenia potrzeby. Niezwykle istotne 
jest zrozumienie, Ŝe wartość definiowana jest przez kupujących, a nie przez 
sprzedających i wytwórców. Pod pojęciem ceny (P) rozumiane są koszty pono-
szone przez klienta w związku z nabyciem oferty.  

Decyzja o zakupie jest kompromisem (klient rozwaŜa z czego gotów jest 
zrezygnować, Ŝeby pozyskać to, na czym mu najbardziej zaleŜy), dlatego sen-
sowniejsze zdaniem P. Allena10 wydaje się traktowanie wartości (V) jako sto-
sunku poŜądanych korzyści (Desired Benefits – DE) do względnych kosztów 
(Relative Costs – RC) czyli V = DB/RC. Wartość jest więc określeniem ilo-
ściowym tego, co klient otrzyma w stosunku do tego, co musi wydatkować 
(utracić). Względne koszty (RC) są pojęciem znacznie szerszym od ceny. MoŜ-
na wyróŜnić trzy podstawowe składniki kosztów względnych11: 

– koszty nabycia – np. cena netto, koszty zamówienia, czas, energia i wy-
siłek związany z zakupem, koszty błędów w zamówieniu, ryzyko  
i kompromis ze strony klienta, 

– koszty posiadania – np. składowania, związane ze starzeniem się pro-
duktów i ewentualnym pogarszaniem się ich cech fizycznych, podat-
ków i ubezpieczeń, związane z zarządzaniem zapasami i materiałami, 
transportu i konserwacji, 

– koszty uŜytkowania – np. pracy uŜytkownika czy teŜ koszty procesów. 
Czwartą, często pomijaną grupę kosztów stanowią zdaniem P. Allena kosz-

ty utraconych korzyści. Zawierają wszystkie te korzyści, z których klient zrezy-
gnował wybierając konkretną ofertę. Koszty te mogą takŜe zawierać postrzega-
ny przez klienta poziom ryzyka, niemoŜność nabycia produktów substytucyj-
nych w związku z nabyciem danej oferty, a takŜe koszty czasu, energii i wysił-
ku potrzebnego do podjęcia decyzji o zakupie. Towar lub usługa jest przez 
klienta postrzegany/a jako wartościowy/a, gdy wskaźnik wartości jest wyŜszy 
niŜ 1,0/1,0. Taka wartość oznacza wyŜsze prawdopodobieństwo podjęcia przez 
                                                                 

9 B. Gale, Managing customer value, The Free Press, New York 1994, s. XIV, za: M. Szymura-
-Tyc, Marketing we współczesnych..., s. 73. 

10 P. Allen, Becoming a value based marketer, „Construction Marketer” 2003, Vol. 1, s. 26−27. 
11 Ibidem, s. 26−27. 
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klienta decyzji o zakupie. Sytuacja, w której wskaźnik jest niŜszy niŜ 1,0/1,0 
oznacza, Ŝe przedsiębiorstwo nie wykreowało wartości dla klienta lub klient tej 
wartości nie dostrzega. Aby zwiększyć współczynnik wartości naleŜy zatem 
zwiększyć korzyści dla klienta lub/i zmniejszyć koszty. Trzeba teŜ pamiętać, Ŝe 
dla róŜnych nabywców tego samego produktu będziemy mieli do czynienia  
z róŜnymi współczynnikami wartości. Wynika to z odmiennych preferencji 
względem korzyści i kosztów w róŜnych grupach nabywców. Jeśli nie moŜna 
ustanowić dodatniego wskaźnika wartości dla klienta w Ŝadnym aspekcie ofer-
ty, cena traci na znaczeniu. W takiej sytuacji zamiast obniŜać cenę, przedsię-
biorstwo powinno zbadać i określić, które elementy oferty mają dla klienta naj-
większe znaczenie. Potrzeby klientów zmieniają się w czasie, dlatego przedsię-
biorstwa powinny teŜ regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat zestawu 
wartości preferowanych przez klientów i tego, jaki ma to wpływ na cenę. Ko-
lejny krok stanowi aktywne rozwijanie nowych wartości oferty na podstawie 
pozyskanej wiedzy na temat preferencji klientów. W celu lepszego zrozumienia 
preferencji cenowych i poprawnego ustalenia cen naleŜy zacząć od wskazania 
dostępnej na rynku oferty o najniŜszej cenie. Stanowi ona punkt odniesienia, 
względem którego przedsiębiorstwo porównuje własną ofertę. Odnosząc się do 
najtańszej oferty naleŜy odnaleźć argumenty uzasadniające róŜnicę między ce-
nami, a następnie ustalić co dają klientom dodatkowe elementy oferty i ile są 
dla nich warte. W kaŜdym segmencie istnieją specyficzne elementy zbioru war-
tości, które – jeśli są spełnione – przyciągną klientów niewraŜliwych cenowo. 
Kluczem sukcesu jest zdefiniowanie tych elementów. Stanowi to podstawę do 
podjęcia decyzji cenowych i ich uzasadnienia. Jedynie dostawca działający 
zgodnie z zasadą „forma podąŜa za wartością” zwiększa swoje szanse na długo-
falowe zyski. Cena musi odpowiadać elementom tworzącym wartość. NaleŜy 
teŜ pamiętać, Ŝe cena jako jedyne narzędzie marketingowe generuje dla dostaw-
cy dochody, wszystkie pozostałe instrumenty przynoszą jedynie koszty. Jeśli 
dostawca patrzy na wartość dodaną jedynie z własnej perspektywy, moŜe nie 
zauwaŜyć, Ŝe dla klienta ona nie istnieje i Ŝe dostrzega on wyłącznie koszty. 

Model Pentadigm −−−− łańcuch wskaźników wartości12 

Opracowany przez Phila Allena, Nicholasa Debonisa i Erica Balinskiego 
model Pentadigm wskazuje na istnienie trzech wskaźników wartości istotnych 
dla klienta. Są to: wskaźnik wartości oczekiwanej (VE – Expected Value ratio), 

                                                                 
12 Opracowano na podstawie: P. Allen, E. Balinski, J.N. DeBonis, Value based marketing for 

bottom-line success: 5 Steps to creating customer value, McGraw-Hill, USA 2003, s. 17−32. 
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wskaźnik wartości proponowanej (VP – Value Proposed ratio) i wskaźnik war-
tości faktycznie dostarczonej (VA – Actual Value Derived ratio). RozwaŜając 
hipotetyczną sytuację, w której przedsiębiorstwo poszukuje dostawcy usługi 
finansowej – kredytu na cele inwestycyjne, menedŜer po pierwsze będzie zasta-
nawiał się na jakich korzyściach najbardziej mu zaleŜy (np. czy istotniejsze jest 
szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego przez bank, wymagane zabezpie-
czenia czy raczej niskie oprocentowanie) oraz jakie koszty jest w stanie ponieść, 
aby korzyści te uzyskać. Taka lista poŜądanych korzyści i relatywnych kosztów 
słuŜy do określenia współczynnika wartości oczekiwanej (VE). Poszukując 
informacji u poszczególnych dostawców menedŜer otrzymuje od nich informa-
cje o ofercie (specyfikację kredytu), tzn. proponowane wartości. Banki obja-
śniają, jakie poŜądane wartości mogą dostarczyć i jakie koszty będą z tym 
związane. Jest to wskaźnik proponowanej wartości (VP), który pomaga nabyw-
cy podjąć decyzję o wyborze dostawcy. Klient kupuje wartość, nie sam produkt, 
tak więc decyzja o zakupie jest motywowana przekonaniem, Ŝe uzyska większą 
wartość niŜ oczekiwał (VE – VP). Jeśli wartość oczekiwana jest większa niŜ to, 
co zostało klientowi zaproponowane przez dostawcę, prawdopodobieństwo 
zawarcia transakcji jest nikłe.  

Wybierając określoną ofertę i korzystając z niej nabywca z czasem dokonu-
je porównania faktycznie uzyskanych korzyści i ponoszonych kosztów – dalsza 
ocena wartości. Porównanie oczekiwań względem wartości z faktycznym rezul-
tatem jest podstawą wskaźnika wartości rzeczywistej (VA). Jeśli klient uzyskał 
wartość zgodną z obiecaną lub wyŜszą od niej, to istnieją duŜe szanse na powtó-
rzenie przez niego zakupu. Dostawca powinien dąŜyć do sytuacji, w której 
klienci uzyskają wartość dostarczoną (VA) większą lub równą obiecanej (VP). 
Łańcuch wskaźników wartości zakłada, Ŝe wartość rzeczywiście dostarczona 
(VA) musi być równa lub większa od wartości proponowanej (VP), a jednocze-
śnie, Ŝe wartość proponowana (VP) musi być równa lub większa od wartości 
oczekiwanej przez klienta od dostawcy. Kluczem modelu Pentadigm jest takie 
kształtowanie oferty, które prowadzi do konsekwentnego zapewniania opisane-
go łańcucha wskaźników wartości, co w efekcie umoŜliwia przedsiębiorstwu 
zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej.  

Etapy modelu Pentadigm  

KaŜda oferta składa się z korzyści wynikających z samego produktu, korzy-
ści z usług oraz korzyści niematerialnych13. Tworzą one łączną wartość ofero-

                                                                 
13 P. Allen, Becoming a value based marketer…, s. 27. 
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waną klientowi, która znajduje swoje odzwierciedlenie w cenie oferty. JeŜeli 
oferta jest bardzo zbliŜona do ofert konkurencyjnych pod względem dwóch 
pierwszych rodzajów korzyści, przedsiębiorstwo powinno skoncentrować się na 
dostarczaniu klientom korzyści niematerialnych, takich jak zaufanie, dobre rela-
cje czy wizerunek marki. JeŜeli natomiast przedsiębiorstwo nie potrafi wykre-
ować korzyści pozytywnie odróŜniających ofertę względem ofert konkurencyj-
nych w Ŝadnym z trzech poziomów (korzyści z produktu, usług i korzyści nie-
materialnych) powinno powtórnie zdefiniować swój rynek i określić poszuki-
wane na nim korzyści. Model Pentadigm stanowi zintegrowane spojrzenie na 
proces biznesowy, który koncentruje się na wartościach oczekiwanych przez 
klienta i jest realizowany w pięciu następujących po sobie krokach, pomagają-
cych budować wartość i dla klientów, i dla przedsiębiorstwa (rys. 1)14: 
1. Odkrycie (wykrycie) – zrozumienie klienta i odkrycie jego potrzeb. 
2. Zobowiązanie dostarczenia wartości klientowi. 
3. Tworzenie wartości dla klienta. 
4. Ocena – uzyskanie od klienta zwrotnych informacji na temat oceny wartości. 
5. Poprawa – pomiar i poprawa wartości kreowanej dla klienta. 

Model Pentadigm wskazuje, Ŝe z perspektywy przedsiębiorstwa kluczowe 
znaczenie ma nie tyle obecna pozycja czy trudności stojące przed firmą, co 
umiejętność prawidłowego rozpoznawania oczekiwań klientów względem war-
tości i dostarczania jej klientom, nawet jeśli wymaga to istotnych zmian w do-
tychczasowym profilu działalności. Podstawą jest zaszczepienie w przedsiębior-
stwie patrzenia na biznes przez pryzmat wartości. Podstawowe zasady zaanga-
Ŝowania w wartość stanowią podstawę dla trzech kluczowych pytań związanych 
z podjęciem przez firmę zobowiązania do kreowania wartości: 1) Czy zaanga-
Ŝowanie w wartość dostarcza klientowi rzeczywistej wartości? 2) Czy zaanga-
Ŝowanie w wartość dostarczaną klientowi jest wyŜsze, większe niŜ zaangaŜo-
wanie konkurentów? 3) Czy zaangaŜowanie w wartość dostarczaną klientowi 
jest dla przedsiębiorstwa opłacalne? 

                                                                 
14 P. Allen, E. Balinski, J.N. DeBonis, Value Based Marketing…, s. 17−32. 
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Rys. 1 Model Pentadigm 

Źródło: opracowanie na podstawie: P. Allen, www.pentadigm.com/test_chat4.swf. 

Pierwszy krok – odkrycie (wykrycie) − zrozumienie klienta − obejmuje pięć 
działań, widocznych w prezentowanym poniŜej zestawieniu. Zdefiniowanie 
rynku i sporządzenie jego mapy wymaga od przedsiębiorstwa spojrzenia na 
rynek i ofertę oczami klienta. NaleŜy zrozumieć wybory klientów i motywy, 
które nimi kierują, a sam rynek zdefiniować właśnie z perspektywy potrzeb 
klientów. Zrozumienie jaka wartość oferty jest poŜądana przez klientów wyma-
ga zdefiniowania korzyści poszukiwanych przez nich i obliczenia wartości wy-
nikającej ze świadczenia. Na tym etapie konieczne jest zrozumienie z czego 
klienci skłonni są zrezygnować, aby pozyskać coś innego, co jest dla nich waŜ-
niejsze. PoŜądane wartości, zgodnie z modelem Pentadigm, muszą stać się pod-
stawą segmentacji rynku, której celem jest identyfikacja klientów, mających 
taki sam wskaźnik wartości. Krok pierwszy to takŜe ocena pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa w kontekście zrozumienia, w jaki sposób klienci  
z określonego segmentu postrzegają i oceniają daną ofertę w porównaniu z ofer-
tami konkurencyjnymi. Elementem kończącym etap pierwszy jest wybór rynku 
docelowego (pod kątem wartości), który dyktowany jest oceną atrakcyjności 
rynku i zdolnością przedsiębiorstwa do skutecznego konkurowania w danym 
segmencie przez dostarczanie najwyŜszej wartości klientom. Przedsiębiorstwo 
powinno działać w tych segmentach, których wartość wskaźnika CLV (Custo-
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mer Lifetime Value – wartość Ŝyciowa klienta) jest dodatnia i wysoka15. Dla 
wybranych segmentów w kolejnym kroku naleŜy stworzyć odpowiednie strate-
gie oparte na wartości. Krok pierwszy obejmuje16: 
1. Zdefiniowanie rynku i sporządzenie jego mapy: a) zdefiniowanie rynku, b) 

sporządzenie mapy rynku, c) analiza łańcucha wartości. 
2. Zrozumienie potrzeb klientów: a) przeprowadzenie zewnętrznych badań 

potrzeb klientów, b) czerpanie wiedzy o klientach ze źródeł wewnętrznych, 
c) zdefiniowanie krytycznych czynników sukcesu klientów. 

3. Odkrycie segmentów: a) podzielenie rynku, b) zastosowanie i wykorzysta-
nie segmentacji rynku. 

4. Ocena pozycji konkurencyjnej: a) identyfikacja obecnych silnych i słabych 
stron, b) identyfikacja przyszłych szans i zagroŜeń, c) ocena rynku i pozycji 
marki, d) ocena zdolności konkurencyjnej, e) określenie potencjału konku-
rencji. 

5. Wybór segmentów docelowych: a) zrozumienie pozycji konkurencyjnej  
w segmencie, b) określenie atrakcyjności segmentów rynku, c) wybór i za-
rządzanie portfelem moŜliwości rynkowych, d) opisanie docelowych seg-
mentów rynku. 
Krok drugi to zobowiązanie względem klienta. Rozwijanie oferty nie zaw-

sze skutkuje oferowaniem klientowi wartości. Poznając potrzeby i oczekiwania 
klientów, przedsiębiorstwo powinno jednocześnie podjąć zobowiązanie takiego 
kreowania oferty, które będzie dostarczało klientowi wartości – spełniając,  
a nawet przekraczając jego oczekiwania. Oferowane wartości powinny pasować 
do oczekiwań danego segmentu – kaŜdy segment wymaga odrębnego zdefinio-
wania strategii i wypracowania dopasowanej do jego potrzeb oferty bazującej 
na kluczowych dla danego segmentu wartościach. Zobowiązanie dostarczania 
wysokiej wartości musi być takŜe w odpowiedni sposób zakomunikowane wy-
branym rynkom docelowym. W związku z tym naleŜy szczególną troskę przy-
wiązywać do harmonijnego zarządzania sprzedaŜą, komunikacją marketingową 
i procesami komunikacji wewnętrznej, tak aby uzyskać jasny, spójny i klarowny 
przekaz w kaŜdym obszarze. Na krok drugi składają się następujące działania17: 

                                                                 
15 CLV – wartość Ŝyciowa klienta – to ogólna zaktualizowana wartość zysku netto, jaki osią-

gnie firma dzięki transakcjom z danym klientem w okresie, w którym dokonuje on zakupów  
w firmie. Wskaźnik ten umoŜliwia ocenę efektywności alternatywnych strategii marketingowych 
przed ich wprowadzeniem w Ŝycie w pełnym zakresie, za: Wskaźniki marketingowe, red. R. Ko-
zielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 132−140. 

16 P. Allen, E. Balinski, J.N. DeBonis, Value based marketing…, s. 33−52. 
17 Ibidem, s. 53−76. 
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1. Zdefiniowanie strategii dla segmentu: a) zdefiniowanie jej i wskazanie ce-
lów wyraŜonych liczbowo, b) wybór wartości adekwatnych do potrzeb 
segmentu. 

2. Rozwijanie doskonałej, zróŜnicowanej oferty: a) opracowanie atrakcyjnych 
propozycji wartości, b) zdefiniowanie kluczowych wartości oferty dla klien-
ta, c) opisanie podstawowych elementów odróŜniających ofertę od konku-
rentów, d) określenie sposobu pozyskiwania wartości oferty. 

3. Zidentyfikowanie i wypełnienie luk w zdolnościach: a) zidentyfikowanie 
luk pomiędzy zdolnościami a proponowaną wartością, b) plan zniwelowa-
nia luk. 

4. Definiowanie i mierzenie kluczowych wskaźników efektywności: a) zdefi-
niowanie kluczowych wskaźników efektywności opartych na klientach, b) 
zdefiniowanie parametrów pomiarowych. 

5. Komunikowanie zaangaŜowania klientom: a) rozwijanie marketingu mix 
dla proponowanej wartości, b) określenie standardów usług, reguł bizneso-
wych i wyjątków, c) rozwijanie komunikacji wewnętrznej, d) rozwijanie 
komunikacji z klientami. 
NajwaŜniejszym elementem trzeciego kroku modelu Pentadigm jest stwo-

rzenie w przedsiębiorstwie kultury proklienckiej (kultury klienta), wartości dla 
klienta. Kultura ta powinna być wprowadzana od góry i musi przeniknąć kaŜdą 
część organizacji, niezaleŜnie od tego, czy ma ona bezpośredni związek z klien-
tami, czy nie. Oznacza to, Ŝe działy takie jak produkcja powinny być informo-
wane o tym, w jaki sposób przyczyniają się do tworzenia wartości dla klienta  
i jaką rolę odgrywają w całym procesie kreowania wartości. Kolejny priorytet 
przy wprowadzaniu kultury klienta to określenie wszystkich procesów potrzeb-
nych do tworzenia wartości, począwszy od sposobu zrozumienia klienta, przez 
sposób rozwijania oferty, produkowania, dostarczania, oceny i wyboru kanałów, 
ustalania wartości na bazie cen, aŜ po sposób pozyskiwania od klientów infor-
macji zwrotnych i poprawiania wartości. Procesy określają strukturę i organiza-
cję firmy potrzebne do obsługiwania wybranych segmentów skutecznie i z zy-
skiem. Procesy określają wszystkie zadania potrzebne do przeprowadzenia 
wskazanych działań sprawnie. Trzeci element tworzenia wartości, to wypełnie-
nie wskazanych procesów personelem, który ma odpowiednie umiejętności  
i kompetencje do wykonywania zadań zidentyfikowanych w procesach. Pra-
cownicy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, ale muszą być takŜe odpowied-
nio motywowani, aby wykonywać zadania efektywnie. Przedsiębiorstwo moŜe 
na tym etapie stworzyć równieŜ ramy kompetencyjne dla kaŜdej części organi-
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zacji, opisując kluczowe narzędzia, umiejętności i kompetencje potrzebne do 
objęcia poszczególnych stanowisk pracy. Dobrym uzupełnieniem tych działań 
jest wprowadzenie programu rozwoju kompetencji i programu szkoleń w celu 
wsparcia rozwoju umiejętności pracowników. Kompletna lista działań podej-
mowanych w zakresie kroku trzeciego obejmuje18: 
1. Rozwijanie proklienckiej kultury w przedsiębiorstwie: a) wdraŜanie zorien-

towania na klienta na wszystkich szczeblach organizacji, b) prowadzenie  
i upowaŜnianie pracowników. 

2. Zdefiniowanie procesów wartości dla klienta – zdefiniowanie kluczowych 
procesów wartości dla klienta. 

3. Inwestowanie w infrastrukturę wartości dla klienta: a) projektowanie i kon-
struowanie systemów zarządzania wiedzą, b) określenie strategii kanału, c) 
wybranie partnerów w kanale, d) zautomatyzowanie odpowiednich syste-
mów (e-business). 

4. Wypełnianie procesów wartości dla klienta: a) określenie umiejętności, 
narzędzi i kompetencji ludzi, b) wdraŜanie zasobów ludzkich, c) nauka  
i rozwój personelu, d) pomiar i nagradzanie wydajności. 

5. WdraŜanie wartości dla klienta: a) plan i nadanie priorytetu określonym 
działaniom, b) określenie (zdefiniowanie) i wdroŜenie/realizacja organizacji 
do wspierania wartości dla klienta, c) wdroŜenie u klienta. 
Kroki czwarty i piąty to uzyskanie opinii od klientów i poprawa wartości 

dostarczanej klientom. Zdaniem twórców modelu kroki te stanowią największe 
wyzwanie i zarazem największy problem dla większości firm. Przyczyny takie-
go stanu rzeczy naleŜy upatrywać w stosunkowo niewielkim zaangaŜowaniu 
przedsiębiorstw w badanie potrzeb i preferencji klientów, a takŜe w braku śle-
dzenia i analizowania poczynań firm odnoszących sukcesy i poraŜki w danym 
biznesie. Rozwiązaniem jest na przykład powołanie stanowiska kierownika 
wyŜszego szczebla, badającego wygranych i przegranych danej branŜy. Osoba 
taka powinna mieć władzę wykonawczą niezaleŜną od rzeczywistych działań 
marketingowych i sprzedaŜowych, po to, aby dostarczyć całkowicie obiektyw-
nych informacji i stworzyć przejrzysty obraz sytuacji. Czwarty etap modelu 
Pentadigm obejmuje działania z następujących obszarów19: 
1. Śledzenie i analizowanie najgorszych i najlepszych firm i ich rozwiązań. 

                                                                 
18 P. Allen, Customer value management: five steps to creating customer value. Step 3: create 

customer value, „PharmaChem”, January/February 2004, s. 4−5. 
19 P. Allen, Customer value management: Five steps to creating customer value. Steps 4 and 5: 

Obtain customer feedback and improve customer value, „PharmaChem”, March 2004, s. 2−3. 
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2. Aktywne poszukiwanie informacji zwrotnych od klientów, w tym: a) iden-
tyfikacja wszystkich narzędzi słuŜących do komunikacji między dostawcą  
a klientem, b) opracowanie odpowiednich systemów zbierania opinii, c) 
określenie za pomocą jakich rozwiązań, środków będą śledzone informacje 
od klientów. 

3. Zarządzanie pytaniami i zaŜaleniami klientów ukierunkowane na ich roz-
wiązywanie: a) opracowanie skutecznego systemu rozpatrywania skarg, b) 
analizowanie zaŜaleń, c) wdraŜanie działań korygujących. 

4. Regularne i niezaleŜne ocenianie poziomu zadowolenia klientów. 
5. Integracja wszystkich analiz, mających poprawić wartość dla klientów: a) 

analiza wszystkich informacji zwrotnych pozyskanych od klientów, b) iden-
tyfikacja luk występujących między wykonaniem oferty a oczekiwaniami 
klientów, c) wdroŜenie działań naprawczych. 
We wskazanym powyŜej pierwszym obszarze, przedsiębiorstwo powinno 

poszukać odpowiedzi na następujące pytania: Na ile jego oferta jest postrzegana 
jako odmienna od ofert konkurencyjnych? Czy jest postrzegana jako lepsza? Jak 
istotna jest ta róŜnica? Co moŜna zrobić, aby poprawić ofertę jeszcze bardziej? 
Które firmy konkurencyjne są wygranymi w biznesie i czym róŜni się ich oferta 
od oferty analizowanego przedsiębiorstwa? Jak istotna jest ta róŜnica i ile jest 
warta? Co moŜna zrobić by poprawić własną sytuację i być wygranym w przy-
szłości? 

Częstym błędem wielu firm jest niewykorzystywanie kontaktów między 
firmą a klientami jako kanałów aktywnego pozyskania opinii klientów. KaŜdy 
przedstawiciel firmy, mający regularne kontakty z klientami (osobiste czy tele-
foniczne) powinien być poinformowany, Ŝe ma aktywnie słuchać i obserwować 
klientów oraz pozyskiwać od nich informacje dotyczące m.in. poziomu ich sa-
tysfakcji, przyczyn ewentualnego niezadowolenia czy poŜądanych przez nich 
sposobów rozwiązywania problemów. Aby ułatwić przedstawicielom zadanie 
moŜna zapoznać ich z podstawowym zestawem pytań, którym mogą się posił-
kować w procesie zbierania informacji. NaleŜą do nich m.in. następujące: 
1. W jaki sposób klienci korzystają z naszej oferty obecnie? Jaką rolę nasz 

produkt odgrywa w ich biznesie? W jaki sposób klienci dowiedzieli się  
o ofercie? Jak ją zamówili i otrzymali? W jaki sposób ją uŜytkują i prze-
chowują? 

2. Ile kosztów całej działalności klienta stanowią koszty związane z naszym 
produktem? Jak nasz produkt wpływa na inne koszty klienta? Czy koszty 
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związane z naszym produktem są porównywane do kosztów ofert konku-
rencyjnych? Co wynika z tego porównania? 

3. Jakie problemy wynikające bezpośrednio lub pośrednio z posiadania lub 
uŜywania naszego produktu ma klient? 

4. Jakie usprawnienia są wartościowe dla klienta? 
5. Co zmieni się w sytuacji klienta w ciągu najbliŜszych 3−5 lat i jaki to bę-

dzie miało wpływ na uŜytkowanie naszego produktu? 
Oprócz pozyskiwania informacji od klientów za pośrednictwem własnych 

przedstawicieli, warto takŜe uruchomić odrębny program badania ich satysfak-
cji. Model Pentadigm odwołuje się takŜe do konieczności sprawnego zarządza-
nia skargami, reklamacjami i zapytaniami klientów. Błędem jest delegowanie 
do odbierania od klienta reklamacji pracownika młodego i nieposiadającego 
wystarczających uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji w tym 
zakresie. Musi on przekazać sprawę pracownikowi wyŜszemu rangą, co jest 
czasochłonne i wywołuje dodatkową frustrację klienta, co moŜe spowodować 
szukanie innego dostawcy. Lepszą praktyką jest umieszczenie zarządzania re-
klamacjami w zakresie kompetencji kierownika wyŜszego szczebla, który moŜe 
natychmiast przeprosić klienta, uspokoić go i zobowiązać się do natychmiasto-
wego rozwiązania problemu, podjąć wiąŜącą decyzję, zapewnić, Ŝe zostaną 
podjęte odpowiednie działania mające szybko rozwiązać problem i zniwelować 
powód reklamacji. Korzystając ze wszystkich wymienionych źródeł pozyski-
wania informacji zwrotnych od klientów, przedsiębiorstwo jest w stanie zwięk-
szyć wartość dla klienta, podejmując odpowiednie działania oparte na otrzyma-
nych informacjach. Ostatni etap wyróŜniany w modelu Pentadigm, to poprawa 
wartości dla klienta. Zawiera on następujące działania: 
1. Mierzenie wyników, w tym: a) mierzenie i raport dotyczący kluczowych 

wskaźników efektywności (KPIs – Key Performance Indicators), b) zdia-
gnozowanie braków w realizacji (luk), c) określenie jakie ulepszenia są po-
trzebne. 

2. Wyzwanie – zrozumienie klienta: a) poprawa w zakresie badań klientów, b) 
poprawa informacji i wiedzy o kliencie, c) dzielenie się wiedzą o kliencie  
z innymi podmiotami rynku (wymiana informacji), d) krytyczny przegląd 
segmentacji rynku. 

3. Powtórne zdefiniowanie zaangaŜowania klienta: a) powtórne zdefiniowanie 
propozycji wartości, b) powtórne zdefiniowanie standardów usług i KPIs. 
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4. Poprawa wartości dla klienta: a) poprawa kultury zorientowanej na klienta, 
b) dopracowanie wartości dla klienta i procesów zarządzania pracownikami, 
c) dopracowanie wartości dla klienta i zasobów ludzkich. 

5. Przewidywane zmiany: a) identyfikacja przyszłych trendów i zmian, b) 
tworzenie i analizowanie scenariuszy działań, c) opracowanie scenariuszy 
alternatywnych, d) zarządzanie zmianą. 
Etap ten ma nie tylko diagnozować obecną sytuację w zakresie kreowania  

i dostarczania wartości dla klienta, ale takŜe przewidywać potencjalne zmiany,  
z którymi przedsiębiorstwo prawdopodobnie będzie musiało zmierzyć się  
w przyszłości.  

Zakończenie 

Problematyka tworzenia wartości zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ich 
klientów, podejmowana jest przez wielu autorów, m.in. M. Portera, R. Kaplana, 
D. Nortona czy P. Doyle’a. Autorzy ci nie tylko precyzują samo pojęcie warto-
ści i moŜliwości jej tworzenia, ale równieŜ wskazują na kluczowe problemy 
temu towarzyszące. W obszar ten z powodzeniem wpisują się prace badawcze 
P. Allena, E. Balinskiego i J. N. DeBonisa. Opracowany przez autorów model 
wartości dla klienta moŜe w znaczący sposób wspomagać przedsiębiorstwa w 
kształtowaniu wartości dla klientów. Wartość adekwatna do prawidłowo zdefi-
niowanych oczekiwań i potrzeb rynków docelowych, odpowiednio zakomuni-
kowana klientom i umiejętnie tworzona, poddana ocenie samych klientów przez 
uzyskanie od nich informacji zwrotnych i w końcu odpowiednio mierzona oraz 
poprawiana, prowadzić będzie przedsiębiorstwa do uzyskiwania przewagi  
w dziedzinie kosztów i wartości, a co za tym idzie do wzrostu i poprawy ich 
wyników finansowych. 
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Streszczenie  

Banki obsługujące klientów indywidualnych w Polsce, w coraz większym stopniu wykorzy-
stują działania umoŜliwiające im zarządzanie relacjami ze swoimi klientami. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie zawansowania strategii zarządzania relacjami oraz wskazanie skutków, jakie 
niesie wdroŜenie programu zarządzania relacjami z klientami w bankach detalicznych działają-
cych w Polsce. Artykuł przygotowano na podstawie badania ankietowego wykonanego przez 
autora. Wyniki badania wskazują czynniki, na jakie banki stawiają próbując budować swoją 
przewagę konkurencyjną, określają status wdroŜeń wybranych inicjatyw składających się na 
zarządzanie relacjami z klientami, uwydatniają główne czynniki sukcesu strategii zarządzania 
relacjami z klientami oraz prezentują najwaŜniejsze wymierne korzyści z jej wprowadzenia. 

Wprowadzenie 

Przez długie lata strategie marketingowe firm skupione były wokół marek  
i produktów, zapominając o relacji z klientami i budowaniu wartości klienta  
w danej organizacji. Zysku firmy nie jest w stanie wygenerować sam produkt 
czy marka go wprowadzająca, lecz odpowiednio kształtowana relacja przedsię-
biorstwo–klient. Wśród banków działających na rynku amerykańskim, blisko 
100% mierzy wartość swoich klientów, niestety w warunkach europejskich 
często dominuje strategia rozwoju marki i zorientowania na produkt1. Organiza-
cje muszą być świadome faktu, Ŝe inwestycja w klienta moŜe przynieść pozy-
tywne efekty dopiero w przyszłości, poniewaŜ jest to proces.  

                                                                 
1 M. Lengel, Measuring customer value in retail banking, Peppers & Rogers Group webcast, 

www.bettermanagement.com (2.04.2012). 
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Rynek bankowości detalicznej w Polsce daje moŜliwości pozyskiwania no-
wych klientów – nasycenie produktami bankowymi nie jest w polskim społe-
czeństwie zbyt duŜe, z drugiej jednak strony moŜliwe równieŜ staje się zwięk-
szanie sprzedaŜy istniejącym klientom, aby jeszcze bardziej umocnić więzi  
z nimi. Ze względu na fakt, Ŝe tradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej, 
np. cena, nie dają efektów długoterminowych2, we współczesnych bankach 
detalicznych w Polsce zaczęły pojawiać się strategie ukierunkowane na klienta, 
stawiające go w centralnym miejscu. Wygrywa ten, kto lepiej jest w stanie za-
rządzać doświadczeniami z klientem, obsłuŜyć klienta danej grupy (segmentu) 
oraz spełnić jego potrzeby, sprawić, aby był usatysfakcjonowany z faktu, Ŝe 
właśnie w tym określonym banku ma konto. Klient staje się rzadkim dobrem. 

Wybór zarządzania relacjami z klientem oznacza duŜe zmiany w strategii 
biznesowej banku. Głównie polegają one na modyfikacji priorytetów i wizji 
działania, postrzeganiu marketingu przez pryzmat klienta. Tworzenie i selek-
cjonowanie wiedzy o klientach przez zintegrowane, a nie pojedyncze kanały 
dystrybucji oraz dąŜenie do pozyskania lojalności swoich klientów są nie-
odzownym elementem tej strategii. Współpraca z klientem w perspektywie 
krótkoterminowej przekształca się w perspektywę długoterminową ze szczegól-
nym naciskiem na zaspokajanie potrzeb klientów. Dokonuje się ewolucja stra-
tegii zarządzania relacjami: od zwiększania sprzedaŜy klientowi za wszelką 
cenę, do planowania sprzedaŜy na podstawie potrzeb klienta, umiejętności pe-
netracji jego zachowań na poszczególnych etapach Ŝycia. Dodatkowymi dźwi-
gniami zarządzania relacjami z klientem są: sprzedaŜ dodatkowa (zwiększenie 
sprzedaŜy obecnym klientom banku) oraz utrzymanie istniejącej bazy klientów. 
Kluczową rolę w procesie zarządzania relacjami z klientem odgrywa wiedza  
o nich i ich prawidłowa segmentacja, zarządzanie kampaniami sprzedaŜowymi  
i operacyjnymi, zarządzanie kontaktami w poszczególnych kanałach obsługi, 
informatyczne systemy wspierające pracę pracowników banku. 

Metodyka badań i czynniki przewagi konkurencyjnej  

W badaniu wykorzystano formę ankietową. Kwestionariusz został skiero-
wany w formie e-mailowej do próby celowej 25 największych (pod względem 
liczby klientów) banków detalicznych działających w Polsce, z czego odpowie-
dzi uzyskano od 12 z nich (ok. 48% ankietowanych). Badanie skierowano do 
tych banków ze względu na fakt, Ŝe mają one największe doświadczenie w za-
rządzaniu relacjami z klientami. Dziesięć największych banków pod względem 

                                                                 
2 J. Harasim, Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 137. 
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liczby klientów, to prawie 80% rynku3. Badanie przeprowadzono w okresie od 
kwietnia do września 2009 roku. Ankieta była adresowana do osób bezpośred-
nio zajmujących się zarządzaniem relacjami z klientami w bankach detalicz-
nych działających w Polsce, albo do osób odpowiedzialnych za komunikację 
zewnętrzną. W badaniu uczestniczyły banki z róŜną wielkością aktywów, aŜ 10 
banków z czołowej dwudziestki pod względem wielkości aktywów4. 

Według bankowców, to strategia zarządzania relacjami (22% wskazań), 
sami pracownicy banku (20% wskazań) oraz jakość świadczonych usług (20% 
wskazań) budują przewagę konkurencyjną w bankach detalicznych. Czynniki 
takie, jak: wielkość banku (7% wskazań), technologia (9% wskazań) czy cena 
produktów (11% wskazań) są mniej istotne w budowaniu przewagi na rynku 
(rys. 1). 

Rys. 1. Czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej w bankach detalicznych 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania, wrzesień 2009. 

Status wdroŜeń strategii zarządzania relacjami z klientami 

Wśród 12 banków biorących udział w ankiecie, aŜ osiem z nich wdroŜyło 
zarządzanie relacjami z klientami, cztery wykorzystują to podejście powyŜej 
trzech lat i tyle samo poniŜej trzech lat. Tylko dwa banki nie mają w planach 
rozwoju strategii zarządzania relacjami z klientami, a pozostałe dwa planują 
wdroŜenie jej w najbliŜszym czasie (rys. 2). To oznacza, Ŝe rozwój strategii 

                                                                 
3 W. Boczoń, Banki prowadzą juŜ ponad 21 milionów ROR-ów, http://media.bankier.pl/ 

pr/154037/banki-prowadza-juz-ponad-21-milionow-ror (30.11.2011). 
4 Analiza 50 największych banków Polsce, dodatek do miesięcznika „Bank” 2008, nr 6, s. 3. 
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zarządzania relacjami z klientami jest w Polsce na wysokim poziomie i banki są 
świadome, Ŝe strategia zorientowana na klienta moŜe przynieść zamierzone 
efekty.  

Rys. 2. Ogólny status inicjatyw zarządzania relacjami z klientami w bankach detalicznych 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania, wrzesień 2009. 

W bankach, w których realizowana jest strategia zarządzania relacjami  
z klientami, funkcjonuje specjalna jednostka organizacyjna zajmująca się tym 
(tylko w jednym banku jej nie ma). W jednym banku, w którym planowana jest 
realizacja strategii zarządzania relacjami, taka jednostka juŜ powstała. W struk-
turze organizacyjnej jednostki funkcjonują z marketingiem i sprzedaŜą, czyli 
tam, gdzie biznes przesiąka najbardziej (aŜ 56% wskazań to marketing, a 33% 
to sprzedaŜ). Tylko w jednym banku jednostka zarządzania relacjami działa  
w zespole zarządzania informacją zarządczą oraz business intelligence. śaden  
z ankietowanych banków nie wskazał IT jako miejsca jednostki odpowiedzial-
nej za relacje z klientami, co wskazuje na dojrzałość w zarządzaniu relacjami 
polskich banków (działania nie są ograniczane tylko do hurtowni danych CRM 
– ang. Customer Relationship Management). 

Nie wszystkie inicjatywy zarządzania relacjami z klientami są wdroŜone  
w poszczególnych bankach w jednakowym zakresie; w tabeli 1 przedstawiono 
status wdroŜeń poszczególnych inicjatyw. Inicjatywami, w których banki są 
najbardziej zaawansowane przy wdraŜaniu strategii zarządzania relacjami  
z klientami są: zarządzanie kampaniami (aŜ 88% banków przyznaje, Ŝe inicja-
tywa została wdroŜona z sukcesem lub ograniczonym sukcesem), segmentacja 
klientów (78% wskazań banków) oraz obsługa procesu sprzedaŜy (66% wska-
zań). Z drugiej strony, status inicjatywy budowania wiedzy o klientach na pod-
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stawie ich wydarzeń Ŝyciowych pozostawia wiele do Ŝyczenia, aŜ 44% banków 
w ogóle nie zaczęło tej inicjatywy wdraŜać. 

Tabela 1 

Status rozwoju inicjatyw zarządzania relacjami (w %) 

Inicjatywa zarzą-
dzania relacji z 
klientami/status 

Nie 
doty-
czy 

W planie 
wkrótce 

W trakcie 
realizacji 

Wstrzy-
mane 

Satysfakcjo-
nujące z ogra-

niczonym 
sukcesem 

Satysfak-
cjonujące  

z sukcesem 

Programy lojalno-
ściowe i akcje 
utrzymania  

11 22 22 0 22 22 

Kompleksowe 
hurtownie danych 

22 11 11 0 22 33 

Budowanie wiedzy 
o klientach na pod-
stawie wydarzeń 
Ŝyciowych  

44 22 11 0 11 11 

Segmentacja  
klientów  

0 11 11 0 56 22 

Personalizacja 22 22 11 0 33 11 
Zarządzanie kam-
paniami 

0 11 0 0 44 44 

Integracja kanałów 
i ich optymalizacja 

11 0 33 11 22 22 

Obsługa klienta 
 i reklamacje 

11 11 11 0 44 22 

Programy sprzeda-
Ŝowe i efektywno-
ściowe 

0 11 33 0 11 44 

Optymalizacja 
produktowa i za-
rządzanie 

22 11 22 0 22 22 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania, wrzesień 2009. 

W przypadku programów lojalnościowych, banki są wystarczająco usatys-
fakcjonowane z tego typu inicjatyw, mimo Ŝe w Polsce jak na razie tylko jeden 
bank wdroŜył kompletny program lojalnościowy, inne deklarują realizację 
wkrótce albo juŜ są w trakcie jej realizacji. Banki budują często programy lojal-
nościowe w poszczególnych segmentach produktowych, np. karty kredytowe, 
nie myśląc o całościowym programie. Status budowy hurtowni danych, gdzie 
będą trzymane informacje o relacjach z klientami, jest z jednej strony satysfak-
cjonujący, a z drugiej strony część banków nawet nie zaczęła wdraŜania albo 
ma to w przyszłych planach. Podobnie sytuacja przedstawia się, jeŜeli chodzi  
o personalizację. Hurtownia danych jest niezbędna do prowadzenia akcji zwią-
zanych z zarządzaniem relacjami do gromadzenia wiedzy o klientach banku.  
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Cele wdroŜenia strategii zarządzania relacjami i jej komponenty 

Na podstawie wyników badania moŜna dojść do wniosku, Ŝe głównymi mo-
tywami wdraŜania strategii zarządzania relacjami w polskich bankach są zwięk-
szenie sprzedaŜy wśród dotychczasowych klientów (36% wskazań), czyli banki 
stawiają głównie na rozwój biznesu; sprzedanie większej liczby produktów czy 
zaoferowanie im produktów z tzw. wyŜszej półki. Na dalszym miejscu znalazło 
się utrzymanie istniejących klientów i pozyskiwanie nowych (po 23% wska-
zań). Identyfikacja nowych klientów jest częściowo pomijana w strategiach 
zarządzania relacjami z klientami (9% wskazań). Wśród innych motywów 
wdraŜania zarządzania relacji z klientami naleŜy wyróŜnić industrializację pro-
cesu sprzedaŜy, która była inicjującym bodźcem rozwoju tej strategii. Strona 
kosztowa jest zupełnie pomijana w przypadku zarządzania relacjami z klientami 
w Polsce, choć w praktyce wdroŜenie strategii przekłada się na spore oszczęd-
ności (np. niŜsze koszty kampanii marketingowych, prowadzenia kolejnych 
rozmów telefonicznych w celu wyjaśnienia danej kwestii). 

Jak pokazują wyniki badania, głównymi komponentami przy budowaniu 
strategii zarządzania relacjami z klientami w polskich bankach są: zarządzanie 
kampaniami wraz z raportowaniem ich wyników (18% wskazań), budowanie 
wiedzy o swoich klientach i zorientowanie na ich potrzeby (15% wskazań) oraz 
segmentacja (15% wskazań) – rysunek 3. Mniej istotnymi komponentami są: 
kontakt z klientem, personalizacja oraz techniczne systemy wspierające (po 
12% wskazań).  

Rys. 3. Główne komponenty budowy zarządzania relacjami z klientami w polskich bankach 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania, wrzesień 2009. 
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Ku zaskoczeniu, najmniej docenianymi komponentami są: lojalność klien-
tów i zapobieganie ich odejściom (9% wskazań) oraz wiedza i wsparcie pra-
cowników (3% wskazań). Z innych komponentów, banki wymieniły specjalnie 
dedykowany zespół trenerów od wsparcia sprzedaŜy (systemowo oraz koncep-
cyjnie). Lojalność klienta oraz zapobieganie jego odejściu plus zmotywowani 
pracownicy są dość istotnymi elementami zarządzania relacjami z klientami. 
Fakt niskiej liczby wskazań moŜe świadczyć o tym, Ŝe banki nie są do końca 
świadome ich roli w końcowym „wyniku” zarządzania relacjami z klientami. 

Główne źródła wiedzy o klientach 

Z jednej strony banki wskazują, Ŝe budowanie wiedzy o kliencie i jego po-
trzebach jest istotnym elementem zarządzania relacjami z klientami, z drugiej, 
analizując źródła pozyskiwania wiedzy o klientach, moŜna stwierdzić, Ŝe nie są 
one tak wyszukane, jak mogłoby się wydawać. DuŜy odsetek banków swoją 
wiedzę o kliencie buduje na podstawie jego danych osobowych zapisanych  
w systemie bankowym oraz grupie produktów, jakie ma dany klient; znaczna 
liczba wykorzystuje samą historię kontaktów klienta z bankiem, historię wyko-
nywanych transakcji czy teŜ innych operacji bankowych przez poszczególne 
kanały dystrybucji (rys. 4).  

Rys. 4. Źródła pozyskiwania wiedzy o klientach w bankach detalicznych 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania, wrzesień 2009. 

Banki korzystają teŜ z zewnętrznych źródeł danych, takich jak na przykład 
raporty Biura Informacji Kredytowej. Banki starają się równieŜ wyodrębnić 
wyróŜniające się transakcje oraz sprawdzają, jakie są najczęstsze kontakty 
klienta z bankiem. Preferencje i upodobania nie są traktowane jako znaczące 
źródło wiedzy o kliencie banku. Na podstawie badania moŜna wywnioskować, 
Ŝe nie wykorzystuje się i nie przetwarza informacji, jakie pozostawiają po sobie 
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odwiedziny na róŜnych stronach internetowych – narzędzia personalizacji nie są 
w pełni wykorzystane. Banki nie badają zmian w Ŝyciu klientów (waŜnych wy-
darzeń Ŝyciowych), co umoŜliwiłoby zaproponowanie im produktów bardziej 
dopasowanych do aktualnej sytuacji, ich indywidualnych potrzeb. 

Działania towarzyszące wdroŜeniu programu zarządzania relacjami  
z klientami 

Biorąc pod uwagę działania, które towarzyszyły wdroŜeniu programu za-
rządzania relacjami z klientami oraz stopień ich istotności, najwaŜniejszym 
takim działaniem dla polskich banków było opracowanie jasnej strategii rozwo-
ju, która byłaby spójna ze strategią korporacyjną (56% wskazań na działania 
najbardziej istotne) – tabela 2.  

Tabela 2 

Działania towarzyszące wdroŜeniu programu zarządzania relacjami z klientami (w %) 

Działania/stopień istotności  
(1 – największy stopień,  
5 – najmniejszy stopień) 

1 2 3 4 5 
Brak  

odpowiedzi 

Opracowanie jasnej strategii rozwoju 
zarządzania relacjami z klientami, 
spójnej ze strategią korporacyjną 

56 11 11 0 0 22 

Redefinicja procesów biznesowych  
i dostosowanie organizacji 

22 33 11 0 11 22 

Integracja z innymi kanałami sprze-
daŜy 

22 11 33 22 0 11 

Orientacja na rozwój wspierającej 
technologii 

0 56 22 0 0 22 

Zapewnienie odpowiednio duŜych  
i wykwalifikowanych zasobów do 
zarządzania zmianą 

0 44 22 11 11 11 

ZaangaŜowanie i aktywne wsparcie 
inicjatyw zarządzania relacjami  
z klientami ze strony zarządu firmy 

11 44 22 11 0 11 

Pozyskanie wsparcia ze strony pra-
cowników 

44 0 22 11 0 22 

Inne 0 0 0 0 22 78 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania, wrzesień 2009. 

Na drugim miejscu znalazło się pozyskanie wsparcia ze strony pracowni-
ków, którzy są rozproszeni w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,  
a powinni być bezpośrednio przypisani do wdraŜania poszczególnych projektów 
programu zarządzania relacjami z klientami. W dalszej kolejności w trakcie 
wdraŜania programu zarządzania relacjami z klientami, banki podejmowały 
następujące działania: redefinicja procesów biznesowych oraz dostosowanie 
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strukturalno-organizacyjne, integracja róŜnych kanałów sprzedaŜy, rozwój od-
powiedniej technologii wspierającej, odpowiednie zarządzanie zmianą oraz 
pozyskanie wsparcia ze strony zarządu i inne, jak odpowiednie hurtownie da-
nych. Stosunkowo niski jest udział skutecznej definicji procesów biznesowych 
oraz dostosowywania organizacji, co moŜe świadczyć o tym, Ŝe banki mniejszą 
rolę przywiązują do fazy analizy podczas wdroŜenia programu zarządzania 
relacjami z klientami oraz zbudowania podstaw pod ww. wdroŜenie, czyli od-
powiednich zmian organizacyjnych. 

Czynniki sukcesu i skutki wdroŜenia zarządzania relacjami z klientami 

Pod względem kluczowych czynników sukcesu zarządzania relacjami  
z klientami, banki jako czynnik najbardziej niezbędny w końcowym rozliczeniu 
wskazują na integrację danych o klientach i ich analizę (20% wskazań – rys. 5). 
Na drugim miejscu stawiane jest ustalenie priorytetów dla inicjatyw przy wdra-
Ŝaniu programu zarządzania relacjami z klientami (13% wskazań), częstym 
błędem bywa wdraŜanie wszystkiego na raz, co zwykle nie kończyło się pozy-
tywnie (np. niedotrzymanie planu wdroŜeń). WaŜne są równieŜ: sponsoring 
programu zarządzania relacjami z klientami oraz zaangaŜowanie zarządzają-
cych, a nawet zarządu banku w realizację projektów zarządzania relacjami  
z klientami, czy teŜ samo przygotowanie organizacyjne.  

Rys. 5. Czynniki sukcesu zarządzania relacjami z klientami 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania, wrzesień 2009. 
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Najmniej istotnymi czynnikami sukcesu, są: mapa i plan wdroŜenia, samo 
zarządzanie programem, analiza moŜliwości oraz ryzyk w projekcie. DuŜy pro-
centowy udział czynników związanych z organizacją projektów zarządzania 
relacjami tj. ustalenie priorytetów dla inicjatyw, odpowiedni sponsoring projek-
tu czy teŜ przygotowanie organizacyjne moŜe świadczyć o tym, Ŝe banki  
w Polsce nie chcą popełniać błędów instytucji finansowych w Europie Zachod-
niej kilka lat wcześniej, kiedy część projektów kończyła się fiaskiem.  

Badanie skutków wdroŜeń programu zarządzania relacjami z klientami za-
kłada ocenę wybranych 20 mierników, głównie w formie wskaźników. Wybra-
ne mierniki podzielono z kolei na kategorie: kampanie marketingowe, lojalność 
i satysfakcję, proces obsługi klienta, prowadzenie działalności, wielkość portfe-
la, udział w rynku i wynik biznesowy – tabela 3. Wpływ na wielkość wybrane-
go wskaźnika była estymowana na podstawie przedziałów w wielkościach pro-
centowych: więcej niŜ 50% – wpływ znaczący, od 20 do 50% wpływ średnio 
znaczący, od 0 do 20% wpływ mało znaczący, 0% – bez wpływu.  

Tabela 3 

Skutki wdroŜenia strategii zarządzanie relacjami z klientami  

Typ, nazwa miernika/estymowany wpływ 
Znaczące      
powyŜej 

50% 

Średnio 
znaczące 
20–50% 

Mało 
znaczące 
0–20% 

Bez 
wpływu  

0% 

Brak 
odpowie-

dzi 

Kampanie 
marketin-

gowe 

Wzrost odpowiedzi na kam-
panie banku 

44 33 11 0 11 

Zwiększenie liczby interak-
cji z klientem 56 33 0 0 11 

Wzrost rentowności na 
kliencie 

33 33 11 0 22 

Lojalność  
i satysfakcja 

Wzrost lojalności klienta 11 33 33 0 22 

Wzrost satysfakcji klienta 22 22 33 0 22 

Wzrost długości relacji 22 33 22 11 11 

Proces 
obsługi 
klienta 

Spadek liczby reklamacji 0 0 22 56 22 

Poprawa wiedzy o kliencie 22 22 33 0 22 

Wzrost liczby spraw roz-
wiązywanych przez telefon 

0 44 22 11 22 

Zmniejszenie czasu na 
rozwiązywanie spraw  
klienta 

0 22 22 33 22 

Poprawa procesów obsługi 
klienta 

22 33 11 22 11 
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Prowadze-
nie działal-

ności 

ObniŜenie kosztów marke-
tingowych 0 11 56 11 22 

Spadek kosztów szkoleń 0 0 22 56 22 

Wielkość 
portfela 

Zwiększenie liczby nowych 
klientów 11 33 22 0 22 

Utrzymanie istniejących 
klientów/ spadek liczby 
odejść klientów 

22 11 44 0 22 

Wzrost liczby produktów 
posiadanych przez klienta 

44 33 11 0 11 

Udział  
w rynku  
i wynik 

działalności 

Umocnienie pozycji na 
rynku 

22 22 33 0 22 

Wzrost udziału w rynku 11 22 22 22 22 

Wzrost wyników banku 
(zysk netto) 

11 22 33 11 22 

Wzrost wartości rynkowej 
banku 

11 22 33 11 22 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonego badania, wrzesień 2009. 

W grupie wskaźników „kampanie marketingowe” najwaŜniejszym było 
zwiększenie liczby interakcji z klientami (56% ankietowanych banków wskaza-
ło znaczący wpływ zarządzania relacjami z klientami). W przypadku wzrostu 
liczby odpowiedzi klientów na kampanie banku oraz samej rentowności, wpływ 
zarządzania relacjami z klientami był głównie znaczący lub średnio znaczący. 

W polskich bankach wpływ zarządzania relacjami z klientami na lojalność  
i poziom satysfakcji oraz długość relacji był głównie średni lub mało znaczący. 
W odniesieniu do obsługi klienta, to zarządzanie relacjami z klientami przede 
wszystkim wpływa na wzrost spraw rozwiązywanych przez telefon, poprawę 
wiedzy o kliencie, czyli usprawnia proces obsługi klienta. Mniejszy wpływ ma 
na wzrost liczby spraw rozwiązywanych przez telefon. Na spadek reklamacji 
klientów strategia zarządzania relacjami z klientem ma znikome znaczenie. 

Jeśli chodzi o koszty prowadzenia działalności, w badaniu wzięto pod uwa-
gę obniŜkę kosztów marketingowych, gdzie estymowany wpływ kształtował się 
głównie na poziomie od 0 do 20%. WdroŜenie programu zarządzania relacjami 
z klientami praktycznie nie wpływało na koszty szkoleń. 

W następnej kategorii, wdroŜenie programu zarządzania relacjami z klien-
tami wpływało głównie na wzrost liczby produktów posiadanych przez klienta; 
działania związane z zarządzaniem relacjami z klientami miały istotne znacze-
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nie głównie ze względu na wzrost liczby nowych klientów, utrzymanie istnieją-
cych klientów oraz spadek odejść klientów. 

Ostatnią grupą są czynniki udziału w rynku i wyniki prowadzonej działal-
ności. Wszystkie banki, które wdroŜyły zarządzanie relacjami z klientami de-
klarują pozytywny wpływ na umocnienie pozycji na rynku. Pozytywny efekt 
jest w większości deklarowany równieŜ dla wyniku netto oraz dla samej warto-
ści rynkowej banku. 

Tylko jeden z badanych banków zasygnalizował, Ŝe strategia zarządzania 
relacjami z klientami moŜe nieść ze sobą zagroŜenia. W banku tym bardzo wie-
le osiągnięto dzięki omawianej strategii, szczególnie w obszarze kart kredyto-
wych. JednakŜe w przypadku, gdy banki korzystające z narzędzi zarządzania 
relacjami z klientami będą je wykorzystywać kierując oferty do klientów, któ-
rzy takiego produktu nie potrzebują (metoda push), a nie na zasadzie dopaso-
wania do potrzeb w danym momencie Ŝycia (metoda event/trigger based), wte-
dy moŜe to zniwelować pozytywne efekty oraz moŜe mieć negatywny wpływ 
na utrzymanie klienta w banku, a nawet doprowadzić do zwiększającej się ten-
dencji wycofywania przez klientów zgody na otrzymywanie informacji handlo-
wych, co ograniczy potencjał sprzedaŜowy w dalszym cyklu Ŝycia klienta  
w banku. 

Zakończenie 

Banki w swojej działalności mają do czynienia z wieloma czynnikami, któ-
re są zmienne: zmieniają się sami klienci (są bardziej mobilni, bardziej świado-
mi oferty konkurencji oraz mają większe oczekiwania), zmienia się równieŜ 
konkurencja (powstają nowe instytucje, a istniejące stają się bardziej efektyw-
ne), wreszcie zmienia się otoczenie, w którym działają banki (zmiany sytuacji 
ekonomicznej, zmiany regulacyjno-prawne, czy teŜ innowacje technologiczne), 
dlatego teŜ zbudowanie trwałych relacji banku z klientem moŜe być sposobem 
na poprawienie końcowego wyniku banku. Cykl Ŝycia klienta w danym banku 
ma swój ograniczony czas – moŜe skończyć się odejściem klienta z banku. Re-
alizowane powinny być wszelkie sposoby zwiększenia i utrzymania relacji 
bank–klient. Jak pokazują wyniki badań, zwiększenie liczby utrzymanych klien-
tów o 5% moŜe przyczynić się do wzrostu zysków banków nawet do 35%5. 
Kategoria kontaktu z klientem nabiera strategicznego znaczenia przy zarządza-

                                                                 
5 J. Reynolds, A practical guide to CRM: building more profitable customer relationship, CMP 

Books, New York 2003, s. 16. 
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niu bankiem, równieŜ w aspekcie jego konkurencyjności, gdzie skopiowanie 
wizji i samej strategii zarządzania relacjami z klientami nie jest takie proste. 

Inicjatywy zarządzania relacjami z klientami cieszą się w Polsce stosunko-
wo duŜym poparciem. Wśród ankietowanych banków, aŜ 66% z nich stosuje 
strategie zarządzania relacjami z klientami (połowa z nich powyŜej 3 lata). Ini-
cjatywami o największym stadium zaawansowania w rozwoju są: segmentacja, 
zarządzanie kampaniami, zintegrowana obsługa klienta, integracja kanałów 
obsługi. Do inicjatyw, które wymagają jeszcze dodatkowych działań zalicza się: 
marketing oparty na wydarzeniach Ŝyciowych klienta, budowa kompleksowych 
hurtowni danych oraz tworzenie programów lojalnościowych. Na podstawie 
realizowanych przez banki inicjatyw zarządzania relacjami z klientami, moŜna 
dojść do wniosku, Ŝe banki w Polsce skupiają się na zarządzaniu relacjami  
z klientami w sensie operacyjnym, tj. zbieraniu informacji o klientach, ale jesz-
cze nie są w stanie w pełni z nich korzystać i je analizować. Mniejsze zaintere-
sowanie narzędziami analitycznymi moŜe być spowodowane kosztami, jakie 
niesie za sobą zakup odpowiednich systemów analitycznych.  

Efekty wprowadzenia strategii zarządzania relacjami, według ankietowa-
nych najbardziej są widoczne we wzroście liczby produktów posiadanych przez 
klientów. Zgodnie z załoŜonymi celami, banki starają się pogłębiać relacje, 
zwiększając liczbę produktów, które dany klient posiada. W mniejszym stopniu 
udaje się im utrzymywać bazę istniejących klientów oraz zwiększać liczbę no-
wych klientów. Drugim obszarem, w którym banki w Polsce odnoszą znaczące 
sukcesy, są kampanie marketingowe – połowa banków, które wdroŜyły strategię 
zarządzania relacjami wskazuje, Ŝe strategia ta znacząco (wzrost powyŜej 50%) 
poprawiła wskaźnik odpowiedzi klientów na kampanie oraz zwiększyła się 
liczba proaktywnych interakcji z klientami, bez wpływu na koszty kampanii 
marketingowych. Strategia korzystnie wpływa na procesy obsługi klienta oraz 
na wzrost spraw załatwianych w zdalnych kanałach obsługi, takich jak telefon. 
Banki deklarują równieŜ stosunkowo mały wpływ na lojalność i długość trwa-
nia relacji. W następstwie działań twierdzą, Ŝe ich udziały w rynku wzrastają. 
WaŜne jest, aby zarządzający bankami rozumieli, Ŝe po wdroŜeniu nie nastąpi 
natychmiastowy sukces. Strategia zarządzania relacjami musi być ciągle ulep-
szana i dopracowywana; nawet w trakcie rozwoju koncepcji mogą wystąpić 
zmiany, dlatego od banków wymaga się duŜego stopnia elastyczności oraz 
zwracania uwagi na szczegóły, decydujące o przetrwaniu relacji z klientem.  
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT STRATEGIES  
ADVANCEMENT IN THE RETAIL BANKS OPERATING IN POLAND  
 

Summary 
 

Banks servicing retail customers, operating in Poland are increasingly using measures to en-
able customer relationships management. The objective of the study is presenting advancement  
of customer relationship management and indicating customer relationship management’s impact 
on retail banks in Poland. The paper is prepared on the basis of a survey research conducted by 
the author. The research results indicate factors used by banks in attempt to build the competitive 
advantage, determine the status of implementation of selected initiatives of customer relationship 
management, highlight the key success factors of customer relationship management as well as 
present the most important benefits from its implementation. 

Translated by Krzysztof Biernacki 
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ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KREOWANIU 
RELACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule zaakcentowano, Ŝe kultura organizacyjna ma olbrzymi wpływ na kształtowanie 
relacji między pracownikami oraz na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. JednakŜe to, czy 
pracownicy będą nastawieni na zarządzanie wiedzą zaleŜy od kultury organizacyjnej istniejącej  
w przedsiębiorstwach, która wpływa i motywuje pracowników do pozyskiwania informacji,  
a później do wykorzystywania uŜytecznej wiedzy w organizacji. 

Wprowadzenie 

Wiedza otwiera dostęp do pozostałych zasobów i umoŜliwia działania two-
rzące bogactwo, „jedynie ludzie są bowiem zdolni do tworzenia wartości doda-
nej ukrytej w zasobach”1. Tempo zachodzących przemian gospodarczych oraz 
procesy i zjawiska występujące w zmieniającym się otoczeniu, implikują,  
a nawet wymuszają potrzebę zrozumienia istoty i ogromnego znaczenia zasto-
sowania wiedzy. Dla współczesnych organizacji, które chcą przetrwać oraz 
mieć szansę na dalszy rozwój, wiedza powinna być kluczowym zasobem strate-
gicznym. Charakter sieciowy gospodarki oznacza, Ŝe funkcjonuje ona w zinte-
growanych układach sieci, łączących wielu róŜnych uczestników. WaŜny jest 
takŜe wzrost znaczenia funkcji informacyjnej, bazującej na zdolnościach gene-
rowania, przetwarzania i komercjalizowania informacji. 

Nie moŜna wiedzieć wszystkiego. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie szukać in-
formacji na interesujący temat. Zadanie to jest w znacznym stopniu utrudnione 
przez gwałtowny rozwój nauki i coraz większy stopień specjalizacji. Bywa, Ŝe 

                                                                 
1 T. Rojek, Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, „Przegląd 

Organizacji” 2001, nr 1, s. 14. 
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często menedŜerowie nie orientują się w aktywach intelektualnych własnej fir-
my. Powoduje to, Ŝe jednym z głównych zadań zarządzania wiedzą jest ujaw-
nienie i zlokalizowanie tych aktywów2. Zarządzanie międzykulturowymi przed-
siębiorstwami, a takŜe funkcjonowanie w róŜnorodnych grupach kulturowych 
motywuje ludzi do poszukiwania nowych form porozumiewania się, poszuki-
wania wspólnych obszarów działania, co ułatwia synergię wiedzy jednostek  
w ogólnodostępną wiedzę organizacyjną. W przyszłości i obecnie współpraca 
krajów, narodów i społeczności z pominięciem dąŜenia do zrozumienia szeroko 
rozumianej róŜnorodności postaw etycznych, kulturowych, literackich, filozo-
ficznych, społecznych, politycznych, a takŜe językowych i metodycznych jest 
juŜ niemoŜliwa3.  

Kluczowe dla sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw stały się dane, 
informacje, wiedza, umiejętność ich gromadzenia, przetwarzania i kreowania 
nowej wartości. Tradycyjne podejście do zarządzania musi zostać zastąpione 
prorozwojowym, opartym na koncepcji organizacji uczącej się, organizacji wie-
dzy. Według Ch. Evans, najczęstszą przyczyną poraŜki przestawienia organiza-
cji na tory zarządzania wiedzą jest zbytnia koncentracja uwagi menedŜerów na 
budowę sformalizowanych rozwiązań ułatwiających wymianę informacji przy 
jednoczesnym niedocenieniu nieformalnych relacji międzyludzkich, które two-
rzą kulturę organizacyjną przedsiębiorstw. DuŜe nakłady zainwestowane  
w systemy pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania 
ogromnych ilości informacji, niejednokrotnie nie przynoszą poŜądanych efek-
tów4. 

Istota kultury organizacyjnej  

Dla głównego prekursora i teoretyka kultury organizacyjnej E.H. Scheina 
jest ona zespołem norm, wartości, procedur i zachowań obowiązujących w or-
ganizacji. Popularny model Scheina, wyróŜnia jej trzy poziomy, na które skła-
dają się charakterystyczne elementy wyodrębnione pod względem moŜliwości 
obserwacji i stopnia świadomości – artefakty, uznawane wartości oraz podsta-
wowe załoŜenia. Jest ona skumulowanym wynikiem doświadczeń w rozwiązy-
waniu problemów z wewnętrzną integracją i zewnętrzną adaptacją. Nowi pra-
cownicy nabywają kulturę organizacyjną w wyniku socjalizacji, która moŜe 

                                                                 
2 G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2002, s. 81. 
3 Kultura dialogu. ToŜsamość europejska a edukacja, red. B. Borkowska, M. Łyda, Wyd. WyŜ-

szej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2004, s. 5. 
4 Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą¸ PWE, Warszawa, 2005, s. 14. 
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mieć róŜnoraki charakter. W podobnym duchu Ch. Evans definiuje kluczowe 
wartości i normy dla procesu budowania kultury wiedzy: otwartość, szczerość, 
zaufanie, uczciwość, akceptacja poraŜek, szacunek do wkładu wnoszonego 
przez poszczególnych pracowników, szczodrość, wzajemne wsparcie i współ-
praca5. 

WaŜną rolę w zrozumienia procesu kreowania kapitału intelektualnego  
w organizacji odgrywa koncepcja organizacji uczącej się zaproponowana przez 
P.M. Senge. Organizacja ucząca się postrzegana jest jako6: 

− miejsce, gdzie pracownicy permanentnie poszerzają swoje zdolności  
w celu osiągnięcia wyznaczonych przez siebie wyników, gdzie stale 
uczą się tego, jak być razem i odkrywają, Ŝe tworzą rzeczywistość, 

− organizacja, która gromadzi i przetwarza informacje w wiedzę, którą 
rozpowszechnia we wszystkich swoich jednostkach, modyfikując dzia-
łania zgodnie z wynikami tej wiedzy, 

− świadomie wykorzystująca proces uczenia się na poziomie indywidual-
nym, grupowym i systemowym do stałego kształcenia siebie w kierun-
ku zmierzającym do zwiększenia satysfakcji beneficjentów, 

− organizacja zdolna do poznania oraz dopasowania się do środowiska  
i otoczenia, do znajdowania właściwego typu dostosowania się do spo-
dziewanych rezultatów albo ich braku. 

Wymiana myśli i doświadczeń jest gwarantem tworzenia nowych wartości 
społecznych i kulturowych pozwalających na rozbudowę potencjału wiedzy  
w przedsiębiorstwach. Pracownik firmy Ŝyjący w określonej społeczności utoŜ-
samia się z grupą pracowniczą, będąc jednocześnie w opozycji do grup w jego 
rozumieniu obcych. Główną funkcją przynaleŜności grupowej jest z jednej stro-
ny budowanie więzi międzyludzkich, korzystanie z tych samych zasobów wie-
dzy oraz ich rozbudowa, z drugiej zaś mechanizm tworzenia się niechęci  
i uprzedzeń w stosunku do obcych7. 

Kwestią do rozwaŜań pozostaje moŜliwość zarządzania kulturą organizacji 
przez ewentualne sterowanie normami i wartościami w celu wykreowania po-
Ŝądanych postaw i zachowań. Trudno się nie zgodzić z faktem, Ŝe normy i war-

                                                                 
5 Ibidem, s. 59. 
6 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Systainability w biznesie, 

czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, 
Warszawa 2010, s. 136. 

7 V. Peltokorpi, Intercultular Communications in foreing subsidiaries: The influence of expat-
riates’ language and cultural competencies, „Scandinavian Journal of Management” 2010,  
Vol. 26, s. 176–188. 
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tości, tkwiące w podstawowych załoŜeniach, mogą być bardzo trudne do zmia-
ny. Odrębnym zagadnieniem pozostaje rola kadry zarządzającej w długookre-
sowym kształtowaniu tejŜe kultury.  

Kultura organizacyjna jest zasobem, który nie tylko trudno jednoznacznie 
zdefiniować, ale takŜe niełatwo jest przypisać mu z dostateczną pewnością za-
równo określone skutki, jak i uwarunkowania. 

Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą w organizacji 

Zarządzanie w przedsiębiorstwach współcześnie przynosi zmiany. Para-
dygmaty zarządzania sformułowane w erze industrialnej dla naukowego zarzą-
dzania „mechanistycznych organizacji” są nieaktualne w odniesieniu do współ-
czesnych organicznych przedsiębiorstw. Stabilizacja ustępuje miejsca kreatyw-
nej destrukcji J. Schumpetera. Odległość przestaje być barierą w mobilnym  
i cyfrowym świecie. Sieci rozwijają się dynamicznie. Kompleksowość oraz 
niepewność są dominantą. Dodatkowo wraz z rozwojem oczekiwań pracowni-
czych, powiększaniem się zasobów informacji i wzrostem znaczenia technologii 
informacyjnych, dotychczasowy model organizacji oraz koncepcje zarządzania 
stają w obliczu kryzysu, który prowadzi do przeformułowania krytycznych 
czynników sukcesu przedsiębiorstwa w hiperkonkurencyjnym otoczeniu. Nie-
uchronne stają się zmiany w sposobie prowadzenia biznesu. Zmienia się język, 
tworzą się nowe koncepcje, weryfikacji ulegają stare metody zarządzania8. 

Zarządzanie wiedzą jest definiowane jako ogół działań mających na celu 
identyfikację, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jawnej i ukrytej wie-
dzy kadry w celu podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa9. 

Pojęcie wiedzy jest pojęciem niejednoznacznym, co w główniej mierze wy-
nika z interdyscyplinarności badawczej. Z pojęciem wiedzy moŜna się spotkać 
w wielu dyscyplinach naukowych: filozofii, psychologii, informatyce czy na-
ukach o zarządzaniu. Wiedzę nie tylko trudno zdefiniować, ale równieŜ zmie-
rzyć i wykorzystać w praktyce za pomocą pojęć, terminologii, ale przede 
wszystkim struktur, które wywodzą się z ery przemysłowej10. W organizacji 
opartej na wiedzy wartość dodana powstaje przez efektywne wykorzystywanie 

                                                                 
8 B.R. Kuc, Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu, w: Współczesne paradygmaty 

nauk o zarządzaniu, red. W. Kowalczewski, Difin, Warszawa 2008, s. 100.  
9 D. Jemielniak, A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, War-

szawa 2008, s. 32. 
10 G. Kobyłko, M. Morawski, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 

2006, s. 11. 
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wiedzy. Przedsiębiorstwu opartemu na wiedzy moŜna przypisać następujące 
atrybuty: 

− systemowe myślenie nakazujące tworzenie i wykorzystywanie wiedzy 
przez wszystkich pracowników bez względu na pozycję zajmowaną  
w strukturze przedsiębiorstwa, 

− działanie proinnowacyjne i wykorzystywanie projektów w implemen-
towaniu zmian, 

− sprawne systemy komunikacji i informacji słuŜące tworzeniu, kapitali-
zowaniu i rozpowszechnianiu nowej wiedzy i umiejętności, 

− elastyczność w redefiniowaniu podstaw własnej działalności, 
− umiejętność tworzenia wartości wyŜszej niŜ tworzona przez innych 

uczestników rynku11. 
Organizacje, które zamierzają przechowywać swoją wiedzę tak, by mogła 

być wykorzystywana w przyszłości, muszą uruchomić trzy podstawowe proce-
sy. Po pierwsze – wybór wiedzy (osób, zdarzeń, procesów), która jest warta 
zachowania. Po drugie – nadania wyselekcjonowanej wiedzy właściwej formy, 
w której ma ona być przechowywana, i po trzecie – aktualizowanie pamięci 
organizacji. W obliczu szumu informacyjnego oraz znaczącej liczby informacji, 
problemem staje się selekcja właściwej wiedzy, na którą składają się procesy, 
zdarzenia i osoby12. 

Transfer wiedzy obejmuje dwa rodzaje działań – transmisję i absorpcję. 
Transmisja wiedzy polega na pobraniu wiedzy z bazy wiedzy lub innego źródła 
i przekazaniu odbiorcy. Następnie musi nastąpić akceptacja, przyswojenie  
i wykorzystanie otrzymanej wiedzy. Do właściwego jej zaabsorbowania ko-
nieczne jest wiarygodne źródło i odpowiednia postać. E.K. Sveiby uwaŜa, Ŝe 
umiejętność transferu wiedzy dotyczy szeroko rozumianych aspektów komuni-
kacji organizacji z otoczeniem i komunikacji wewnętrznej13. A. Glińska-Neweś 
dokonuje klasyfikacji kultur wiedzy, według trzech wymiarów14: 

− wzajemne zaufanie (przejawia się w poczuciu zaufania w kompetencje, 
we wsparciu ze strony pracowników, zaufanie w organizacji musi być 

                                                                 
11 Z. Malara, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu 

współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace  
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Sopot 2009, s. 813. 

12 Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, 
Difin, Warszawa 2007, s. 179. 

13 J.O. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wyd. 
Profesjonalne Alpha, Ostrołęka 2005, s.71. 

14 A. Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, 
Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 231−236. 
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wzajemne, tzn. musi być zarówno ufność organizacji w stosunku do pra-
cowników, jak i pracowników w stosunku do organizacji), 

− otwartość na kontakty z otoczeniem (postawa, którą naleŜy rozumieć za-
równo jako ukierunkowanie uwagi organizacji na jej otoczenie, w sensie 
uwaŜnej jego obserwacji i czujnego reagowania na zachodzące zmiany, 
jak i przyjazny stosunek do podmiotów zewnętrznych), 

− potrzeba władzy (postawa koncentracji na dąŜeniu do władzy i rywaliza-
cji o nią w organizacji). 

KaŜdy z wymienionych wymiarów moŜe zostać opisany przy uŜyciu skali 
niski–wysoki. Kultura sprzyjająca zarządzaniu wiedzą jest kulturą wysokiego 
zaufania, wysokiej otwartości i niskiej potrzeby władzy15. 

Świadomość znaczenia wiedzy dla rozwoju organizacji w polskich przed-
siębiorstwach nieustannie rośnie. Świadczą o tym między innymi wyniki badań 
przeprowadzonych przez W. Grudzewskiego, I. Hejduk, A. Sankowską i M. Wań-
tuchowicz, co przedstawiono w tabeli 1. Wynika z nich, Ŝe z 70 przebadanych 
przedsiębiorstw, 64% uwaŜa, Ŝe wiedza ma bardzo istotne znaczenie w budo-
waniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Jedynie jedno przedsiębiorstwo oceni-
ło, Ŝe wiedza ma znaczenie zupełnie nieistotne. 

Tabela 1 

Ocena waŜności czynników w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej 

Czynnik 
zupełnie 
nieistotne 

niezbyt 
istotne 

dość 
istotne 

istot-
ne 

bardzo 
istotne 

nie mam 
zdania Średnia 

ocena 
 w % 
Wiedza 1,43 1,43 4,29 27,15 64,29 1,43 4,54 
Innowacje 1,43 2,86 10,00 27,15 54,29 4,29 4,36 
Przedsiębiorczość 1,43 2,86 15,70 22,86 55,72 1,43 4,31 
Zaufanie 1,43 2,86 10,00 40,00 44,29 1,43 4,25 
Kultura organiza-
cyjna 

1,43 2,86 20,00 52,86 22,86 0,00 3,93 

Przywództwo 2,86 7,15 21,40 38,58 30,00 0,00 3,86 
Wartość przedsię-
biorstwa 

2,86 7,15 20,00 51,43 18,58 0,00 3,76 

Sieciowość 5,72 10,00 31,40 27,15 14,29 4,29 3,49 
Wirtualizacja 4,29 10,00 40,00 27,15 14,29 4,29 3,39 
Ekologia 5,72 24,29 45,70 18,58 5,72 0,00 2,95 

Źródło: W.M. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, W kierunku zarządzania 
drugiej generacji – model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa,  
„E-mentor” 2010, nr 1, s. 48. 

                                                                 
15 Ibidem, s. 236. 
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Ponad 52% przedsiębiorstw uwaŜa, Ŝe kultura organizacyjna ma istotne 
znaczenie i wpływa na budowę przewagi konkurencyjnej. Kultura organizacyj-
na spaja wszystkich pracowników, kształtuje ich zachowania, wspiera ich roz-
wój, działania innowacyjne, wpływa na wyjątkowość organizacji.  

Dzielenie się wiedzą to proces rozpowszechniania wiedzy, który jest cen-
tralnie kierowany w obrębie określonej grupy pracowników, albo teŜ jest to 
transfer wiedzy między osobami lub zespołami pracowników. Wśród zadań 
naleŜących do procesu dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej moŜna wy-
róŜnić trzy kategorie16: 
1. Powielanie wiedzy – to forma centralnego sterowania procesem rozpo-

wszechniania wiedzy. Celem takiego działania jest szybkie dostarczenie 
określonych zasobów wiedzy wielu pracownikom. Zasoby te powinny być 
rozpowszechniane natychmiast i na stałe, tak aby uŜytkownicy mieli do 
nich stały dostęp. 

2. Dzielenie się doświadczeniami z wcześniej realizowanych projektów i ich 
dokumentowanie. Narzędzia wspierające ten proces to: sieci informatyczne 
(Internet, Intranet, Ekstranet), oprogramowanie do pracy zespołowej oraz 
systemy eksperckie. 

3. Wymiana bieŜących doświadczeń, prowadząca do rozwijania wiedzy; wy-
miana doświadczeń jest moŜliwa dzięki wykorzystaniu zespołów bench-
markingowych, (które poszukują najlepszych rozwiązań na zewnątrz firmy, 
ich zadaniem jest równieŜ wspieranie transferu najlepszych rozwiązań po-
wstałych w obrębie firmy, ze szczególnym uwzględnieniem usprawnień do-
tyczących kluczowych procesów w organizacji), zespołów do spraw najlep-
szych rozwiązań (funkcjonują na bazie nieformalnej wymiany informacji 
między pracownikami, waŜną rolę we wspieraniu tych nieformalnych struk-
tur odgrywają technologie informatyczne i telekomunikacyjne). Proces 
transferu wiedzy polega na przekazywaniu, zarówno nowej wiedzy, jak  
i juŜ istniejącej w organizacji, ale w danym momencie niedostępnej dla 
wszystkich. Transfer wiedzy powinien być prowadzony selektywnie, nie 
wszystkim dana wiedza bowiem potrzebna jest w danym miejscu i czasie.  
Istota etapu procesu dzielenia się wiedzą polega na prezentowaniu, publi-

kowaniu i przekazywaniu wiedzy z wykorzystaniem róŜnych metod jej rozpo-
wszechniania. W praktyce moŜna zastosować następujące rozwiązania w celu 
wspierania i rozwijania procesu dzielenia się wiedzą17: 

                                                                 
16 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą…, s. 185–206. 
17 J.O. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji…, s. 74. 
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− częste spotkania sprzyjające wymianie wiedzy ukrytej (np. spotkania 
koleŜeńskie, wspólne lunche, pikniki, seminaria międzywydziałowe, 
ogniska, wspólne wycieczki), 

− portal korporacyjny umoŜliwiający lokalizowanie wiedzy specjalistycz-
nej oraz wejście na stronę internetową danej organizacji, 

− zdobywanie wiedzy przez systemy eksperckie, inteligentnych agentów, 
technologie wideo, 

− uŜywanie inteligentnych agentów do przekazywania doświadczeń i ma-
teriałów odpowiednim uŜytkownikom, 

− stosowanie programów mentorskich (indywidualne nauczanie przy po-
mocy nauczyciela, mistrza), 

− stosowanie systemów wspomagania pracy grupowej (poczta elektro-
niczna, grupowy rozkład zajęć, system obiegu dokumentów), 

− chat roomy, tablica ogłoszeń, listy dyskusyjne, społeczności wymiany 
doświadczeń działające w sieci, grupy wspólnych zainteresowań w sieci, 

− kodyfikacja wiedzy i informacji do odpowiednich repozytoriów, baz 
danych: najlepszych rozwiązań i wymiany doświadczeń, 

− wykorzystanie danych i technik rozpoznawania tekstu do znalezienia 
wzorców do tworzenia wiedzy, 

− udział w szkoleniach, konferencjach, 
− stosowanie systemów wspomagania decyzji. 
W przedsiębiorstwie zarządzanym przez wiedzę powinno się takŜe zwracać 

szczególną uwagę na kształtowanie kapitału społecznego. Powinno się zachęcać 
pracowników do twórczego rozwijania zasobów wiedzy przez: wzajemne kon-
sultacje, stosowanie burzy mózgów, naukowe kreowanie przyszłości, seminaria 
tematyczne, konferencje naukowe, realizację warsztatów innowacyjnych nasta-
wionych na róŜnorodność kulturową w rozwiązywaniu problemów, wykorzy-
stywanie gier kierowniczych oraz transformację wiedzy ukrytej w jawną18. 

Zarządzanie wiedzą odnosi się nie tylko do zespołów pracowniczych, ale  
i pojedynczych pracowników funkcjonujących w określonym kontekście kultu-
rowym. Zarówno kontekst kulturowy organizacji, jak i poziom kompetencji 
międzykulturowych oddziałuje na wszystkie obszary zarządzania, w tym za-
gadnienia związane z personelem, rozwojem firmy czy teŜ jej informatyzacją. 
Kompletne zarządzanie wiedzą oznacza więc wzmocnienie związków między 

                                                                 
18 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsię-

biorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 38. 
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pracownikami, grupami a strukturą firmy uwzględniające jej międzykulturowy 
charakter19. Współczesne przedsiębiorstwa muszą adaptować swoje struktury  
i reorganizować procesy w sposób zapewniający im sukces na rynku. 

Kultura organizacyjna charakteryzuje się wysokim poziomem inercji, czyli 
zmienia się wolno i bardzo trudno jest dostosować ją do nowej sytuacji i planów 
kierownictwa. Zarówno jednostki ludzkie, jak i środowiska (grupy) rzadko, 
niechętnie i powoli zmieniają wyznawane przez siebie wartości. Kulturowo 
określone normy, wzorce i rytuały przestrzegane są instynktownie, bez udziału 
świadomości. Człowiek jest emocjonalnie przywiązany do symboli i trudno jest 
wyobrazić sobie świadomą ich zamianę. Przebudowa kultury moŜliwa jest więc 
tylko w pewnym zakresie i musi dokonać się stopniowo. Częste są sytuacje, gdy 
kultura organizacyjna, a przynajmniej niektóre jej elementy, okazują się dys-
funkcjonalne w stosunku do wymogów utrzymania i poprawy przewagi konku-
rencyjnej w konkretnej sytuacji. Pojawia się więc potrzeba świadomego prze-
kształcenia kultury organizacyjnej. Zmiany kultury organizacji mogą być wy-
wołane zarówno przez przekształcenia organizacyjne, jak i zmiany formalnego 
kierownictwa i faktycznego przywództwa20. Trudno jest jednak oddzielić takie 
świadome oddziaływanie od spontanicznych i autonomicznych procesów spo-
łecznych prowadzących do zmian kulturowych.  

Zakończenie  

Grupy zróŜnicowane kulturowo mają duŜe szanse na poraŜkę i spektakular-
ny sukces, a zaleŜy to od jakości procesu grupowego21. Jeśli członkowie zespołu 
nie potrafią razem działać, praca staje się nieefektywna, gdyŜ róŜnice negatyw-
nie wpływają na atmosferę i relacje między nimi. Stąd potrzeba stworzenia od-
powiedniego klimatu dzięki zastosowaniu uwraŜliwionego kulturowo stylu 
przywództwa, co wymaga podjęcia działania w kierunku22: 

− stworzenia atmosfery akceptacji pozwalającej docenić i wykorzystać 
potencjał tkwiący w róŜnorodności kulturowej występującej w zespole, 

                                                                 
19 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, „E-mentor” 2005, 

nr 1, Warszawa 2005, s. 14. 
20 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek, Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, 

„E-mentor” 2009, nr 3, s. 16. 
21 F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Zarządzanie personelem w organizacjach zróŜnico-

wanych kulturowo, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 131. 
22 M. Miller, R. Fields, A. Kumar, R. Ortiz, Leadership and organizational vision in managing 

a multiethnic and multicultural project team, „Journal of Management in Engineering” 2000, No. 
16 (6), s. 22. 
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− upowszechnienia podstawowych kodów kulturowych w celu zmniej-
szenia efektu szoku kulturowego, 

− wypracowania narzędzi zarządzania kulturową heterogenicznością, 
uwzględniających róŜnice występujące w ramach danego zespołu. 

Podmioty gospodarcze korzystają z róŜnych rozwiązań informatycznych 
wspomagających zarządzanie wiedzą. Jednak stworzenie spójnej i komplekso-
wej infrastruktury informatycznej pozwala na efektywne funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, które zazwyczaj wymaga przetwarzania duŜej ilości zróŜni-
cowanej informacji23. 

Przedsiębiorstwa obierające jako kluczowe w organizacji zarządzanie wie-
dzą powinny uwzględniać kilka czynników: międzykulturowy efekt synergii; 
kreowanie warunków przyspieszających rozwój; wykorzystanie osiągnięć tech-
nologii dla tworzenia nowych dóbr i usług; wyŜsze tempo wyszukiwania  
i wdraŜania innowacji; skracanie cyklów Ŝycia produktów; uczestnictwo pra-
cowników w szkoleniach, kursach i studiach podnoszących ich kwalifikacje 
oraz wiedzę; kreowanie marki firmy i jej produktów; kształtowanie i podnosze-
nie wartości firmy24. 

Zarządzanie wiedzą jest rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie prze-
wagi konkurencyjnej. JednakŜe firmy muszą liczyć się ze stosunkowo duŜymi 
wydatkami na tworzenie odpowiedniej infrastruktury (przez odpowiednie tech-
niki i technologie) teleinformatycznej i na działania związane z przeszkoleniem 
pracowników, aby umieli korzystać z zasobów wiedzy oraz na dokształcanie 
pracowników. Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie, gdzie stosowane 
jest zarządzanie wiedzą, będzie uzyskana przez odpowiedni dobór pracowników 
oraz stworzeniu im warunków do rozwoju oraz dostępie do najlepszych technik 
przesyłania wiedzy.  

 

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN CREATING  
RELATIONSHIP IN THE COMPANIES 

 
Summary 

 

The paper indicates that the culture of an organization has a big influence on the creating the 
relationship between employees and knowledge management in the companies. However, wheth-
er employees are oriented towards knowledge management depends on the existing organizational 
culture in companies. The organizational culture has a significant influence and motivates em-
ployees to obtain information and then to use it in the organization. 

Translated by Agnieszka Budziewicz-Guźlecka 
                                                                 

23 J. Kisielnicki, Systemy informatyczne zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 2008, s. 98. 
24 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie… 
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MIĘDZY ULEGŁOŚCIĄ A SUWERENNOŚCIĄ  
KONSUMENCKĄ – ZMIANY W RELACJACH  

PRODUCENT−−−−KONSUMENT NA RYNKU W XXI WIEKU 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia relacji między producentem a konsumentem w syste-
mie rynkowym. Przedmiotem analizy uczyniono mechanizm władzy rynkowej w stosunkach 
wymiany rynkowej. Zwrócono uwagę na przemiany władzy rynkowej w relacjach producent− 
konsument w kierunku dominacji władzy konsumentów we współczesnym społeczeństwie. Pro-
ducenci podejmują próby minimalizowania władzy konsumenckiej przez stosowanie nowych 
technik (np. reklama, kreowanie mody), których zadaniem jest podporządkowanie wyborów 
konsumenckich określonym celom producentów. Dochodzi do manipulacji konsumentami m.in. 
przez fałszowanie informacji rynkowej, tworzenie sztucznych potrzeb konsumpcyjnych. DuŜą 
rolę w tym procesie odgrywa reklama, wygląd, fason produktu i warunki sprzedaŜy. W artykule 
autor szuka odpowiedzi na pytanie: czy współczesny konsument jest suwerenny w swoich decy-
zjach rynkowych czy teŜ raczej uległy i podporządkowany regułom gry, jakie ustalili producenci? 

Wprowadzenie 

Jedną z cech społeczeństwa kapitalistycznego jest rosnące znaczenie kon-
sumentów we współczesnej gospodarce, co przejawia się w osiąganej stopnio-
wo przez nich władzy rynkowej. Tradycyjna definicja władzy określa ją jako 
moŜność wywierania wpływu. Mieć władzę, to znaczy móc zmieniać zachowa-
nia lub postawy innych. Na rynku władza przejawia się przez koncentrację roz-
wiązań rynkowych po stronie jednego z uczestników wymiany rynkowej – pro-
ducenta albo nabywcy. Konsumenci coraz częściej są stroną wiodącą w rela-
cjach rynkowych, decydują o tym, co producenci będą produkować i jak długo 
dane dobro będą wytwarzać. Zakres władzy w relacjach producent–konsument 
moŜna wyjaśnić za pomocą teorii wymiany, w której główną rolę odgrywa mo-
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del nagrody1. Konsument ma moŜliwość oddziaływania na producenta róŜnymi 
instrumentami władzy, tj. przez władzę nagradzania, karania, ekspercką, refe-
rencji. Władza nagradzania to wybór określonego producenta i jego oferty na 
rynku. Władza karania przejawia się w tym, Ŝe konsument rozstrzyga wybór na 
rzecz innego producenta. Konsument ma takŜe władzę ekspercką, której źró-
dłem jest wiedza o danym produkcie i producentach, pomocna w podejmowaniu 
decyzji nabywczej. Kolejnym instrumentem władzy konsumenckiej jest władza 
referencji, która polega na tym, Ŝe konsument poleca innym osobom danego 
producenta i jego ofertę. Instrumenty te konsumenci wykorzystują w relacjach  
z producentami jedynie wtedy, gdy są świadomi ich istnienia.  

Pomimo dysponowania róŜnymi instrumentami władzy, część konsumen-
tów w relacjach z producentami nie wykorzystuje ich, pozostając na pozycjach 
podobnych do konsumentów z początku XX wieku, którzy byli ulegli. Słabość 
konsumentów w relacjach z wytwórcami moŜe wynikać z wielu przesłanek2. Po 
pierwsze, konsument nie ma odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, aby wła-
ściwie ocenić skalę i tempo zmian w zakresie produkowanych dóbr. Artykuły 
handlowe są coraz bardziej złoŜone i wymagają duŜych umiejętności, aby je 
obsłuŜyć. Przedmioty te zaczynają wyznaczać warunki i sposoby konsumpcji. 
Po drugie, konsument dysponuje ograniczoną ilością wolnego czasu i środków 
do zaspokojenia swoich potrzeb. W związku z tym nie szuka dla siebie innych 
rozwiązań ponad te, które proponują producenci. Po trzecie, konsument nie 
dysponuje wystarczającą wiedzą dotyczącą sposobu dochodzenia roszczeń wo-
bec producentów w sytuacji, gdy jego interes jest naruszony. W konsekwencji 
nie jest równorzędnym partnerem dla firm. Po czwarte, konsument nie ma od-
powiedniej wiedzy towaroznawczej, technicznej, ekonomicznej, prawnej, aby 
właściwie móc ocenić ofertę rynkową producentów i dokonać właściwego wy-
boru ze względu na optymalne zaspokojenie swoich potrzeb. Konsument często 
ulega nowym technikom handlu, nowym warunkom sprzedaŜy, agresywnemu 
marketingowi. Po piąte, konsument na rynku jest zazwyczaj sam, nie ma orga-
nizacji, które pomagałyby mu podejmować racjonalne decyzje rynkowe i wspie-
rałyby jego interesy w relacjach z producentami.  

                                                                 
1 Szerzej o modelu nagroda−kara w wymianie społecznej: P.M. Blau, Sprawiedliwość w wy-

mianie społecznej, w: Współczesne teorie wymiany, red. M. Kempny, J. Szmatka Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 1992, s. 244−258. 

2 Szerzej omawiają kwestię słabości konsumenta A. Dąbrowska, M. Janoś-Kreska, I. Ozimek, 
Wybrane aspekty ochrony interesów na rynku dóbr i usług w kontekście regulacji prawnych  
i opinii polskich konsumentów, w: Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług, red.  
I. Ozimek, Difin, Warszawa 2010, s. 103−104. 
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Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywi-
ście współczesny konsument jest suwerenny w podejmowaniu decyzji konsu-
menckich czy raczej jest uległy wpływom i podporządkowany regułom gry, 
które ustalili producenci. 

Relacje producent−−−−konsument w analizie historycznej 

W ostatnich dwóch stuleciach obserwuje się istotne zmiany w stosunkach 
rynkowych między producentami i konsumentami. W społeczeństwie przedin-
dustrialnym konsumenci skupieni byli na działaniach zmierzających do zdoby-
cia dóbr konsumpcyjnych, które zaspokajały ich podstawowe potrzeby. W rela-
cjach producent–konsument, trudno było wskazać na jakąkolwiek formę władzy 
rynkowej, gdyŜ większość dóbr materialnych, słuŜących do zaspokajania po-
trzeb było wytwarzanych przez samych konsumentów. Pozostałe dobra najczę-
ściej były wykonywane na indywidualne ich zamówienia.  

Dopiero od narodzin społeczeństwa przemysłowego moŜna mówić o wła-
ściwych relacjach między producentem i konsumentem na rynku. W społeczeń-
stwie tym sfera produkcji wyznaczała kierunek rozwoju rynku. W stosunkach 
rynkowych dominowała sfera produkcji. Konsumenci byli z załoŜenia pasyw-
nym agregatem, przyjmującym bezkrytycznie oferowane dobra konsumpcyjne, 
wzory konsumpcji, normy i wartości konsumenckie. Stosunki producentów  
z nabywcami miały charakter asymetryczny, dominującą pozycję zajęli produ-
cenci3. D. Ricardo analizując ówczesne stosunki rynkowe wskazał na zjawisko 
kształtowania zachowań konsumpcyjnych przez sferę produkcji. Według niego 
postęp techniki w zakresie wytwarzania dóbr wpływał na powstanie nowych 
potrzeb, co z kolei przyczyniło się do pojawienia się nowych towarów na rynku, 
czego rezultatem był wzrost produkcji i większy zysk wytwórców4. Producenci 
wytwarzając nowe dobra stymulowali proces powstania nowych potrzeb wśród 
konsumentów, które następnie zostały zaspokojone przez te dobra. Zatem za-
chowania nabywcze były sterowane przez producentów.  

W gospodarce dwudziestowiecznej jedną z waŜnych zmian, jakie w nim 
wystąpiły była zmiana stosunków między sferą produkcji a sferą konsumpcji. 
Dotychczasowe widzenie produkcji, jako głównej siły napędowej rozwoju spo-
łeczeństwa przejawiającej się w podporządkowaniu sobie konsumpcji, uległo 
zmianie. Konsumenci z wykształconym systemem wartości i świadomi swoich 

                                                                 
3 E. Buß, Markt und gesellschaft. Eine soziologische untersuchung zum strukturwandel der 

wirtschaf, Dunnker und Humbold Verlag, Berlin 1993, s. 41. 
4 D. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 334. 
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interesów stopniowo stali się partnerami producentów. Byli zdolni do sformu-
łowania celów i oczekiwań wobec producentów (np. przez formułowanie Ŝądań, 
co do określonej jakości dóbr, zróŜnicowania asortymentu towarów) i do kon-
struktywnego dialogu z nimi. Stosunki producentów i konsumentów przyjęły 
charakter symetryczny. Przedsiębiorcy w związku z tym zaczęli poszukiwać 
nowych moŜliwości oddziaływania na wybory konsumentów (np. przez stoso-
wanie instrumentów marketingowych)5.  

Rosnące znaczenie konsumentów w stosunkach wymiany uwidoczniło się 
po zakończeniu II wojny światowej. Było to wynikiem wzrostu produktywności 
pracy i wzrostu realnych dochodów, które stanowiły podstawę rozwoju nowo-
czesnego społeczeństwa dobrobytu, w którym konsumpcja i czas wolny zajmo-
wały waŜne miejsce. Wzrost produktywności wszystkich sektorów gospodarki 
był warunkiem rozwoju masowej konsumpcji, który obserwuje się od początku 
lat 50. J. Tanner uwaŜa, Ŝe rozwój konsumpcji pod koniec lat 50. w Europie 
Zachodniej uzasadniał tezę o tworzeniu się relatywnej autonomii sfery kon-
sumpcji na rynku6. Relatywność autonomii wynikała z tego, Ŝe racjonalizacja 
sfery produkcji z jej procesami standaryzacji, normowania i typizacji wpływała 
na preferencje konsumenckie i strukturę popytu. Siła tej racjonalizacji miała 
jednak swoje granice. Dostęp do dóbr masowej konsumpcji wywołał proces 
tworzenia się indywidualizmu i permanentną zmianę znaczenia oraz uŜytkowa-
nia dóbr. Rzeczy nie zawierały juŜ zakodowanego „szyfru przeszłości”, bowiem 
ciągle podlegały zmianom7. Podobną tezę o uniezaleŜnieniu się sfery konsump-
cji od sfery produkcji postawił M. Feathorstone, który uwaŜał, Ŝe sfera kon-
sumpcji zyskała autonomię tak, Ŝe jawi się jako sfera niezaleŜna od produkcji8. 
Autor argumentuje, Ŝe konsumpcja nie jest bezpośrednio określana przez sektor 
produkcji, tylko w ramach wzrastającego znaczenia „kultury konsumpcji” staje 
się niezaleŜną sferą ludzkiej działalności. Konsumowanie oznacza coś więcej 
niŜ tylko nabywanie, posiadanie i uŜytkowanie rzeczy, staje się zasadniczym 
sposobem tworzenia przez jednostki toŜsamości samych siebie. Dobra kon-
sumpcyjne mają coraz większe symboliczne znaczenie, które nie tylko słuŜy do 

                                                                 
5 E. Buß, Markt und gesellschaft…, s. 41. 
6 J. Tanner, Industrialisierung, rationalisierung und wandel des konsum − und geschmackver-

haltens im europäisch-amerikanisch Vergleich, w: Europäische Konsumgeschichte: zur Gesell-
schafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18. bis 20 Jahrhundert), red. H. Siegrist, Campus 
Verlag, Frankfurt/Main, New York 1997, s. 584. 

7 Ibidem, s. 585. 
8 M. Featherstone, Koncepcje kultury konsumpcyjnej, w: Zachowania konsumenta, koncepcje  

i badania europejskie, red. M. Lamblein, G. Foxall, G. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2001, s. 305−325. 
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społecznego demonstrowania statusu, lecz równieŜ kształtuje społeczne stosun-
ki, na przykład dobra konsumpcyjne odzwierciedlające określony styl Ŝycia 
wpływają na relacje międzyludzkie.  

Zmiany w relacjach producent−konsument w drugiej połowie dwudziestego 
wieku były równieŜ wynikiem zmian w sposobach zaspakajania potrzeb. We 
wcześniejszych wiekach większość ludzi skupiona była na zaspokajaniu potrzeb 
Ŝyciowych, niezbędnych do normalnego funkcjonowania. W latach sześćdzie-
siątych i późniejszych XX wieku, w wyniku rozwoju masowej produkcji dóbr 
nie było problemu z zaspokojeniem potrzeb podstawowych w krajach wysoko-
rozwiniętych. Pojawił się nadmiar dóbr na rynku, dzięki czemu konsumenci 
mieli moŜliwość ich wyboru z szerokiej oferty rynkowej, co zmniejszyło ich 
uzaleŜnienie od producentów. Konsumenci dokonywali wyboru dóbr ze wzglę-
du na swoje indywidualne preferencje, a nie ze względu na ich dostępność na 
rynku. Dodatkowo nastąpiły istotne zmiany w potrzebach konsumpcyjnych.  
Z. Bauman pisze, Ŝe w społeczeństwie konsumpcyjnym naleŜy zrezygnować  
z klasycznej koncepcji potrzeb i uznać, Ŝe obecnie nie chodzi o zaspokojenie 
potrzeb, zwłaszcza tych ustalonych i wyartykułowanych, ale o zaspokojenie 
poŜądania. PoŜądanie to „ulotny, efemeryczny, niekonkretny, kapryśny i zasad-
niczo niereferencyjny, samokreujący się i samopotrzymujący się motyw nie-
wymagający uzasadnienia w kategoriach celu lub przyczyny”9. PoŜądanie jest 
zatem ze swej istoty narcystyczne i czyni siebie swym głównym obiektem i z tej 
racji pozostaje nienasycone. Wywołuje to stan ciągłego poŜądania konsumowa-
nia. Konsument potrzebuje coraz to nowych dóbr, aby zaspokoić to poŜądanie. 
Z. Bauman pisze dalej o stopniowym zastępowaniu poŜądania przez zachcianki, 
których nieustanne odczuwanie stało się najwaŜniejszym elementem charakte-
ryzującym osobowość konsumenta. Zachcianka uwalnia ostateczną zasadę przy-
jemności10. Jej zmienności odpowiada nietrwałość wszystkiego, co je zaspokaja. 
Konsument zaspokaja zachciankę najczęściej przez zakup przypadkowy, nie-
oczekiwany, spontaniczny.  

Inny socjolog, J. Badrillard wykazał, Ŝe zmiany w potrzebach konsumpcyj-
nych nadały konsumpcji uprzywilejowaną pozycję w relacjach z produkcją. 
Ujmuje on potrzeby nie jako naturalne potrzeby ludzkie, ale jako „zróŜnicowa-
ne wyróŜniki kulturowe, które przenikają z jednej grupy modelowej, wiodącej 
prym elity ku innym kategoriom społecznym w miarę ich względnego awan-

                                                                 
9 Z. Bauman, Konsumując Ŝycie, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. 

A. Jawłowska, M. Kempny, Wyd. IFiF PAN, Warszawa 2005, s. 21. 
10 Ibidem, s. 22. 
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su”11. Potrzeby zatem pełnią funkcję stratyfikacyjną, przy czym nie tyle chodzi 
o potrzebę posiadania konkretnego przedmiotu, co raczej o potrzebę społeczne-
go znaczenia. W rezultacie ludzie nie konsumują produktów, a jedynie przed-
mioty w ich wymiarze znaczeniowym. Dalej autor pisze: „sekwencja potrzeb na 
wzór sekwencji dóbr ma charakter społecznie wybiórczy: potrzeby i ich sposo-
by zaspokojenia przenikają ku dołowi (efekt trickle down) na mocy bezwarun-
kowo obowiązującej zasady, którym jest utrzymanie dystansu i róŜnic za pomo-
cą znaków”12. śaden produkt nie wejdzie na rynek, jeŜeli nie będzie włączony 
do grupy modelowej, znajdującej się na szczycie hierarchii społecznej. Upo-
wszechnienie dokonuje się jedynie jako funkcja selektywnej innowacji na 
szczycie hierarchii społecznej. Dynamika produkcji dóbr materialnych jest wa-
runkowana rozwojem potrzeb i aspiracji grup sytuowanych niŜej w drabinie 
społecznej. Potrzeby i aspiracje na ogół rosną szybciej niŜ liczba dostępnych 
dóbr na rynku. W odpowiedzi na pojawiające się potrzeby, producenci wytwa-
rzają coraz to nowe dobra konsumpcyjne. Potrzeby konsumenckie wraz ze spo-
sobami ich zaspokojenia stały się siłami napędzającymi dynamikę produkcji.  

Gdy analizuje się relacje między producentami i konsumentami warto 
wspomnieć o istotnym czynniku warunkującym te stosunki, tj. o zmianie podej-
ścia do dóbr konsumpcyjnych. Dla konsumenta dobra konsumpcyjne częściowo 
tracą pierwotną wartość uŜytkową na rzecz wartości symbolicznych. Oznacza 
to, Ŝe te dobra moŜna wiązać z określonym zakresem skojarzeń kulturowych. 
Zatem funkcjonalność i wartość uŜytkowa produktów jest zastępowana funk-
cjami symbolicznymi. Dochodzi do przeniesienia symboli społecznych i kultu-
rowych na dobra konsumpcyjne. ZauwaŜyć to moŜna w reklamie, gdzie produk-
tom nadaje się róŜne znaczenie symboliczne, np. symbol wolności i przygody 
występuje w reklamach papierosów Camel.  

Współczesny nabywca nie kupuje produktów jedynie ze względu na moŜli-
wość zaspokojenia potrzeb, lecz w duŜej mierze ze względu na zawartość sym-
boliczną. M. Douglas i B. Isherwood wskazują, Ŝe „zadowolenie z dóbr mate-
rialnych tylko częściowo wiąŜe się z fizyczną konsumpcją, ale łączy się takŜe  
w zasadniczy sposób z wykorzystaniem ich jako znaków” 13. W związku z tym 

                                                                 
11 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wyd. Sic!, Warszawa 

2006, s. 66. 
12 Ibidem, s. 66. 
13 M. Douglas, B. Isherwood, The world of goods, Penguin, Harmondsworh 1980, za M. Feat-

herstone, Koncepcje kultury konsumpcyjnej, w: Zachowania konsumenta, koncepcje i badania 
europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, G. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2001,  s. 310. 
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konsument nabywa te dobra, które zawierają określone znaczenie, waŜne dla 
budowy jego toŜsamości, a nie te, które zaspokajają rzeczywiste potrzeby. Taka 
sytuacja stwarza moŜliwość manipulowania konsumentami. Częste zmiany 
mody i nieustanne pojawianie się nowych produktów powoduje szybką utratę 
znaczenia symbolicznego przez stare dobra. Kreowanie nowych dóbr staje się 
elementem manipulacji konsumentami. J. Baudrillard mówi o takiej sytuacji, Ŝe 
w kulturze konsumpcji dobro konsumpcyjne tworzy coraz mniejsze poczucie 
sytości14. Oznacza to, Ŝe ludzie kupują produkty nie tylko w celu ich spoŜycia, 
ale aby doznać uczucia przyjemności, zadowolenia lub aby zaspokoić potrzebę 
uznania. N. Schneider komentując ten stan rzeczy twierdzi, Ŝe konsumpcja 
oznacza Ŝycie nieokiełzanej przyjemności15. Dobra konsumpcyjne są wykorzy-
stywane równieŜ jako konstrukty indywidualnej toŜsamości.  

MoŜna zatem zgodzić się z tezą K. Polanyi, Ŝe konsumpcja nie jest juŜ tylko 
„dodatkiem” do produkcji, lecz wartością samą w sobie16.  Podobnie uwaŜa  
J. Baudrillard, który analizując rozwinięte społeczeństwa kapitalistyczne w 
latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia, sformułował tezę o dominacji 
sfery konsumpcji nad innymi sferami Ŝycia społecznego. UŜywając zatem ter-
minologii Z. Baumana moŜna powiedzieć, Ŝe dotychczasowa dominacja syn-
dromu produkcji nie jest juŜ najwaŜniejszym paradygmatem społeczeństwa 
końca XX wieku. Został on zastąpiony przez syndrom konsumpcji17.  

Uległy konsument jako cel działania producentów 

Analizując problem relacji producent−konsument moŜna postawić następu-
jące pytania: Czy konsument jest „panem” własnej konsumpcji? Czy moŜe jest 
uległy wobec producentów? Szukając odpowiedzi na te pytania warto poddać 
analizie działania producentów, które dąŜą do ograniczenia autonomii konsu-
mentów. Producenci chcąc utrzymać status dominanty w stosunkach rynkowych 
podejmują próby ograniczenia suwerenności konsumentów, czego skutkiem 
ubocznym są działanie nieetyczne, naruszające interesy konsumentów. Do ta-
kich działań zalicza się manipulację rynkową przyjmującą róŜne formy: stwa-
rzanie sztucznych potrzeb, naduŜywanie reklamy i sterowanie gustami za po-

                                                                 
14 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne… 
15 N.F. Schneider, Konsum und Gesellschaft, w: Konsum: soziologische, ökonomische und psy-

chologische Perspektiven, red. D. Rosenbrandtz, Leske+ Budrich, Opladen 2000, s. 14. 
16 K.-U. Hellman, Das konsumistische Syndrom, w: Räume des Konsums über den Funktions-

wandel von Räumlichkeit im Zeitalter des Konsumismus, red. K.-U. Hellman, G. Zurstiege,  
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, s. 20. 

17 Ch, Rojek, The Consumerist Syndrome in Contemporary Society. An interview with Zygmunt 
Bauman, „Journal of Consumer Culture” 2004, No. 4, s. 294. 
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mocą technik psychologicznych, wprowadzanie fałszywych informacji itd. Ma-
nipulacja rynkowa polega na skłanianiu konsumentów do uległości wobec pro-
ducenta, często poprzez wpływanie na ich potrzeby. MoŜna manipulować kon-
sumentami, kiedy się ich dokładnie zna i kiedy z pozycji tej znajomości tłuma-
czy się, Ŝe w ich własnym interesie leŜy takie zachowanie, jakiego się od nich 
oczekuje. Narzędziami wykorzystywanymi przez producentów są instrumenty 
marketingowe: reklama, promocje, odpowiednia ekspozytura dóbr w sklepie. 
Konsekwencją tych działań są ujednolicone gusty konsumentów. Standaryzacja 
gustów tworzy uniformizację zachowań konsumenckich, postawy pasywne  
i pseudoaktywność konsumentów18. Z badań wynika, Ŝe takie postawy są cha-
rakterystyczne dla osób starszych, słabiej wykształconych i naleŜących do klasy 
robotniczej19.   

Jedną z form manipulacji stosowaną przez producentów jest wpływanie na 
potrzeby potencjalnych nabywców. Pod pojęciem wpływu na potrzeby będzie 
się rozumieć działania pojedynczych osób lub instytucji, które wśród konsu-
mentów wzbudzają zapotrzebowanie na określony produkt (pobudzanie po-
trzeb), albo w przypadku juŜ istniejącej potrzeby rozszerzają jej ilościowe zapo-
trzebowanie (stymulacja potrzeb) czy teŜ naprowadzają na określone warianty 
produktów (naprowadzanie potrzeb)20. W przypadku pobudzania potrzeb, po 
pierwsze mamy do czynienia z działaniami związanymi z uświadomieniem 
jednostce istnienia określonej potrzeby, po drugie z tworzeniem nowych sztucz-
nych potrzeb konsumpcyjnych. Według E. Hasselmanna, w konsumpcji wystę-
pują naturalne potrzeby, dla których produkuje się dobra poŜyteczne i potrzeby 
sztuczne, dla których tworzy się odhumanizowane dobra21. Na uwagę zasługuje 
stymulowanie potrzeb sztucznych, które za J. Szczepańskim moŜna nazwać 
pozornymi, tj. takimi, których powstanie nie jest niezbędne z punktu widzenia 
procesów Ŝyciowych22. Obserwuje się coraz częstsze próby, jakie podejmują 
producenci w celu zmian potrzeb nabywców23. Jednym z narzędzi, jakie stosują 
producenci jest reklama. Podstawą wpływu reklamy na zachowania konsu-
                                                                 

18 T. Kutsch, G. Wiswede, Wirtschatfssoziologie, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgard 1986,  
s. 229. 

19 F. Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki 
Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 388−391. 

20 G. Scherhorn, Die Grenzen der Manipulation, w: Konsum, red. K.E. Becker, Verlag Peter 
Lang GmbH, Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris 1992, s. 377. 

21 E. Hasselmann, Gedanke über Marketing und Bedarfsweckung, w: Konsum…, s. 369. 
22 Szerzej potrzeby otoczkowe opisuje J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp 

do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981, s. 146. 
23 M. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, Konsumentenverhalten. Der europeische markt, 

Pearson Education Deutschland GmbH, München 2001, s. 146. 
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menckie jest powiązanie dóbr konsumpcyjnych z poŜądanymi społecznymi 
atrybutami. Zwraca się uwagę, Ŝe ludzie nie są całkowicie materialistycznie 
nastawieni, co oznacza, Ŝe dobra nie oceniają tylko na podstawie ich funkcji 
uŜytkowych, lecz takŜe na podstawie irracjonalnych wartości dóbr, koncentru-
jąc się na ich symbolice24. Za pomocą psychologicznych technik, reklama suge-
ruje swoim adresatom moŜliwości osiągnięcia szczęścia, piękna, dobrego zdro-
wia i długiego Ŝycia. Z tego punktu widzenia, reklama funkcjonuje podobnie 
jak mitologia w prymitywnym społeczeństwie, tzn. dostarcza prostych odpo-
wiedzi na wszystkie kompleksowe problemy. Wykreowane potrzeby sztuczne 
(pozorne) z biegiem czasu mogą stać się potrzebami quasi-biologicznymi lub 
quasi-psychicznymi.  

Czy i jak konsumenci bronią się przed manipulacją producentów? W celu 
odpowiedzi na to pytanie moŜna wskazać na kilka działań, które ograniczają 
wpływ producentów na konsumentów. Jednym z nich jest proces zdobywania 
nowych doświadczenia oraz wiedzy o sobie samym i swoich prawach. To wła-
śnie dzięki nowym doświadczeniom i wiedzy coraz trudniej ulegają oni manipu-
lacji za pomocą reklamy. W efekcie tracą ci producenci, którzy stosują nie-
etyczne metody działania. Innym sposobem ograniczania wpływu producentów 
są poszukiwania informacji o zaletach i wadach oferowanych produktów i in-
formacji o ich wytwórcach. Za pomocą nowych mediów, w szczególności In-
ternetu, otwierają się nowe obszary zachowań konsumpcyjnych. Internet daje 
moŜliwości korzystania z banku danych dotyczących sposobów wytwarzania 
danego produktu. Dzięki temu konsument przy podejmowaniu decyzji o naby-
ciu danego artykułu handlowego ma określony stan wiedzy o jego wartościach 
uŜytkowych. 

Czynnikami ograniczającymi wpływ producentów na wybory konsumenc-
kie są równieŜ wzory i normy grupowe. R. König wskazuje, Ŝe konsument nie 
jest bezbronny wobec oddziaływania producentów, naleŜy bowiem do określo-
nych grup społecznych ze specyficznymi zwyczajami konsumenckimi, których 
nie moŜna zmienić nagle przez oddziaływanie reklamy25. Przykładowo, w kon-
sumpcji papierosów obserwuje się odwrót od palenia, przy czym nie jest to 
skutek napisów ostrzegających przed szkodliwością palenia ani kampanii spo-
łecznych, ale jest wynikiem wzrostu znaczenia tych członków grupy, którzy 
uwaŜają palenie za zachowanie naganne, co staje się normą grupową. Wpływ na 

                                                                 
24 Ibidem, s. 146. 
25 R. König, Menschheit auf dem Laufsteg, Carl Hanser Verlag, Frankfurt, Berlin 1988, s. 321. 
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decyzje konsumenckie zatem nie wywiera racjonalny apel w środkach masowe-
go przekazu, ale społeczny nacisk norm grupowych. 

Reakcją konsumentów na manipulacje rynkowe jest coraz powszechniejszy 
ruch na rzecz ochrony interesów konsumentów. W drugiej połowie XX wieku  
w wielu krajach europejskich ruch ten przyjął postać zorganizowaną w formach 
zrzeszeń i organizacji konsumenckich. Organizacje konsumenckie moŜna po-
dzielić na: prywatne organizacje konsumentów, organizacje pośredniczące, 
publiczne organizacje26. Najczęściej organizacje te zajmują się obszarami prawa 
obejmującego bezpieczeństwo produktów, odpowiedzialność producenta za 
swój wyrób, reklamę, sprzedaŜ domową, kredyty konsumenckie i nieuczciwe 
kontrakty. Oprócz działań instytucjonalnych organizacje te prowadzą perma-
nentną edukację konsumentów, która ma charakter informacyjno-doradczy, 
dotyczy racjonalizacji potrzeb konsumpcyjnych oraz procesów związanych  
z wykorzystaniem i uŜytkowaniem posiadanych dóbr konsumpcyjnych. Jednym 
z głównym celów tej działalności jest edukacja konsumencka, obejmująca 
swym zakresem uświadamianie konsumentowi sposobów zaspokojenia potrzeb, 
które słuŜą utrzymaniu jakości Ŝycia na określonym poziomie27. Edukacja kon-
sumencka wpływa na kształtowanie się nowego konsumenta: selektywnego  
i krytycznego. Konsument selektywny to osoba krytyczna, sceptyczna wobec 
świata towarów, ale jednocześnie świadoma swoich interesów. Przy podejmo-
waniu decyzji o zakupie danego produktu ma określoną wiedzę na temat jego 
wartości uŜytkowych. Bycie selektywnym konsumentem wymaga przyswojenia 
określonych umiejętności zdobywania informacji. 

Edukacja konsumentów wpływa równieŜ na poziom krytycyzmu u nabyw-
ców. Konsumenci stają się coraz częściej osobami krytykującymi oferty produ-
centów, poszukują i Ŝądają więcej informacji, poniewaŜ są bardziej wykształce-
ni. Tacy konsumenci są rzadziej oszukiwani, dokonują zakupów u dostawców, 
którzy dbają o ich interesy. 

Suwerenność konsumencka jako rezultat zmian w stosunkach rynkowych 

Wielu badaczy rynku wskazuje, Ŝe w stosunkach wymiany rynkowej coraz 
częściej konsumenci przestają być uległą masą, ale stają się autonomicznymi  
w swoich decyzjach rynkowych. Jest to wynikiem rosnącej suwerenności kon-
sumenckiej. W mikroekonomicznej teorii konsumpcji, suwerenność oznacza 
                                                                 

26 G. Antonides, W.F. van Raaij, Consumer Behavior a European Perspective, John Wiley & 
Sons, Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 2001, s. 99. 

27 Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. KieŜel, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowi-
ce 2000, s. 229. 
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ofertę produktów w gospodarce narodowej, która jest sterowana przez preferen-
cje konsumentów. Konsumenci są faktycznymi władcami w gospodarce, bo-
wiem przez zachowania nabywcze decydują w gospodarce rynkowej, co produ-
cenci powinni produkować i jak długo mogą utrzymać się na rynku28. Cechą 
suwerenności konsumenckiej są autonomiczne decyzje, które podejmowane są 
przez jednostki w sposób racjonalny. Konsumenci wykorzystują informacje  
o moŜliwych alternatywach i konsekwencjach podejmowanych decyzji. T. Sci-
tovsky pisząc o suwerenności konsumenckiej wskazuje, Ŝe konsument jest tylko 
wtedy suwerenny, kiedy ma wpływ na wybór rodzaju i ilości produkowanych 
dóbr i usług29. W rozumieniu T. Scitovskiego, wolny wybór oznacza moŜliwość 
kooperacji z producentami w zakresie tworzenia spersonalizowanego produktu 
na rynku masowej produkcji. Suwerenność konsumencka nie oznacza zatem 
wolności i autonomii, lecz rosnący wpływ konsumentów na procesy produkcji. 
Konsumenci, przez zwiększenie obszaru dyspozycyjności wolnej części swoich 
dochodów i artykułowania swoich oczekiwań, mają coraz większy wpływ na 
decyzje rynkowe. Tworzy się nowy ośrodek władzy na rynku, tzw. władza kon-
sumencka. Władza ta ma następujące źródła30: 

− w procesie wymiany rynkowych konsument ma moŜliwość oddziały-
wania na partnera interakcji przez wywieranie wpływu na rodzaj oferty 
producenta i na jej jakość, 

− konsument ma moŜliwość wyboru partnerów rynkowych, czyli decydu-
je o wyborze danego producenta spośród masy innych producentów, 

− konsument ma moŜliwość unikania danego produktu i zainteresowanie 
się inną grupą produktów; rynek stwarza moŜliwości wyboru albo kon-
tynuowaniu procesu zakupu tego samego produktu lub zmiany klasy 
produktów, 

− konsument decyduje o zmianie asortymentu produkowanych dóbr, bo-
wiem jego ukryte potrzeby zawierają potencjał w zakresie zapotrzebo-
wania na określone dobra, 

                                                                 
28 S. Binder, Die idee der konsumsouveränität der wettbewerbstheorie: teleokratische vs. 

nomokratische auffassung, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M 1996, s. 146. 
29 A. Schelke, Transparente märkte in interaktiven wertschöpfungsprozessen, w: Die zweidi-

mensionale gesellschaft. ein essay zur neokonsumistischen geisteshaltung, red. M. Prisching,  
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, s. 184. 

30 G. Wiswede, Marktsoziologie, w: Handbuch der psychologe. halband. marktpsychologie als 
sozialwissenschaft, red. M. Irle, Verlag für Psychologie, Göttingen 1983, s. 185. 
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− konsument decyduje o przedłoŜeniu swoich potrzeb, ma moŜliwość 
działań na rzecz zaspokajania swoich dotychczasowych potrzeb lub za-
stąpienia danej potrzeby inną. 

Opisane źródła władzy konsumenckiej wskazują na potencjalne moŜliwości 
dominacji konsumentów w stosunkach z producentami. W celu zdobycia prze-
wagi konsumenci mogą stosować  róŜne strategie. G. Wiswede proponuje na-
stępujące strategie31:   

– wywieranie wpływu na zmiany oferty producenta (np. wskazanie na 
konieczność wzbogacenia jej nowymi produktami), co dzieje się w sy-
tuacji bezpośrednich interakcji między producentem a konsumentem, 

– zmiany partnerów interakcji rynkowej – konsument decyduje się na za-
kup produktu u innego sprzedawcy lub innego producenta, 

– zmiany rodzaju nabywanych produktów – konsument moŜe z powodu 
podobieństwa nabywać inny rodzaj produktów, gdy istnieje taka alter-
natywa, np. zastępowanie markowych towarów ich substytutami, 

– tłumienie potrzeb konsumpcyjnych – konsument postanawia zrezygno-
wać z zakupu określonego przedmiotu, 

– przesunięcie potrzeb – konsument decyduje się na zaspokojenie innej 
potrzeby. 

MoŜna powiedzieć, Ŝe wybór strategii postępowania konsumenta w rela-
cjach z producentami zaleŜy od wielu czynników, m.in. od uwarunkowań eko-
nomicznych (wielkość dochodu rozporządzalnego, poziom wydatków na kon-
sumpcję), uwarunkowań społecznych (wzory konsumpcji kulturowych, normy 
konsumpcji) i kulturowych (wartości kulturowe, ideologie). 

Prosument jako kompromis w stosunkach producent−−−−konsument 

Konsumenci w relacjach z producentami są coraz częściej stroną aktywną. 
Najlepiej oddaje to termin prosument. A. Toffler twierdził, Ŝe prosument jest 
specyficznym podmiotem rynku, który zajmuje się produkcją na własny uŜy-
tek32. W tym rozumieniu, produkcja i konsumpcja są elementami tego samego 
cyklu. To określenie uszczegóławia D. Tapsott, który definiuje prosumpcję jako 
pragnienie posiadania róŜnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych zgodnych z wła-
snym wyobraŜeniem, co wpływa na ich aktywność w byciu współtwórcami 

                                                                 
31 G. Wiswede, Konsumsoziologie − eine vergessene disziplin, w: Konsum: soziologische, öko-

nomische und psychologische perspektiven, red. D. Rosenbrantz,  Leske+ Budrich, Opladen 2000, 
s. 43−44. 

32 A. Toffler, Trzecia fala, Wyd. Kurpisz, Poznań 2006, s. 306. 
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danego dobra33. W kontekście wzajemnych relacji między konsumentami  
a producentami o prosumpcji mowa w sytuacji34: dopasowania produktów do 
specyficznych potrzeb konsumentów, przez umoŜliwienie zaangaŜowania się 
konsumentów w proces ich projektowania; przyjęcia załoŜenia Ŝe produkty są 
areną do eksperymentowania dla potencjalnych klientów i uwzględnianie ich 
propozycji zmian; traktowania konsumentów jako partnerów a nie klientów. 

Idea prosumenta najpełniej realizuje się w sytuacji, kiedy konsument po-
przez interaktywne środki komunikowania się (np. Internet) moŜe aktywnie 
uczestniczyć w procesie wytwarzania produktu, który chce następnie nabyć. Dla 
prosumenta najwaŜniejszy jest dostęp do informacji i wiedza o sposobie pro-
dukcji danego dobra konsumpcyjnego. W zdobywaniu wiedzy wykorzystuje 
Internet, który jest wielofunkcyjnym medium komunikacyjnym. Internet dostar-
cza informacji i stwarza moŜliwości dokonywania transakcji rynkowych z wy-
korzystaniem pozyskanej wiedzy. Konsument moŜe pozyskiwać waŜne dla jego 
decyzji informacje z web-stron producenta, web-stron sklepów internetowych. 
Nabywca, oprócz dostępu do tego typu informacji, ma jeszcze inne źródła in-
formacji takie jak portale specjalizujące się w określonej, wąskiej tematyce, 
blogi, widea, filmy, fotografie, dyskusje na forach z innymi konsumentami  
o właściwościach danego produktu. Uczestnictwo w sieci pozwala pozyskać 
optymalną wiedzę o walorach uŜytkowych określonego dobra, co zmniejsza 
wpływ producentów na te decyzje. Zatem komunikacja online jest waŜnym 
czynnikiem suwerenności konsumenckiej. Producenci próbują wpływać na za-
kres informacji o produktach w Internecie. Przykładowo, zatrudniają wyspecja-
lizowane agencje PR, które dzięki blogom lub komentarzom przychylnym da-
nemu producentowi na forach internetowych, portalach społecznościowych, 
budują pozytywny wizerunek producenta i dobrą opinię o danym produkcie. 
Zakładają profile na Facebooku, Naszej Klasie czy Myspace, by móc kształto-
wać opinię o określonym producencie. Jest to potencjalnie najlepsza moŜliwość 
komunikowania się z konsumentami. S. Meissner wskazuje, Ŝe w 2007 roku  
w Niemczech co piąty mieszkaniec miał osobisty profil na Facebooku, co daje 
więcej niŜ 100 milionów uŜytkowych profili na Myspace i więcej niŜ 71 milio-
nów czytanych blogów na Technorati35. Dane te wskazują na duŜy potencjał 

                                                                 
33 D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, 

Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 215−218. 
34 Ibidem. 
35 S. Meissner, Personalisierter massenkonsum und das Internet, w: Die zweidimensionale ge-

sellschaft. Ein essay zur neokonsumistischen geisteshaltung, red. M. Prisching, VS Verlag für 
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rozwoju nowych stosunków między producentami i konsumentami. Dzięki do-
stępowi do zróŜnicowanych źródeł informacji nabywcy nie są juŜ marionetkami 
w rękach duŜych producentów. Potrafią wykorzystać moŜliwości jakie dostar-
cza Internet, aby minimalizować ten wpływ. MoŜna powiedzieć, Ŝe mają wła-
dzę rynkową jak nigdy dotychczas. Mogą krytykować producentów, współpra-
cować z nimi przy tworzeniu spersonalizowanego produktu, czy teŜ mogą sami 
być oferentami – tak się dzieje na Allegro czy teŜ eBayu. Kanał sprzęŜenia 
zwrotnego (Feedback-kanał) stwarza nowe moŜliwości kreowania władzy kon-
sumenckiej. 

Zakończenie 

Podsumowując rozwaŜania dotyczące zmian w stosunkach producent–kon-
sument moŜna wskazać na dwie strony tych relacji. Z jednej strony konsumenci 
są nadal ulegli wobec oferty producentów. Pomimo zwiększonej podaŜy infor-
macji konsumenckich przez elektroniczne środki komunikacji, część konsumen-
tów nie korzysta z tej moŜliwości. Są nieporadni wobec masy informacji, jaka 
do nich dociera. Zjawisko to moŜna nazwać konfuzją informacyjną, polegającą 
na tym, Ŝe człowiek zamiast powiększać swoją wiedzę na temat świata i wyda-
rzeń, traci orientację i umiejętność obiektywnej oceny faktów36. Konsument jest 
zagubiony wobec zalewu wciąŜ nowych informacji. Wywołuje to u niego po-
stawę pasywności i zniechęcenia. Efektem tego stanu rzeczy jest niepewność, 
co do podejmowanych przez niego decyzji i wyborów w sferze konsumpcji.  

Z drugiej strony, pomimo podejmowanych przez producentów działań na 
rzecz uzaleŜnienia konsumentów od produkowanych dóbr, w stosunkach produ-
cent−nabywca obserwuje się tworzenie się władzy konsumenckiej. Konsument 
staje się aktywny i sam rozstrzyga o nabyciu danego dobra konsumpcyjnego. 
Gdy dostrzega korzyści, podejmuje aktywną współpracę z producentami przy 
zaspokajaniu swoich potrzeb. Stosunki między producentami a nabywcami 
przybierają charakter asymetryczny. To konsumenci ostatecznie decydują  
o istnieniu przedsiębiorstwa na rynku. Konsumenci stają się krytyczni, selek-
tywni, sceptyczni wobec świata towarów, ale jednocześnie potrafią formułować 
wymagania w stosunku do cen i jakości towarów.  

Rozwiązaniem tych skrajnych sytuacji moŜe być prosumpcja jako nowy typ 
interakcji między producentem a konsumentem. UmoŜliwia ona wzięcie pod 
uwagę interesów uŜytkownika przy produkcji określonych produktów. Tworzy 

                                                                 
36 M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja. Dylematy współczesności, 

Wyd. Univesritas, Kraków 2003, s. 231.  
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się partnerstwo między producentem a konsumentem, w którym ludzie nie grają 
pasywnie roli konsumentów, tylko są aktywni w produkcyjnym i gospodarczym 
procesie. Kreuje przestrzeń dla wolności i autonomii w relacjach z producentami.  
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In the paper, an attempt to explain the relations between a producer and a consumer in the 
market system has been made. The subject for analysis is deemed to be the mechanism of market 
power in market exchange relations. Attention was drawn to the transformation of market power 
in producer – consumer relations, leading towards the domination of consumers in contemporary 
society. Producers are making attempts to minimize consumer power by applying new techniques 
(advertising, marketing, creating trends etc.), whose task is to order consumer choices along the 
lines of the specified aims of the producers. Manipulation of consumers takes place with regards 
to, among other aspects, falsifying market information, creating “artificial” consumer needs etc.  
A large role in this process is played by the advertising, appearance and form of a product, as well 
as the conditions of sales. In this paper, the author searches for the answer to the following ques-
tion: do the modern-day consumers have sovereignty in their decisions on the market, or are they 
rather yielding and subject to the game rules as established by the producers? 

Translated by Patryck Curran 
 



 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 711       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 25       2012 
 

 

 

 

mgr URSZULA CHRĄCHOL 
Uniwersytet Szczeciński  
 

 

 

 

ZNACZENIE NAGRADZANIA  
W PROGRAMACH LOJALNO ŚCIOWYCH 

 

 

 

Streszczenie  

Artykuł poświęcony jest tematyce nagradzania i motywowania w programach lojalnościo-
wych. W pierwszej części zaprezentowano ujęcie teoretyczne omawianego zagadnienia, zwróco-
no uwagę na waŜne elementy wchodzące w skład systemu nagradzania. Kolejno przedstawiono 
wyniki badań prowadzonych na rynku programów lojalnościowych oraz case study nagradzania 
w wybranych programach lojalnościowych. 

Wprowadzenie 

Marzeniem kaŜdego przedsiębiorcy, menedŜera jest osiągnięcie pełnej lo-
jalności klientów czy teŜ pracowników. W dzisiejszych czasach, kiedy zasoby 
pienięŜne na rynku ulegają zwiększeniu, a tym samym portfel dóbr i usług roz-
wija się coraz szybciej, klienci stają się coraz bardziej wymagający wobec ofe-
rowanych im produktów, a co za tym idzie mogą wybierać w bogatej ofercie.  
W celu pozyskania lojalności klientów, a tym samym zwiększenia zysków fir-
my, naleŜy podejść do marketingu lojalnościowego bardzo powaŜnie. Sposób 
pozyskania lojalności klienta, a następnie jej utrzymania, stanowi bardzo duŜe 
wyzwanie dla przedsiębiorstw. Narzędziem, które wspomaga działania budo-
wania lojalności są programy lojalnościowe, których schemat organizacyjny 
oraz wachlarz wykorzystanych narzędzi wpływają na ich ocenę w oczach kon-
sumentów oraz decyzję o uczestnictwie w tym przedsięwzięciu.  

Nagradzanie jest nieodzownym elementem budowy programów lojalno-
ściowych. Nagradza się lojalność i aktywność konsumentów spełniających 
pewne warunki stawiane przez organizatora programu. Zarówno od częstotli-
wości zakupów, jak i od poziomu nagrody zaleŜy to, czy klient uzna, Ŝe praw-
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dopodobieństwo uzyskania nagrody zasługuje na wysiłek ponownego zakupu. 
Procedury obliczania i odbierania nagrody, a takŜe terminy jej wykorzystania, 
mają takŜe kluczowe znaczenie1.   

Autorka w artykule skupiła się na zagadnieniu nagradzania w programach 
lojalnościowych, jednakŜe nie twierdząc, Ŝe jest to najwaŜniejszy i decydujący 
element budowy programów lojalnościowych.  

Ujęcie teoretyczne nagradzania w programach lojalnościowych 

Według Andrzeja Łapety, nagradzanie jest procesem przyznawania i prze-
kazywania nagrody za określone zachowania, osiągnięcia lub postawy. Ściśle 
związane z nim jest motywowanie, rozumiane jako proces zachęcania do po-
dejmowania określonych działań lub szerzej do osiągania określonych celów2. 
ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe opisywane elementy oddziałują na siebie, doprowadzając 
do cykliczności pewnego schematu. Najpierw naleŜy uczestnika programu lo-
jalnościowego zmotywować do określonego działania, a następnie, za spełnie-
nie wyznaczonych przez organizatora warunków, nagrodzić. Schemat takiego 
działania przedstawiono na rysunku 1.  

 

 
Rys. 1. Cykliczność motywacji i nagradzania 

Źródło: A. Łapeta, Praktyczny kurs budowania lojalności klientów. Nagradzanie i motywowanie 
klientów, ECU Marketing, Kraków 2008, s. 11. 

                                                                 
1 J. Horovitz, Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006, s. 119. 
2 A. Łapeta, Praktyczny kurs budowania lojalności klientów. Nagradzanie i motywowanie 

klientów, ECU Marketing, Kraków 2008, s. 11. 
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L. O’Brien i C. Jones uwaŜają, Ŝe na wartość programu składają się3:  
– wartość gotówkowa nagród, np. stosunek ceny biletu lotniczego do 

kwoty wydatków niezbędnych do zebrania dostatecznej liczby punk-
tów, 

– zakres oferty nagród − szerszy asortyment nagród daje klientowi po-
czucie większej wartości, poniewaŜ ma moŜliwość swobodnego wyboru 
nagrody,  

– psychologiczna wartość nagród − wartość aspiracyjna, czyli to, jaką 
motywację ma klient do starania się o nagrodę, 

– prawdopodobieństwo otrzymania nagrody w ocenie klientów − klienci 
wyŜej stawiają nagrody, których uzyskanie jest dla nich realne,  

– przejrzystość i zrozumiałość zasad programu − klienci preferują pro-
gramy, które nie wiąŜą się z ponoszeniem zbyt wysokich kosztów 
związanych z czasem poświęconym na zrozumienie zasad programu. 

Nagrody są bardzo waŜnym, ale nie jedynym elementem, dzięki któremu 
uczestnicy programów oceniają je i wyraŜają chęć uczestnictwa w nich. Autor-
ka zgadza się ze stwierdzeniem powyŜszych autorów, Ŝe uczestnicy przeliczają 
wartość punktową nagrody do nakładów, jakie muszą ponieść, aby ją uzyskać, 
oraz, Ŝe preferują programy o jasnym i zrozumiałym regulaminie uczestnictwa. 
Szeroki asortyment nagród pozwala konsumentowi na swobodne zdecydowanie 
na co chce zbierać punkty, jednak naleŜy pamiętać, Ŝe z punktu widzenia orga-
nizatora zarządzanie duŜym katalogiem nagród moŜe powodować wiele utrud-
nień. DuŜy katalog nagród musi być bardzo często aktualizowany, gdyŜ zmien-
ność modeli poszczególnych nagród na rynku moŜe być znaczna.  

K. Johnson uwaŜa równieŜ, Ŝe są trzy powody świadczące o wysokiej war-
tości programu lojalnościowego: wielkość asortymentu dostępnych nagród  
w katalogu, pewność dostarczenia nagrody i czas oczekiwania na nią oraz ocena 
prawdopodobieństwa otrzymania nagrody4. Autor zwraca teŜ uwagę na inny 
waŜny czynnik dotyczący nagród − ich atrakcyjność, na którą nie wpływa tylko 
sama nagroda, ale takŜe sposób, w jaki moŜna ją zamówić, czas oczekiwania na 
nią oraz sposób dostarczenia. Zamawianie nagród moŜe odbywać się w róŜny 
sposób w zaleŜności od schematu organizacyjnego przyjętego przez organizato-
ra programu. MoŜliwe jest zamawianie przez stronę internetową, infolinię, dro-

                                                                 
3 L. O’Brien, Ch. Jones, Do rewards really create loyalty?, „Harvard Business Review” 1995, 

May-June, s. 79. 
4 K. Johnson, Loyalty marketing: keeping in contact with the right customers, „Direct Market-

ing” 1999, No. 5, s. 36.  
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gą mailową, za pomocą sms lub przez przedstawiciela handlowego. To samo 
dotyczy sposobu otrzymania nagrody, który równieŜ zaleŜy od organizatora 
programu. Nagrody najczęściej dostarczane są przez firmę kurierską lub przed-
stawiciela handlowego firmy organizującej program. Druga forma dostarczania 
ma takŜe wymiar emocjonalny. Przedstawiciel firmy jest jej reprezentantem  
i w jej imieniu wręcza zdobytą przez uczestnika nagrodę przekazując gratulacje. 
Kwestią najwaŜniejszą jest czas oczekiwania na nagrodę. Hipotetycznie uczest-
nik, który długo zbierał punkty na wymarzoną nagrodę, zamawia ją i czeka np. 
miesiąc na jej dostarczenie. Zbyt długi czas oczekiwania moŜe wywołać zde-
nerwowanie uczestnika oraz zniechęcenie go do dalszego udziału w programie.  

W literaturze przyjmuje się podział na korzyści twarde (hard) i miękkie  
(soft), choć bywa, Ŝe są one róŜnie rozumiane. Twarde korzyści (obniŜki cen, 
punkty wymieniane na nagrody) mają określony, ściśle zdefiniowany koszt dla 
sponsora programu. Miękkie korzyści są trudniejsze do bezpośredniej wyceny. 
Mogą to być róŜnego rodzaju przywileje, jak np. specjalnie dedykowane linie 
telefoniczne lub dostęp do dodatkowego pakietu usług. Twarde korzyści są 
łatwiejsze do skopiowania przez konkurencję, gdyŜ moŜna je obserwować, na-
tomiast miękkie korzyści są trudniejsze w obsłudze i często teŜ droŜsze5. 

P. Kwiatek przytacza badania amerykańskich uczonych prowadzone na 
rynku dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu, którzy dowodzą, Ŝe obniŜki ce-
nowe (nazywane przez nich zachętami natychmiastowymi) powinny znaleźć 
zastosowanie na rynkach, gdzie inercja konsumentów jest znaczna. Natomiast 
stosowanie nagród rzeczowych, czyli zachęty odłoŜonej w czasie, powinno 
odbywać się na rynkach, gdzie występuje naturalna skłonność konsumentów do 
poszukiwania nowości. Kwiatek przytacza takŜe badania przeprowadzone 
wśród klientów jednego z banków w Polsce, którzy preferują nagrody związane 
z działalnością bazową banku oraz deklarują chęć dłuŜszego zbierania punktów 
dla otrzymania lepszej nagrody6. 

Istotnym elementem związanym z nagrodami jest czas zbierania punktów. 
Przelicznik punktowy stosowany w programie powinien być dostępny dla 
znacznej grupy uczestników danego programu, tak aby nie musieli oni kilka lat 
zbierać punktów na jakąkolwiek nagrodę. Określenie wartości jednego punktu 
na zbyt wysokim, a tym samym mało dostępnym pułapie dla uczestnika, spo-
woduje jego niechęć do udziału w przedsięwzięciu. MoŜe równieŜ zdarzyć się 

                                                                 
5 P. Kwiatek, Programy lojalnościowe, budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer business, 

Kraków 2007, s. 139.  
6 Ibidem, s. 142−143.  
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cjonalnego. Wiele firm woli nagrody twarde, uwaŜając, Ŝe jeŜeli uczestnik za-
mówi za zebrane punkty czajnik, będzie długo pamiętał, Ŝe jest on nagrodą za 
udział w programie. Natomiast dokonane zakupy w markecie nigdy nie będą 
kojarzyć się z nagrodą w programie lojalnościowym.  

Wyniki badań dotyczące zagadnienie nagradzania w programach  
lojalnościowych  

Jak wskazują wyniki badań przeprowadzone w 2011 roku przez agencję ba-
dawczą ARC Rynek i Opinia dla „Monitora programów lojalnościowych”, naj-
więcej odpowiedzi udzielonych na pytanie o największe korzyści przystąpienia 
do programu (odpowiedzi spontaniczne) dotyczy zagadnienia nagradzania  
w programie. Spośród badanych, aŜ 45% wskazuje, Ŝe największą korzyścią  
z przystąpienia do programu lojalnościowego byłaby moŜliwość uzyskania ra-
batu, zniŜki na zakup dóbr lub usług (rys. 3). Dla 29% badanych, największą 
korzyścią byłaby moŜliwość wymiany zebranych punktów na nagrody. MoŜli-
wość wymiany punktów na darmowy towar lub usługę firmy organizującej pro-
gram lojalnościowy stanowi korzyść dla 7% badanych. Specjalna obsługa czy 
teŜ moŜliwość naleŜenia do klubu stanowią wartość dla 1% respondentów.  

 

Rys. 3. Największa korzyść z przystąpienia do programu lojalnościowego (odpowiedzi sponta-
niczne) 

Źródło: Monitor programów lojalnościowych, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2011. 
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zapytano ich o ewentualne zmiany w programach. Dla 18% badanych zwięk-
szenie liczby punktów za nabywany towar stanowiłoby uatrakcyjnienie progra-
mu – rysunek 4. Dla 14% respondentów zadowalające byłoby zwiększenie licz-
by nagród o mniejszej wartości punktowej. Większy wybór nagród spowodo-
wałby dla 9% badanych większe zadowolenie z programu, zaś dla 6% byłyby to 
zmiany systemu punktowego. Respondenci zwrócili takŜe uwagę na atrakcyj-
niejsze nagrody i dobrą ich jakość (3%) oraz krótszy czas oczekiwania na na-
grodę (2%). 

Rys. 4. Propozycje zmian, poprawy w programach sieci stacji benzynowych, mających zwiększyć 
zadowolenie klientów 

Źródło: TNS Pentor, IIIQ 2010, N = 451. 

Jak pokazują wyniki przytoczonych badań, zarówno w pierwszym, jak  
i drugim badaniu respondenci wskazują na kluczowe elementy będące częścią 
procesu nagradzania, o których wspominano w ujęciu teoretycznym zagadnie-
nia. Okazuje się, Ŝe nagrody i kwestie ich dotyczące w znacznym stopniu mogą 
zmienić podejście konsumenta do uczestnictwa w programie. Z drugiej strony 
uczestnicy programów wskazują takŜe na podobne kwestie, które moŜna 
usprawnić, aby byli oni bardziej zadowoleni z udziału w programie.  

Sposoby nagradzania w programach lojalnościowych na przykładach 

Linie lotnicze to prekursorzy w dziedzinie programów lojalnościowych. 
Program firmy Executive Club – British Airways polega na gromadzeniu punk-
tów, które nazywane są milami i zdobywa się je za wylatane mile, a nie za wy-
dane pieniądze. W zaleŜności od liczby zebranych mil, członek klubu otrzymuje 
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kartę członkowską (kolejno niebieska, srebrna, złota) i wraz z nią pakiet przy-
wilejów. Za uzbierane mile moŜna dokonać rezerwacji biletów, hoteli oraz wy-
najmu samochodu, podwyŜszyć klasę podróŜy. Istnieje teŜ moŜliwość dopłace-
nia kwoty pieniędzy za brakujące mile i wymiany ich na darmowe bilety8. 

W branŜach związanych ze sprzedaŜą wysokich technologii informatycz-
nych czy biurowych często napotkać moŜna programy lojalnościowe, które 
tematycznie nawiązują do róŜnych dziedzin aktywnego wypoczynku. Przykła-
dem jest program Cyberbonus–Fujitsu Siemens. Zapewne nie wszyscy sprze-
dawcy sprzętu IT to urodzeni globtroterzy, jednak tematyka tego typu pasuje do 
wizerunku sprzedawcy w tej branŜy: otwartego na wyzwania, poszukującego 
przygód, chętnego do rywalizacji. Zebrane w programie punkty, nazywane eve-
restami, moŜna wymieniać na nagrody z katalogu. Jednocześnie wszystkie zdo-
byte everesty sumują się na kontach uczestników, spośród których wyłaniani są 
laureaci nagrody głównej – wyprawy do Nepalu. Trwającemu programowi to-
warzyszą liczne niespodzianki oraz konkursy, w których uczestnicy mogą po-
większyć stan swoich kont albo zdobyć dodatkowe nagrody. Kontynuując mo-
tyw podróŜy do Nepalu, firma tworzy strukturę nagród, w której poszczególne 
poziomy kojarzą się z kolejnymi etapami wyprawy. Przykładowe nagrody: „Na 
szczycie” (karta Sodexho o wartości 600 zł), „Po drodze” (gry sudoku, karty, 
dart, album „Dotknięcie Himalajów”, iPod shuffle)9. 

Program Mozaika Przygód–Cersanit trwał od maja do grudnia 2010 roku  
i skierowany był do sprzedawców produktów Cersanit i Opoczno w tradycyj-
nym kanale sprzedaŜy. Nazwa Mozaika Przygód znalazła odzwierciedlenie  
w nagrodach – zwycięzcy wzięli udział w wyprawie na „śnieŜne safari”, a w ka-
talogu nagród znalazły się m.in. lot balonem, nauka nurkowania czy gadŜety 
motoryzacyjne. Po pierwszym kwartale działania programu przeprowadzono 
akcję „Czas odebrać zegarek” skierowaną do osób zapisanych w programie, ale 
nieewidencjonujących sprzedaŜy. Za przesłanie faktur sprzedaŜowych na kwotę 
1000 zł otrzymywali oni nagrodę gwarantowaną – zegarek Timex. W akcji 
wzięło udział 20% zaproszonych osób. Do stałego udziału w programie udało 
się zachęcić 76% nagrodzonych zegarkiem, co oznaczało 33% wzrost liczby 
aktywnych uczestników. „Gorący tydzień komputerowych przygód” był kon-
kursem sms-owym, w którym uczestnik mający najwyŜszą sprzedaŜ danego 
dnia wygrywał netbooka. Response rate w tej akcji wyniósł 29%. „Promocja 
określonych produktów mnoŜąca punkty” premiowała zaś sprzedaŜ wybranych 

                                                                 
8 A. Łapeta, Praktyczny kurs budowania… s. 94–96. 
9 Ibidem, s. 99. 
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produktów zwiększeniem mnoŜnika punktów uczestnika razy dwa lub razy 
trzy10. 

Celem program Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego jest 
tworzenie warunków dla rozwoju kontaktów między absolwentami róŜnych 
kierunków studiów i róŜnych pokoleń oraz wzmocnienie więzi absolwentów  
z Alma Mater przez integrowanie ich wokół spraw uczelni. KaŜdy z członków 
klubu otrzymuje kartę, która umoŜliwia korzystanie na preferencyjnych zasa-
dach z usług własnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracujących  
z nim instytucji. Przykładowo są to wydawnictwa, instytucje kultury – teatry, 
restauracje, hotele, centra sportu i rekreacji11. 

Zarządzający Centrum Handlowym Molo w Szczecinie poszukiwali sposo-
bu wzmocnienia lojalności klientów. Przyjęto rozwiązanie polegające na pro-
wadzeniu cyklicznych akcji promocyjnych i relacyjnych skierowanych do grupy 
lojalnych nabywców, na stałym przekonywaniu ich, Ŝe warto być w Molo, bo 
jest to miejsce, w którym zawsze dzieje się coś ciekawego. Zastosowano oferty 
o zróŜnicowanym charakterze: od typowo relacyjnych (tylko korzyści emocjo-
nalne) do typowo transakcyjnych opartych na kuponach rabatowych. Klienci, 
którzy podczas akcji promocyjnych w CH podadzą swój e-mail oraz numer 
telefonu komórkowego, mogą brać udział w dodatkowych konkursach oraz 
otrzymują niedostępne dla innych oferty. Wynikiem tych wszystkich zabiegów 
było zwiększenie ruchu w galerii nawet o 50% w wybranych sklepach12. 

Zakończenie 

Budowanie trwałych więzi z klientem wymaga od firm ciągłego „uczenia 
się” zmieniających się potrzeb i preferencji klientów, zmusza do udoskonalania 
swoich produktów, a takŜe wymaga ciągłego monitorowania satysfakcji klien-
tów z oferowanych dóbr. Głównym zadaniem programów lojalnościowych po-
winno być nagradzanie stałych i wybranych klientów za pomocą atrakcyjnej  
i skierowanej tylko do nich oferty. Jednak praktyka pokazuje, Ŝe wiele firm 
przywiązuje większą uwagę do pozyskiwania nowych klientów niŜ do uzyska-

                                                                 
10 C. Hurka, Programy motywacyjne – jak uniknąć najczęstszych błędów?, raport Loyalty Busi-

ness Overview 2012, Pallad Media, Kraków 2012, s. 22–23. 
11 Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.klubabsolwentow.uw.edu.pl/ 

partnerzy.htm. 
12 T. Burdziński, Doświadczenie znaczy lojalność, raport Loyalty Business Overview 2012, 

Pallad Media, Kraków 2012, s. 16–17. 
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nia zadowolenia i utrzymania dotychczasowych, co Ph. Kotler nazywa marke-
tingiem neandertalskim13. 

Przygotowanie odpowiedniego i dobrego programu lojalnościowego powo-
duje zwiększenie zysków, a tym samym zwiększenie lojalności klientów. Wy-
maga to jednak długiego czasu i cięŜkiej pracy ze strony firm. NaleŜy pamiętać, 
Ŝe program lojalnościowy tworzy się dla uczestników i ich zadowolenia, a nie, 
Ŝe uczestnicy są dla programu. NaleŜy takŜe przeprowadzać badania uczestni-
ków programu w juŜ funkcjonujących przedsięwzięciach, aby sprawdzać co 
moŜna jeszcze ulepszyć, aby bardziej dopasować się do potrzeb klienta. Zagad-
nienie nagradzania jest jednym z kluczowych elementów programów lojalno-
ściowych i to w duŜej mierze od atrakcyjności nagród, przelicznika punktowego 
oraz czasu oczekiwania na nagrodę zaleŜy powodzenie programu.  

 
THE IMPORTANCE OF REWARDS IN LOYALTY PROGRAMS 

 
Summary 

 
The paper considers the issues of reward and motivation in loyalty programs. In the first part 

the author has presented a theoretical approach to the issue. The important elements included  
in the reward system are pointed out. Subsequently the results of research conducted on the mar-
ket of loyalty programs are presented. The case study of rewarding in some loyalty programs is 
also presented. 

Translated by Urszula Chrąchol 

 
 

                                                                 
13 Ph. Kotler, Kotler o marketingu: Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. Profesjonalnej 

Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 28.  
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MARKETINGOWE KSZTAŁTOWANIE RELACJI  
RYNKOWYCH Z USŁUGOBIORCAMI 1 

 

 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcyjnego modelu marketingowego kształtowania 
relacji rynkowych z usługobiorcami. Kluczowymi elementami modelu są cele, strategia i progra-
my marketingowe, które z jednej strony powstają na podstawie diagnozy sytuacji w otoczeniu  
i sytuacji w samej organizacji, zaś z drugiej oddziałują na wykształcenie czynników relacyjnych – 
opisujących relację rynkową – oraz rezultaty relacji powstałe zarówno po stronie usługobiorcy, 
jak i usługodawcy. Zaletą modelu jest wyeksponowanie efektów działań marketingowych jako 
czynników relacyjnych oraz rezultatów relacji, nie tylko u usługodawcy, ale teŜ i u usługobiorcy. 

Wprowadzenie 

Relacje rynkowe stanowią znaczące zagadnienie zarówno w praktyce, jak  
i w teorii marketingu. Wynika to z wielu powodów. Zbudowanie trwałych więzi 
z nabywcami stanowi dodatkowy, silny element przewagi konkurencyjnej, co  
w dobie globalnej gospodarki – tym samym globalnej konkurencji – jest nie-
zmiernie istotnym atutem przedsiębiorstwa. Utworzenie grupy lojalnych na-
bywców, dokonujących kolejnych zakupów produktów danej organizacji, stabi-
lizuje przychody ze sprzedaŜy, pozycję firmy na rynku oraz moŜe stanowić 
źródło wzrostu i rozwoju przez pełniejsze poznanie potrzeb i pragnień klientów. 
W środowisku marketingowym waŜność relacji rynkowych została wyraźnie 
uznana w definicji marketingu zaproponowanej przez American Marketing 
Association (AMA) w 2004 roku. Zgodnie z nią marketing jest „procesem,  
w którym przedsiębiorstwa tworzą wartość dla klienta i budują silne relacje  

                                                                 
1 Publikacja została wydana przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu  

nr 4591/B/H03/2011/40. 
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z klientami w celu uzyskania w zamian wartości od klientów”2. W najnowszej 
definicji marketingu, podanej przez AMA w 2007 roku, moŜna doszukać się 
kontynuacji podkreślania wagi relacji rynkowych, gdyŜ mowa jest tam o „wy-
mianie ofert”3.  

Z przytoczonej definicji marketingu wynika, Ŝe kwestia budowania relacji  
z klientami jest jednym z kluczowych zadań marketingowych. Uzasadnia to 
potrzebę zajęcia się tym zagadnieniem, co znajduje odzwierciedlenie w literatu-
rze przedmiotu. Proponowane rozwiązania w tym zakresie róŜnią się, na przy-
kład co do etapów występujących przy budowie relacji z klientami czy poziomu 
szczegółowości opisu zjawiska. Świadczy to o potrzebie dalszego poszukiwania 
satysfakcjonującego rozwiązania w rozpatrywanym obszarze. Całościowo kwe-
stię kształtowania relacji z nabywcami starają się ująć Ph. Kotler i G. Arm-
strong, którzy proponują następujący, pięcioetapowy model procesu marketin-
gowego4: zrozumienie rynku i poznanie potrzeb oraz pragnień klientów, zapro-
jektowanie strategii marketingowej zorientowanej na klienta, opracowanie pro-
gramu marketingowego dostarczającego najwyŜszej wartości klientom, budo-
wanie rentownych relacji i tworzenie zachwytu u klienta, zdobywanie wartości 
od klientów w celu tworzenia zysków i kapitału klienta5. Kwestia kształtowania 
relacji została zatem umiejscowiona jako czwarty etap tego procesu. Inne roz-
wiązanie proponuje R. Furtak, który wyróŜnia cztery następujące etapy procesu 
marketingu partnerskiego6: identyfikacja klientów docelowych, zaoferowanie 
wartości (korzyści), kreacja i dostarczenie wartości, ponowne zaoferowanie 
wartości. Dwa pierwsze etapy składają się na fazę wstępną (tworzenia warto-
ści), zaś kolejne dwa – na fazę właściwą (wzmacniania więzi). W literaturze 
przedmiotu moŜna znaleźć rozwiązania skupiające się na wybranych aspektach 
budowania relacji z nabywcami. Na przykład J. Otto prezentuje model marke-
tingu wykorzystującego relację jako podstawową wytyczną przy planowaniu 
działań marketingowych7. Istotą tego modelu jest wprowadzenie dwóch rodza-
jów działań. Pierwsze z nich są nakierowane na zdobywanie nowych klientów, 
tak zwany marketing mix I, obejmujący produkt, cenę, promocję i dystrybucję 
oraz drugich, nastawionych na zatrzymanie klientów, tak zwany marketing mix II, 
                                                                 

2 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of marketing, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 
2008, s. 5. 

3 J. Kamiński, Nowa definicja marketingu AMA, „Marketing i Rynek” 2009, nr 5, s. 11. 
4 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of marketing.., s. 29. 
5 Kapitał klienta rozumiany jako zagregowana wartość wszystkich klientów (ang. customer 

equity). 
6 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 182. 
7 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 256. 
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składający się z obsługi specjalnej i programów lojalnościowych. Przedstawio-
ne podejścia stanowią wartościowe próby marketingowego ujęcia budowania 
relacji, jednak pewna ich odmienność (np. rodzaj czynników zawartych w mo-
delu, poziom szczegółowości) świadczy o nadal istniejącej potrzebie podjęcia 
tego zagadnienia. Niniejszy artykuł wpisuje się w ten nurt badawczy i prezentu-
je model, w którym starano się ująć waŜne ogólne elementy związane z kształ-
towaniem relacji oraz uszczegółowić kaŜdy z nich. Wprowadzono w nim jedno-
cześnie dodatkowe elementy – w odniesieniu do wcześniej wspomnianych po-
dejść – takie jak sytuacja w organizacji, czynniki relacyjne i rezultaty po stronie 
nabywcy. Przy tworzeniu modelu skupiono się na relacjach występujących mię-
dzy usługodawcą a usługobiorcą, gdyŜ sytuacja ta jest naturalnym obszarem 
kształtowania relacji.  

W związku z powyŜszym, celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcyj-
nego modelu kształtowania relacji rynkowych z usługobiorcami za pomocą 
środków i działań marketingowych. Najpierw zaprezentowano istotę relacji 
rynkowej, następnie podkreślono waŜne cechy usługi jako przedmiotu wymiany 
relacyjnej, na koniec zaś przedstawiono wspomniany model koncepcyjny. 

Istota relacji rynkowej 

MoŜna podejrzewać, Ŝe pierwsze relacje o charakterze ekonomicznym wy-
stąpiły wraz z pojawieniem się handlu wymiennego, a zatem wiele tysięcy lat 
przed naszą erą. Ich dalsza ewolucja nastąpiła po pojawieniu się pieniądza  
i rozwoju handlu. JuŜ wówczas osoby zarówno kupujące i sprzedające towary 
(kupcy, handlarze, sprzedawcy), jak i świadczące proste usługi (np. ciesielskie), 
w sposób naturalny tworzyły ze sobą więzi, które sprzyjały obopólnym korzy-
ściom. Obecnie w gospodarce rynkowej moŜna zaobserwować „powrót do ko-
rzeni” i zwrócenie szczególnej uwagi na relacje rynkowe. Konieczność wystę-
powania tych relacji wynika choćby z faktu, Ŝe działalność kaŜdej organizacji 
uzaleŜniona jest od podmiotów otoczenia, dlatego zachodzi konieczność współ-
pracy i tworzenia związków z tymi podmiotami. W zaleŜności od rodzaju pod-
miotu rynkowego moŜna mówić o róŜnych relacjach. Na przykład dana organi-
zacja moŜe kształtować związki z dostawcami, instytucjami finansowymi czy  
z klientami. Dla organizacji dochodowej te ostatnie relacje mają szczególne 
znaczenie, gdyŜ klienci stanowią tę grupę podmiotów, która decyduje o przy-
chodach ze sprzedaŜy firmy i, tym samym w duŜym stopniu, o jej ogólnej sytu-
acji finansowej. 
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Zgodnie ze słownikiem języka polskiego przez relację rozumie się „rodzaj 
wzajemnych związków, zachodzących między ludźmi lub grupami społeczny-
mi” 8. Spróbowano na tej podstawie zdefiniować relację rynkową. Warto przy-
pomnieć, Ŝe istotą rynku jest wymiana między podmiotami biorącymi w niej 
udział. Na tej podstawie moŜna przyjąć, Ŝe przez relację rynkową moŜna rozu-
mieć wszelkie wzajemne związki zachodzące między podmiotami uczestniczą-
cymi w procesie wymiany. Tymi podmiotami są, ogólnie rzecz ujmując, sprze-
dawcy i nabywcy. Podana definicja relacji rynkowej jest szeroka i moŜe być 
róŜnie pojmowana, co przede wszystkim zaleŜy od sposobu rozumienia wymiany. 

W teorii marketingu odróŜnia się wymianę transakcyjną od relacyjnej. 
Pierwsza z nich oparta jest na archetypie pojedynczej transakcji, w której jedna 
strona manifestuje się w postaci pieniądza, natomiast druga w postaci łatwo 
wycenionego towaru. Podkreśla się przy tym, Ŝe pojęcie pojedynczej transakcji 
– w języku angielskim określanej jako discrete transaction –  wyklucza relacyj-
ne elementy9. Wspomniany pierwowzór stanowi kanwę wymiany transakcyjnej, 
która trwa krótko, ma wyraźny początek i koniec, są w nią zaangaŜowani ano-
nimowi partnerzy, którzy nie mają planów co do dalszej wymiany10. 

Z kolei wymiana relacyjna pojmowana jest odmiennie. W sposób trafny 
określają ją S.D. Hunt, D.B. Arnett i S. Madhavaram, którzy stwierdzają, Ŝe 
wymiana relacyjna „obejmuje serię wymian (transakcji – przyp. autora) w dłu-
gim (nieskończonym) okresie między znającymi się stronami”11. Za jej najistot-
niejszą cechę uznaje się to, Ŝe trwa pewien okres. Określona transakcja wystę-
pująca w zakresie tej wymiany ma swoje pochodzenie („historię”) i przewidy-
waną kontynuację w przyszłości. Podstawą przyszłej współpracy są przyjęte 
załoŜenia, zaufanie i planowanie. Wymiana tego rodzaju moŜe być źródłem 
osobistej, pozaekonomicznej satysfakcji i obejmować wymianę społeczną12.  

Biorąc pod uwagę dwa róŜne znaczenia pojęcia wymiany, naleŜy przyjąć, 
Ŝe z relacją rynkową będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy będzie występo-
wała wymiana relacyjna. W konsekwencji, podana wcześniej definicja relacji 
rynkowej zostanie zmodyfikowana i wówczas będzie ona oznaczała wszelkie 
wzajemne związki zachodzące między podmiotami uczestniczącymi w procesie 

                                                                 
8 Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
9 F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Oh, Developing buyer-seller relationship, „Journal of Marketing” 

1987, Vol. 51 (April), s. 12. 
10 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram, The explanatory foundations of relationship mar-

keting theory, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2006, No. 21/2, s. 77. 
11 Ibidem. 
12 F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Oh, Developing buyer-seller…, s. 12. 
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wymiany relacyjnej. W podobnym duchu relację rynkową definiuje J. Otto. 
Autor ten stwierdza, Ŝe „relację z klientem w ujęciu marketingowym moŜna 
określić jako długotrwały i rozwijający się proces będący następstwem wcze-
śniejszej, pojedynczej transakcji, sprzyjający wzajemnie korzystnym wielokrot-
nym aktom kupna-sprzedaŜy” 13. Na rysunku 1, w formie podsumowania, przed-
stawiono syntetycznie cechy charakteryzujące relację rynkową. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rys. 1. Zasadnicze cechy relacji rynkowej 

Źródło: opracowanie własne. 

Usługa jako przedmiot wymiany relacyjnej 

W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć wiele określeń usług. M. Dasz-
kowska przedstawiła trafną definicję usługi, która brzmi następująco: „usługa  
w sensie gospodarczym jest uŜytecznym produktem niematerialnym, który jest 
wytwarzany w wyniku pracy ludzkiej (czynności) w procesie produkcji, po-
przez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu (człowieka traktowanego 
jako osoba fizyczna, intelekt czy cząstka określonej społeczności albo przed-
miotu materialnego), w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb”14. Zatem w świetle 
tej definicji usługa jest procesem, na który składają się czynności, prowadzącym 
do wytworzenia niematerialnego produktu, którego uŜyteczność „materializuje 
się” u usługobiorcy lub w rzeczy, którą on posiada. Na marginesie warto za-

                                                                 
13 J. Otto, Marketing relacji..., s. 70. 
14 M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1998, s. 17. 
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uwaŜyć, Ŝe w nawiązaniu do podanej definicji, pojęcie produktu obejmuje dobra 
materialne i niematerialne. Na przykład E. Michalski podkreśla, Ŝe produkt 
stanowi zbiór cech tak materialnych, jak i niematerialnych15. Usługa jest pro-
duktem, tyle Ŝe niematerialnym. 

Specyfika usług decyduje o tym, Ŝe odpowiadają one wymianie relacyjnej. 
Zazwyczaj podaje się pięć następujących kluczowych cech, które odróŜniają 
usługi od produktów materialnych16: 

− niematerialność, 
− nierozdzielność procesu wytwarzania i konsumpcji, 
− niejednorodność, 
− nietrwałość, 
− niemoŜność nabycia usługi na własność. 
Wśród tych cech moŜna wskazać te, które mogą stanowić pole do kształto-

wania relacji rynkowych. Ze względu na niematerialność usługi, nabywca ma 
często powaŜne trudności w ocenie jej uŜyteczności przed wyświadczeniem. 
Niejednorodność sposobów świadczenia usługi powoduje niepewność, co do 
tego, jak zostanie ona zrealizowana. Nietrwałość (niemoŜność przechowywa-
nia) natomiast wiąŜe się dodatkowo z brakiem pewności, co do czasu wykona-
nia usługi. W tej sytuacji zaufanie do usługobiorcy – stanowiące istotną cechę 
relacji rynkowej – odgrywa niezmiernie waŜną rolę. Z kolei nierozdzielność 
procesu wytwarzania usługi i konsumpcji zazwyczaj wymaga wielu interakcji 
między stronami i tworzy okazję do wzajemnego poznania się oraz budowy 
związków personalnych. Wiele usług trwa pewien czas, dlatego wymiana rela-
cyjna wydaje się być naturalnym sposobem postępowania przy świadczeniu 
usług. 

Jeśli weźmie się pod uwagę koncepcję trzech poziomów produktu, to moŜ-
na wskazać te poziomy, które są mniej lub bardziej podatne na kształtowanie 
relacji. We wspomnianej koncepcji wyróŜnia się trzy następujące poziomy pro-
duktu (rys. 2): rdzenna korzyść (rdzeń produktu), rzeczywisty, poszerzony. 

Rdzeń produktu, który w przypadku usługi dostarcza nabywcy przede 
wszystkim korzyści niematerialnych, jest najtrudniejszy do modyfikowania. 
Zmiany w tym zakresie mogą wymagać od usługodawcy innych niŜ dotychczas 
zasobów, tak materialnych jak i niematerialnych. Jego zmiana moŜe doprowa-

                                                                 
15 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003,  

s. 164. 
16 A. Czubała, Usługi w gospodarce, w: Marketing usług, red. A. Czubała, A. Jonas, T. Smo-

leń, J.W. Wiktor, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 13. 
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dzić do zaspokajania innej niŜ dotychczasowej kategorii potrzeb. Niemniej juŜ 
L. Berry zauwaŜył, Ŝe jedno z podstawowych działań w zakresie tworzenia 
relacji polega na rozwijaniu rdzenia usługi17. Jeśli jednak na rynku występują 
inni dostawcy danej kategorii usług – a tak obecnie zazwyczaj jest – to oferują 
oni tę samą lub takie same podstawowe korzyści. Wówczas konkurowanie na 
tym poziomie jest trudne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rys. 2. Poziomy usługi podatne na kształtowanie relacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Cechy znajdujące się na pozostałych dwóch poziomach są natomiast bar-
dziej podatne na kształtowanie relacji. Wynika to z paradygmatu marketingu 
relacji, który mówi o dostosowywaniu oferty do oczekiwań indywidualnego 
klienta18. Atrybuty przypisane do poziomów usługi okalających jej rdzeń łatwiej 
mogą zostać ukształtowane zgodnie z wymaganiami nabywców. Wydaje się teŜ, 
Ŝe większe w tym zakresie moŜliwości tworzy poziom produktu poszerzonego, 
gdyŜ im dalej od „rdzenia” produktu, tym mniej występuje ograniczeń w ra-
mach dostosowywania cech usługi do indywidualnych wymagań nabywcy. 
Warto teŜ zwrócić uwagę na to, Ŝe w ramach produktu poszerzonego mieści się 
obsługa klienta, która w szerokim rozumieniu moŜe obejmować cały ten po-
ziom i zawierać pozostałe cechy znajdujące się na nim, dlatego jej znaczenie 
przy kształtowaniu relacji z nabywcami jest kluczowe. Po pierwsze, ze względu 
na jej naturę spójną z ideą wymiany relacyjnej, a po drugie, z powodu szerokich 
moŜliwości jej rozwoju. 

                                                                 
17 L.L. Berry, Relationship marketing of services – growing interest, emerging perspectives, 

„Journal of the Academy of Marketing Science” 1995, Vol. 23, No. 4, s. 236.  
18 Ibidem. 
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Elementy marketingowego modelu budowania relacji rynkowych 

Model kształtowania relacji rynkowych przedstawiony na rysunku 3 oparty 
jest na ogólnym sposobie rozumowania przy projektowaniu działań marketin-
gowych19. Rozumowanie to zakłada, Ŝe najpierw mamy do czynienia z rozpo-
znaniem sytuacji, co z kolei stanowi podstawę ustalenia strategii i działań mar-
ketingowych, które w efekcie przynoszą określone rezultaty.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Model marketingowego kształtowania relacji rynkowych 

Źródło: opracowanie własne. 

W centrum modelu znajdują się cele i strategia marketingowa oraz wynika-
jące z nich programy działań marketingowych. Antecedencjami tych elementów 
jest diagnoza sytuacji w otoczeniu i w samej organizacji, zaś ich konsekwen-
cjami będą róŜnego rodzaju rezultaty. Te ostatnie podzielono na trzy grupy. 
Dwie z nich dotyczą podmiotów zaangaŜowanych w wymianę relacyjną – kaŜ-
dego z osobna – to znaczy usługobiorcy i usługodawcy, natomiast trzecia odno-
si się bezpośrednio do relacji rynkowej występującej między tymi podmiotami. 
W dotychczasowych ujęciach nie uwzględniano takiego podziału, natomiast jest 

                                                                 
19 Zob. np. Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing.., s. 52; M.H.B. McDonald, 

Marketing plans. How to prepare them. how to use them, Butterworth-Heinemann, Oxford 1993, 
s. 19. 
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on istotny. WyróŜnione trzy rodzaje rezultatów odnoszą się do trzech podsta-
wowych składników występujących w wymianie relacyjnej. Zgodnie z rysun-
kiem 1 za te składniki naleŜy uznać sprzedawcę (dostawcę usług), nabywcę 
(odbiorcę usług) oraz łączącą ich więź rynkową, którą scharakteryzowano za 
pomocą czynników relacyjnych. Przyjęto, Ŝe te trzy grupy rezultatów są ze sobą 
powiązane w ten sposób, Ŝe efekty wymiany relacyjnej, pojawiające się po stro-
nie podmiotów w nią zaangaŜowanych, oddziałują na czynniki relacyjne, które 
bezpośrednio opisują relację. 

KaŜdy z elementów modelu zaprezentowanego na rysunku 3 zostanie poni-
Ŝej scharakteryzowany w kontekście działań zorientowanych na kształtowanie 
relacji z klientem. 

Sytuacja w otoczeniu jest istotnym czynnikiem wpływającym na planowa-
nie działań marketingowych. Poprawne zdiagnozowanie tej sytuacji wymaga 
przede wszystkim zdefiniowania rynku, na którym działa lub zamierza działać 
organizacja. W tym zakresie moŜna uŜyć róŜnych kryteriów, na przykład rodzaj 
klienta, produktu czy zasięg geograficzny. Pierwszy z nich nie powinien być 
pominięty, gdy planuje się działania zorientowane na kształtowanie relacji, 
gdyŜ zazwyczaj rodzaj klienta przesądza o rodzaju wymagań nabywców.  
W odniesieniu do zdefiniowanego rynku naleŜy ustalić wpływ czynników ma-
krootoczenia na sytuację rynkową, określić trendy i prognozy rynkowe oraz 
rozpoznać sytuację dotyczącą podmiotów mikrootoczenia. W zakresie tych 
ostatnich, na pierwszym miejscu naleŜy zająć się nabywcami i przeprowadzić 
ich segmentację, a w odniesieniu do wydzielonych segmentów naleŜy określić: 

− potrzeby, preferencje, oczekiwane wartości i profile nabywców, 
− wielkość i ich dynamikę, 
− zachowania nabywców, w tym poziom satysfakcji z oferowanych usług 

i poziomu lojalności wobec usługodawców, 
− percepcję oferowanych usług i usług konkurencyjnych, na przykład 

według postrzeganej wartości, 
− intensywność konkurencji oraz sytuację dotyczącą dostawców, pośred-

ników i innych istotnych podmiotów. 
Segmentacja nabywców przy kształtowaniu relacji z klientami moŜe być 

specyficzna zarówno w odniesieniu do jej przebiegu, jak i stosowanych kryte-
riów segmentacji. Na przykład D. Peppers i M. Rogers proponują jej dwueta-
powy przebieg, w którym najpierw porządkuje się klientów według ich wartości 
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dla firmy, a dopiero następnie według ich potrzeb20. Z kolei R. Furtak podaje 
przykłady waŜnych kryteriów segmentacji w ramach marketingu partnerskiego21. 

Drugim elementem modelu jest sytuacja w organizacji, która – podobnie jak 
poprzednia – silnie oddziałuje na planowane działania marketingowe. W tym 
względzie naleŜy wziąć pod uwagę przede wszystkim wytyczne organizacji, co 
do planowanych działań oraz jej zasoby. Planowane działania marketingowe 
będą ukierunkowane głównie przez misję, cele i strategię generalną firmy oraz 
determinowane dostępnymi zasobami. Wynika stąd konieczność oceny tych 
ostatnich, która to ocena moŜe zostać przeprowadzona w odniesieniu do zaso-
bów materialnych, ludzkich, finansowych i informacyjnych. Przy planowaniu 
działań zorientowanych na klienta powinno się uwzględnić rozpoznanie sytuacji 
w ramach marketingu wewnętrznego i zaawansowania w wykorzystywaniu 
systemów CRM (ang. Customer Relationship Management). 

Na podstawie rozpoznania sytuacji w otoczeniu i organizacji formułowane 
są cele oraz strategia marketingowa. W zakresie obu tych elementów naleŜy 
uwzględnić dąŜenie organizacji do zbudowania długofalowych i rentownych 
relacji z nabywcami. Cele marketingowe dlatego, oprócz klasycznych ujęć (np. 
wielkości przychodów ze sprzedaŜy, udziałów rynkowych), mogą dotyczyć: 

− oferowania i świadczenia usług o najwyŜszej wartości dla docelowej 
grupy nabywców, 

− maksymalizacji zagregowanej wartości wszystkich klientów (ang. cu-
stomer equity), 

− poŜądanego poziomu retencji, satysfakcji nabywców, przeciętnego cza-
su trwania relacji czy udziału nowych nabywców w ogólnej liczbie 
klientów. 

Spośród wyŜej wymienionych, szczególne znaczenie ma maksymalizowa-
nie zagregowanej wartości wszystkich klientów (tzw. kapitał klienta), gdyŜ 
uwzględnia obecny i przyszły „kapitał” rynkowy organizacji. Dlatego uwaŜa 
się, Ŝe moŜe być lepszą miarą marketingową wyników osiąganych przez firmę 
niŜ bieŜąca wielkość sprzedaŜy czy udział rynkowy22.  

Wybór rynku docelowego i ustalenie ogólnego sposobu postępowania przy 
osiąganiu postawionych celów to waŜne elementy strategii marketingowej23.  
W wyborze rynku docelowego, oprócz typowych kryteriów (np. rozmiar i dy-

                                                                 
20 M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 43. 
21 R. Furtak, Marketing partnerski…, s. 121. 
22 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of marketing.., s. 21. 
23 Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2001, s. 11. 
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namika segmentu)24 moŜna uwzględnić takie, które są istotne w wymianie rela-
cyjnej, jak na przykład wartość klientów, wskaźnik retencji czy poziom satys-
fakcji w odniesieniu do danego segmentu. Raczej naturalnym postępowaniem 
będzie przyjmowanie jako segmentów pierwszoplanowych tych, o najwyŜszej  
i wysokiej wartości klientów.  

Przy podejmowaniu decyzji, co do ogólnego sposobu postępowania moŜna 
wykorzystać czynniki, mające wpływ na zagregowaną wartość klientów.  
W literaturze przedmiotu zaproponowano róŜne sposoby wyznaczania zagre-
gowanej wartości klientów i determinanty tej wartości w zaleŜności od sposobu 
jej wyznaczania25. Gdy dąŜy się do maksymalizacji zagregowanej wartości 
klientów, to determinanty te mogą być uŜyte przy formułowaniu strategii mar-
ketingowej związanej z osiągnięciem celu. Przykładowo, w formule V. Kumara 
wyznaczania rozpatrywanej wartości – w której zagregowaną wartość klientów 
wyznacza się jako sumę wartości indywidualnych klientów – moŜna wyróŜnić 
trzy główne komponenty, którymi są częstotliwość zakupów, marŜa opłacona 
przez klienta i koszty marketingowe26. W odniesieniu do kaŜdego z nich moŜna 
ustalić czynniki determinujące dany komponent i przez odpowiednie ukształto-
wanie tego czynnika wpływać na osiąganie odpowiedniej zagregowanej warto-
ści klientów. Jeśli weźmie się pod uwagę na przykład częstość zakupu, to – 
zgodnie z tym co podają V. Kumar i G. Morris – pozytywnie na nią wpływa 
unowocześnianie oferty (ang. upgrading), cross-buying, obustronna komunika-
cja, częstość kontaktów przez Internet27. Z innych formuł słuŜących wyznacza-
niu zagregowanej wartości klientów wynikają kolejne determinanty, pozwalają-
ce na maksymalizację tej wartości28. Wyniki tych analiz mogą być uŜyte nie 
tylko do określania strategii marketingowej, ale teŜ w zakresie formułowaniu 
programów działań marketingowych – na poziomie taktyczno-operacyjnym – 
które stanowią kolejny element prezentowanego modelu marketingowego 
kształtowania relacji rynkowych. 

                                                                 
24 D. Dąbrowski, Projektowanie strategii marketingowej, Zeszyty Naukowe Katedry Marketin-

gu nr 4, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2005, s. 37. 
25 V. Kumar, G. Morris, Measuring and maximizing customer equity, „Journal of the Academy 

Marketing Science” 2007, No. 35, s. 163; P. Tomczyk, Analiza podejść do zarządzania wartością 
klienta, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – 
trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa. A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe nr 660, Eko-
nomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011,  
s. 133−135. 

26 V. Kumar, G. Morris, Measuring and maximizing..., s. 164. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, s. 163. 
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Specyficzne działania w ramach programów marketingowych będą wynika-
ły z wcześniej podjętych decyzji, co do celów i strategii marketingowej. Wy-
tyczne dotyczące ich formułowania, które mogą być uwzględnione przy ustala-
niu działań zorientowanych na klienta są następujące: 

a) pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie informacji dotyczących 
indywidualnych klientów w systemie informacji marketingowej, w tym 
tworzenie baz danych i korzystanie z systemów CRM; 

b) indywidualizacja działań marketingowych w nawiązaniu do potrzeb  
i pragnień nabywców w zakresie: 
− kształtowania cech uŜytkowych oferowanych usług i sposobów ich 

świadczenia, poŜądanego poziomu jakości usług (technicznej  
i funkcjonalnej), obsługi klienta, 

− ceny, w tym poziomu ceny i upustów, form i terminów płatności, 
− komunikacji marketingowej, w tym doboru kanałów i form komu-

nikacji, jej intensywności, 
− dystrybucji usługi, w tym doboru kanałów dystrybucji i właściwej 

logistyki, 
− miejsca świadczenia usługi, 
− procesu realizowania usługi, 
− personelu świadczącego usługę, w tym odpowiedni dobór personelu 

i kształtowanie poŜądanych zachowań; 
c) nastawienie na utrzymywanie dotychczasowych klientów, w tym przez 

wspomnianą indywidualizację oferty, specjalną obsługę czy programy 
kształtujące lojalność; 

d) zdobywanie nowych klientów, w tym uświadamianie o świadczeniu 
usług o najwyŜszej wartości, promocje sprzedaŜy dla nowych klientów; 

e) zachęcanie klientów do powtarzania transakcji i ich powiększania,  
w tym cross-selling i up-selling; 

f) motywowanie personelu w ramach marketingu wewnętrznego; 
g) wzbogacanie transakcji kupna-sprzedaŜy o wymianę społeczną; 
h) dostosowywanie środków i działań do fazy cyklu Ŝycia relacji. 
Prowadzone działania marketingowe przynoszą określone rezultaty. Obie 

strony, biorące udział w wymianie relacyjnej, będą ponosiły określone jej kon-
sekwencje. Tak w przypadku usługobiorcy, jak i usługodawcy moŜna wyróŜnić 
korzyści oraz koszty wymiany. Podstawową korzyścią usługobiorcy jest zaspo-
kojenie potrzeb zgodne z jego pragnieniami zarówno w odniesieniu do cech 
usługi, ceny, miejsca czy czasu jej świadczenia, jak i wymaganego poziomu 
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obsługi. Wynika to z indywidualizacji oferty i powinno skutkować kolejnym 
poŜytkiem nabywcy w postaci wysokiej satysfakcji. Do dodatkowych pozytyw-
nych rezultatów po stronie usługobiorcy moŜna zaliczyć korzyści z wizerunku 
marki i usług towarzyszących, zmniejszenie ryzyka transakcji i kosztów poszu-
kiwania oraz wyboru dostawcy. W przypadku kosztów usługobiorcy, zazwyczaj 
najistotniejszym z nich jest opłata za wyświadczoną usługę. Oprócz tych kosz-
tów stricte finansowych moŜna wyróŜnić następujące nakłady po stronie usłu-
gobiorcy29: czas poświęcony na skorzystanie z usługi, straty wynikające z po-
minięcia innych – być moŜe lepszych – ofert rynkowych lub teŜ rezygnacji  
z zakupu standardowych, tańszych ofert oraz większa moŜliwa podatność usłu-
gobiorcy na oportunistyczne zachowania partnera. 

Gdy zaś chodzi o rezultaty po stronie usługodawcy, to podstawowym jego 
poŜytkiem z wymiany relacyjnej są korzyści finansowe w postaci przychodów 
ze sprzedaŜy, zysków czy określonego poziomu rentowności. Niemniej waŜne 
są jednak pozytywne rezultaty innego rodzaju. Za waŜne naleŜy uznać utworze-
nie grupy stałych, lojalnych nabywców, dokonujących kolejnych transakcji, co 
powinno zaowocować wysoką zagregowaną wartością klientów i mniejszymi 
nakładami na pozyskiwanie nowych klientów. Zazwyczaj przyjmuje się teŜ, Ŝe 
lojalni nabywcy będą zaangaŜowani w przekazywanie istotnych dla organizacji 
informacji (np. o potrzebach i pragnieniach nabywców) oraz w rekomendowa-
nie usługodawcy innym potencjalnym nabywcom. Dzięki tym dodatnim efek-
tom firma moŜe uzyskać przewagę konkurencyjną, obniŜyć ryzyko działalności 
i zdobywać doświadczenie w kształtowaniu relacji z nabywcami. W przypadku 
kosztów usługodawcy moŜna natomiast wyróŜnić koszty pozyskania nowego 
klienta oraz koszty związane z utrzymaniem relacji. Te ostatnie – zgodnie z tym 
co podaje K. Storbacka – moŜna podzielić na koszty bezpośrednie i pośrednie, 
zaś w ich zakresie odróŜnić koszty zmienne i stałe30. Przykładami kosztów bez-
pośrednich – związanych na przykład z określoną kategorią usług – są nakłady 
na przygotowanie i realizację usług danemu klientowi (bezpośrednie koszty 
zmienne) lub koszty szkoleń tych usług, których nie moŜna przypisać do okre-
ślonego klienta (bezpośrednie koszty stałe). Przykładami kosztów pośrednich – 
nie odnoszących się do danej kategorii usług – są nakłady poniesione na zapew-
nienie wysokiej jakości relacji z danym klientem (pośrednie koszty zmienne) 

                                                                 
29 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram, The explanatory foundations..., s. 76.  
30 R. Furtak, Marketing partnerski…, s. 108–110; M. Mitręga, Marketing relacji…, s. 60−62. 
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lub koszty wysiłku psychicznego związanego z wykonywaną pracą (pośrednie 
koszty stałe)31. 

W nawiązaniu do rysunku 3, ostatnią grupę rezultatów wymiany relacyjnej 
stanowią czynniki relacyjne. S. D. Hunt, D. B. Arnett, S. Madhavaram wyod-
rębnili sześć czynników, które opisują relację między dwoma podmiotami i są 
powiązane z udaną wymianą relacyjną32. Do grupy tej naleŜą: zaufanie, zaanga-
Ŝowanie, współpraca, dotrzymywanie obietnic, wspólne wartości i komunika-
cja. W przyjętym modelu załoŜono, Ŝe czynniki te powinny być kształtowane 
przez działania marketingowe usługodawcy, gdyŜ podmiot ten jest zaintereso-
wany kreowaniem udanej wymiany relacyjnej. Z drugiej strony, na czynniki te 
wpływają rezultaty wymiany relacyjnej po stronie usługodawcy i usługobiorcy. 
Jeśli wspomniane rezultaty będą prowadziły do wysokiego poziomu czynników 
relacyjnych, to prawdopodobieństwo kontynuowania wymiany relacyjnej bę-
dzie wysokie. Niski poziom rezultatów wymiany relacyjnej, chociaŜby u jedne-
go z podmiotów biorących udział w wymianie, moŜe doprowadzić do obniŜenia 
poziomu czynników relacyjnych i zakończenia wymiany. Właściwe ich ukształ-
towanie dlatego jest niezmiernie waŜne.   

Zakończenie 

Przedstawiony koncepcyjny model marketingowego kształtowania relacji 
rynkowych stanowi próbę ogólnego opisu powiązań występujących przy budo-
waniu relacji z nabywcami za pomocą marketingowych środków i działań. Ma 
on klasyczne ujęcie, ale teŜ pewną specyfikę. Ta ostatnia wynika z dwóch fak-
tów. Po pierwsze, kaŜdy z elementów modelu starano się rozpatrzyć pod kątem 
orientacji na klienta, która stanowi paradygmat kształtowania relacji rynko-
wych. Okazuje się, Ŝe klasyczne ujęcie diagnozowania sytuacji i projektowania 
celów, strategii i programów działań marketingowych naleŜy uzupełnić o czyn-
niki uwzględniające długofalową i rentowną wymianę relacyjną. Po drugie,  
w zakresie rezultatów działań marketingowych wyróŜniono trzy rodzaje tych 
efektów, które wynikają bezpośrednio z istoty wymiany relacyjnej. Efekty te 
dotyczą zarówno usługobiorcy, usługodawcy, jak i samej relacji ich łączącej. 
Daje to pełniejsze spojrzenie na wyniki wymiany relacyjnej i pociąga za sobą 
konieczność zwrócenia uwagi na planowanie takich działań marketingowych, 
które pozwolą na osiągnięcie róŜnego rodzaju rezultatów. 

                                                                 
31 Ibidem. 
32 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram, The explanatory foundations..., s. 77. 
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Przedstawiając wytyczne do formułowania działań marketingowych wzięto 
pod uwagę układ wynikający z marketingu mix, jednak nie ograniczono się do 
niego. Kształtowanie relacji rynkowych wymaga dodatkowych działań, które 
wykraczają poza ramy tego kanonu (np. gromadzenie informacji o indywidual-
nych klientach, programy lojalnościowe). W tym zakresie naleŜy stosować takie 
działania i w takim ujęciu, które są najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. 
Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w dobie globalizacji i rozwoju no-
wych kanałów komunikacji oraz wymiany. 

Zaproponowany model moŜe być weryfikowany empirycznie, w całości lub 
fragmentarycznie. Na przykład w odniesieniu do kaŜdego z siedmiu jego ele-
mentów moŜna wybrać najistotniejsze lub te, które z róŜnych względów intere-
sują badacza i na drodze badania empirycznego szukać interesujących powią-
zań. 
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CELE I KORZYŚCI BUDOWANIA RELACJI SZKOŁY 
WYśSZEJ Z ABSOLWENTAMI 

 

 

 

Streszczenie  

Aktualne regulacje prawne w Polsce, a zwłaszcza nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜ-
szym zobowiązują uczelnie do monitorowania kariery zawodowej absolwentów w celu dostoso-
wania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Mechanizm ten bę-
dzie jednym z kryteriów oceny działalności szkoły wyŜszej przez Państwową Komisję Akredyta-
cyjną. Nie zostały jednak wskazane przez ustawodawcę metody i narzędzia przeprowadzania 
badań w tym zakresie oraz nie określono jednakowych kryteriów dla wszystkich uczelni. Tak 
sformułowane przepisy prawne zmuszają uczelnie do budowania relacji ze swoimi absolwentami. 
Szkoły wyŜsze muszą same wypracować taki model relacji z absolwentami, który umoŜliwi im 
pozyskiwanie danych na temat ich losów zawodowych. W artykule omówiono cele i korzyści 
budowania relacji uczelni z absolwentami oraz opisano narzędzia moŜliwe do zastosowania  
w procesie komunikacji. Zaprezentowano równieŜ przykładowe programy relacji absolwenckich 
stosowane przez wybrane uczelnie. 

Wprowadzenie 

Funkcjonowanie polskich uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
WyŜszego zobowiązuje szkoły wyŜsze do przestrzegania postulatów zawartych 
w Procesie Bolońskim. Program ten jest siłą napędową zmian, jakie zachodzą  
w systemie edukacji w Polsce i innych krajach europejskich. Wywiera on zna-
czący wpływ na reformy: struktury studiów i programów nauczania, zapewnie-
nia jakości kształcenia, uznawalności wykształcenia, mobilność studentów  
i pracowników, kształtowania społecznego wymiaru szkolnictwa wyŜszego. 
Istotą tego programu nie jest standaryzacja systemów szkolnictwa wyŜszego  
w poszczególnych krajach, lecz ich harmonizacja i konwergencja, które mają 
doprowadzić do wypracowania zasad współdziałania, z uwzględnieniem zróŜni-
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cowania i autonomii poszczególnych państw i uczelni1. O kierunkach wyzna-
czonych przez Proces Boloński decydują formalnie przyjmowane komunikaty  
z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyŜsze, 
które odbywają się średnio co 2 lata. Komunikat ogłoszony po konferencji  
w Londynie (2007 r.) odnosił się m.in. do zwiększenia zatrudnialności absol-
wentów. Nakazuje on uczelniom współdziałanie z pracodawcami i innymi part-
nerami społecznymi. 

W Polsce aktualne regulacje prawne, a zwłaszcza nowa ustawa Prawo  
o szkolnictwie wyŜszym, zobowiązują uczelnie od 1 października 2011 roku 
m.in. do monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dosto-
sowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy,  
w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów2. Nie zo-
stały jednak wskazane metody i narzędzia przeprowadzania takich badań w tym 
zakresie oraz nie określono jednakowych kryteriów dla wszystkich uczelni. 
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego nie zamierza centralnie regulować  
i precyzyjnie wskazywać metod, jakimi uczelnie mają badać losy zawodowe 
absolwentów, aby nie ograniczać ich autonomii, ale jednocześnie zastosowane 
przez uczelnie metody mają spełniać swoje zadania i słuŜyć poprawieniu jako-
ści kształcenia, co będzie przedmiotem oceny Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej3. Szkoły wyŜsze muszą same wypracować taki model relacji z absolwen-
tami, Ŝeby pozyskiwać informacje na temat ich losów zawodowych. Wskazano 
jedynie moŜliwe rozwiązania monitorowania losów zawodowych absolwentów, 
wzorując się na ekspertyzie dostępnej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa WyŜszego, a przygotowanej w 2010 roku przez firmę rynekpracy.pl – Se-
dlak & Sedlak na temat „Monitorowania losów zawodowych absolwentów 
szkół wyŜszych – rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich”4. 

Tak sformułowane przepisy prawne zmuszają uczelnie do rozpoczęcia pro-
cesu kształtowania relacji z absolwentami. JeŜeli władze szkoły wyŜszej nie 

                                                                 
1 A. Kraśniewski, Proces Boloński. To juŜ 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, War-

szawa 2009, http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/proces_bolonski_ 
FINAL.pdf (9.09.2011). 

2 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜszym z 27 lipca 2005 r., DzU nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm., §13a, http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/tekst-
ujednolicony-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/ (12.03.2012). 

3 R. Czeladko, Kudrycka: badania absolwentów są potrzebne, http://www.rp.pl/artykul/ 
107684,669185-Kudrycka--Badania-absolwentow-sa-potrzebne.html (5.06.2011). 

4 Ekspertyza: monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyŜszych – rozwiązania 
stosowane w wybranych krajach europejskich, Kraków 2010, www.nauka.gov.pl/fileadmin/ 
user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/Ekspertyzy/20110222_EKSPER
TYZA_Sedlak___Sedlak.pdf. 
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uznają tych regulacji prawnych za uciąŜliwy obowiązek i zaangaŜują pracowni-
ków oraz środki finansowe w budowanie relacji z absolwentami moŜna przy-
puszczać, Ŝe wzrosną jej szanse wyróŜnienia się na rynku i zdobycia przewagi 
konkurencyjnej.  

Celem artykułu jest wykazanie wagi budowania relacji uczelni z absolwen-
tami. RozwaŜania prowadzone są wokół następujących problemów: 1) dlaczego 
szkoły wyŜsze powinny rozpocząć proces budowania relacji z absolwentami  
i jaki jest ich cel? 2) jakie przykładowe narzędzia uczelnia moŜe zastosować 
budując relacje z absolwentami? 3) czy i dlaczego opłaca się uczelni inwesto-
wać w relacje z absolwentami oraz na czym moŜe polegać zwrot z takiej inwe-
stycji? 

Koncepcja budowania relacji w ujęciu teoretycznym 

Na potencjał przedsiębiorstwa obok zasobów rzeczowych, finansowych, 
ludzkich i organizacyjnych składają się równieŜ zasoby relacyjne, do których 
zaliczają się kontakty z dostawcami, odbiorcami i pośrednikami handlowymi, 
relacje z nabywcami, reputacja wśród partnerów biznesowych i w społeczeń-
stwie. Dlatego teŜ w kształtowaniu pozycji przedsiębiorstwa na rynku wzrasta 
znaczenie budowania relacji z otoczeniem5. Przegląd literatury dowodzi istnie-
nia wielu ujęć pojęcia „relacja”. Najczęściej relacja określana jest jako partner-
stwo, związek, więź. J. Otto definiuje relację jako „długotrwały i rozwijający 
się proces będący następstwem wcześniejszej pojedynczej transakcji, sprzyjają-
cy wzajemnie korzystnym wielokrotnym aktom kupna–sprzedaŜy. (...) Na po-
ziomie makro są to relacje zachodzące między firmą i róŜnymi podmiotami 
rynku, takimi jak: rząd, dostawcy, konsumenci, pośrednicy. Z kolei na poziomie 
mikro są to relacje między organizacją a klientem. (...) Podstawową relacją  
w marketingu jest oczywiście związek powstający w rezultacie aktu wymiany 
między sprzedającym i kupującym” 6. 

Zdaniem R. Furtaka, więzią (inaczej związkiem, relacją) jest to, co „łączy, 
jednoczy, zespala”7. Powołując się na innych, autor podkreśla, Ŝe relacja jest 
efektem ciągu epizodów (V. Lilijander i T. Strandvik). Podobnie jak więź, która 
zostaje nawiązana na skutek serii interakcji (K. Storbacka), a warunkiem nawią-
zania długookresowej więzi jest brak przymusu, swoboda partnerów (E. Gum-
messon) oraz to, Ŝe więź jest ściśle związana z pojęciem wymiany (R.P. Bago-
                                                                 

5 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębior-
stwa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 81, 135. 

6 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 70. 
7 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 61. 
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zzi). Wymianę natomiast określa jako proces tworzenia wartości, na który skła-
dają się: 

– występowanie przynajmniej dwóch stron, 
– kaŜda ze stron ma coś, co stanowi wartość dla drugiej strony, 
– kaŜda ze stron potrafi porozumieć się i jest w stanie dostarczyć jakieś 

dobro w formie materialnej lub niematerialnej, 
– kaŜda ze stron ma moŜliwość przyjęcia bądź odrzucenia oferty, 
– kaŜda ze stron wierzy, Ŝe wskazane jest utrzymywanie kontaktów  

z drugą stroną. 
M. Mitręga zauwaŜył jednak, Ŝe termin relacja ma szersze znaczenie i od-

nosi się do sposobu, w jakim dwie osoby lub grupy osób postrzegają się i za-
chowują wobec siebie, a więzi, związek czy partnerstwo oznaczają raczej spe-
cyficzne formy relacji8. Autor określa, Ŝe partnerstwo jest to optymalny i doce-
lowy układ powiązań między firmą a klientem9. Związek definiuje jako istnie-
nie między stronami stanu współzaleŜności, czyli wzajemnego uzaleŜnienia 
realizacji celów jednej ze stron od działań podjętych przez drugą (w sposób 
naturalny odnosi się do sytuacji, gdy strony mają zbliŜone moŜliwości oddzia-
ływania na swoje zachowania).Więź określana jest natomiast jako wyznacznik 
tego, w jaki sposób klient ocenia całokształt wszystkich dotychczasowych inte-
rakcji. 

E. Rudawska podaje, Ŝe relacja to współdziałanie między podmiotami ryn-
kowymi, na przykład usługodawcami a klientami zarówno indywidualnymi, jak 
i instytucjonalnymi10. Szczególne znaczenie relacje mają w usługach. K. Rogo-
ziński opisuje relację usługową, jako bezpośrednią relacją interpersonalną (mię-
dzypodmiotową), której „archetypicznym” odpowiednikiem jest relacja JATY11. 
Autor twierdzi, Ŝe relacja nie jest nieformalnym kontaktem, ani przyjaźnią, czy 
znajomością, poniewaŜ ma strukturę relacyjną, na którą składa się odnawialność 
relacji, czyli relacje tworzy się z nadzieją i obietnicą przyszłych interakcji, bu-
dowanie dialogu, który prowadzi do spotkania i wymiany doświadczeń w za-
kresie świadczenia – nabywania usługi oraz wchodzenie w pogłębione relacje 
tworząc tym samym historię relacji. Wskazuje równieŜ na typy relacji oraz od-
powiadające im więzi:  

                                                                 
8 M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 68−69. 
9 K. Mazurek-Łopacińska, Relacje z klientem podstawą marketingowego zarządzania przedsię-

biorstwem, w: Kierunki zarządzania marketingowego w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 
Kraków 1999, s. 200, za: M. Mitręga, Marketing relacji..., s. 69. 

10 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami.., s. 136. 
11 Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006, s. 16–20. 
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– relacja – typ więzi: kontakt bezpośredni (relacja osobowa) między 
usługodawcą a usługobiorcą, 

– pseudorelacja – typ więzi: jednostronny (relacja asymetryczna), w któ-
rej tylko usługobiorca wchodzi w relacje z róŜnymi działami organiza-
cjami, a usługodawca nie wie, Ŝe ma stałego, lojalnego klienta, 

– kontakt – typ więzi: kontakt pośredni – brak powtarzalności i regular-
ności. 

A. Drapińska określa relację jako długoterminowy proces. Stwierdza, Ŝe re-
lacja jest zbiorem odczuć, postaw i zachowań wobec siebie dwóch (lub większej 
liczby) podmiotów na rynku, których najbardziej zaawansowanym etapem jest 
zaistnienie partnerstwa, pozytywnej więzi między nimi. Relacja zatem w synte-
tycznej interpretacji12: 

– jest procesem, 
– strony znają się wzajemnie, 
– istnieje więź, związek między podmiotami, 
– celem istnienia relacji jest wartość, z której obie strony czerpią korzy-

ści, 
– występuje ciągła wola i deklaracja przyszłej współpracy stron, 
– budowanie wymaga ponoszenia kosztów (finansowych) i nakładów 

(czasowych). 
Wśród badaczy marketingowych zajmujących się relacjami, A. Drapińska 

wyodrębnia zespoły zajmujące się: zarządzaniem relacjami, relacjami na rynku 
dóbr przemysłowych, zarządzaniem relacjami z klientami (CRM), marketin-
giem usług, marketingiem relacji13. Zaznacza, Ŝe zarządzanie relacjami to kre-
owanie zaangaŜowania i zrozumienia między kupującymi a sprzedającymi, 
które mają przynieść wzajemne korzyści, tworzenie grupy klientów dokonują-
cych powtórnych zakupów oraz zarządzanie narzędziami marketingu relacji. 

W literaturze moŜna spotkać róŜne definicje marketingu relacji14. Pierwszą 
z nich, w kontekście usługowym, opisał L. Berry15 stwierdzając, Ŝe marketing 
relacji to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem, a pozyski-
wanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok w procesie marketingu. 

                                                                 
12 A. Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyŜszych, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 100–103. 
13 Ibidem, s. 95, 145. 
14 W. Kowal, Kontrola skuteczności marketingowej – problem zmienności interpretacji i po-

miaru, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 196−197. 
15 Ibidem, s. 196. 
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Ch. Grönroos, jako przedstawiciel nordyckiej szkoły marketingu usług, zde-
finiował marketing relacji jako działania mające na celu „identyfikowanie oraz 
ustanawianie, utrzymywanie, a kiedy potrzeba – zakończenie relacji z klientem  
i innymi zainteresowanymi osobami dla zysku tak, Ŝe cele wszystkich zaanga-
Ŝowanych stron zostaną osiągnięte. Dzieje się tak za pomocą obopólnej wymia-
ny i dotrzymywania poczynionych obietnic”16. M. Mitręga przyjmuje tę defini-
cję jako najlepiej oddającą ideę marketingu relacji. ZauwaŜa, Ŝe „w zwięzłej 
formie obejmuje najwaŜniejsze cechy działań marketingowych podejmowanych 
zgodnie z duchem podejścia relacyjnego: długoterminową perspektywę oceny 
skuteczności, zwrócenie większej uwagi na dotychczasowych klientów, budowę 
zaufania poprzez konsekwentne wypełnianie obietnic, postulat obustronnych 
korzyści w drodze wymiany i troskę o rozwój relacji z róŜnymi grupami intere-
sariuszy”17.  

Ciekawą definicję marketingu relacji podaje równieŜ M. Szymura-Tyc18. 
Autorka twierdzi, Ŝe polega on na budowaniu trwałych związków z klientami na 
podstawie zaufania, dwukierunkowej komunikacji oraz wsłuchiwania się  
w opinie wiodących klientów w celu stworzenia dóbr i usług odpowiadających 
pogłębionemu zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań. Inni badacze podkreślają, 
Ŝe „marketing relacji wiąŜe się z zagadnieniami budowy, utrzymywania oraz 
sukcesywnego wzmacniania relacji firm z klientami, a takŜe porusza kwestie 
satysfakcji i lojalności klientów” 19. 

Przegląd definicji marketingu relacji pozwala stwierdzić, Ŝe znaczącymi 
czynnikami w tworzeniu długoterminowych relacji są: lojalność, korzyść, za-
ufanie, satysfakcja, dotrzymywanie obietnic, szczera komunikacja i wzajemne 
zaangaŜowanie, inwestycje finansowe, które mają wpływ na efektywności po-
dejmowanych działań. 

Nowym nurtem w badaniach nad procesem budowania i utrzymywania dłu-
goterminowych relacji z klientem jest „komunikacja relacyjna”. K. Lindberga-
Repo określa ją jako sumę wszystkich działań, dzięki którym przekazywane są 
komunikaty i informacje w sposób korzystny dla obu stron tego procesu i które 

                                                                 
16 W. Kowal, Kontrola skuteczności marketingowej..., s.196; Ch. Grönroos, Defining Marke-

ting, s. 57 za: A. Drapińska, Zarządzanie relacjami..., s. 147. 
17 M. Mitręga, Marketing relacji..., s. 33. 
18 W. Kowal, Kontrola skuteczności marketingowej..., s. 196; M. Szymura-Tyc, Wartość dla 

klienta jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Marketing – prze-
łom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej nr 852, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, s. 159. 

19 I. Ostrowska, Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki, Wyd. Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 20. 
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mają wpływ na wzajemne poznanie20. Istotą komunikacji relacyjnej jest wspól-
ne tworzenie wartości zarówno dla klienta, jak i firmy w procesie budowania 
długoterminowych relacji. W komunikacji tej stosuje się trójmodułowe podej-
ście, które zakłada, Ŝe relacja zmienia się w czasie i przechodzi przez kolejne 
fazy: od budowania przez rozwijanie do pogłębiania, a kaŜda z nich wymaga 
zastosowania innych narzędzi.  

Podsumowując rozwaŜania na temat relacji moŜna stwierdzić, Ŝe „dobre za-
rządzanie relacjami pozwala na ich umacnianie, co prowadzi do większej lojal-
ności. Ponadto obecnie zwraca się uwagę nie tylko na nawiązywanie relacji  
z klientami i innymi podmiotami rynku, ale akcentuje się równieŜ rezultaty 
takiej strategii w postaci przewagi konkurencyjnej i sukcesu rynkowego”21. 

Cele budowania relacji przez organizację 

Zastosowanie koncepcji marketingu relacji w działalności organizacji stwa-
rza moŜliwość wyróŜnienia się na rynku. „Silne relacje z klientami i partnerami 
przekładają się na poŜądane przez dany podmiot zachowania, co w konsekwen-
cji prowadzi do poprawy pozycji przedsiębiorstwa przez na przykład moŜliwość 
ustalenia wyŜszej ceny, większą liczbę rekomendacji, szybsze akceptowanie 
nowych produktów, przyspieszenie decyzji o zakupie produktu” 22. 

Według J. Otto budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji  
z klientem jest Ŝmudnym procesem, zaczynającym się od nawiązania kontaktu, 
a kończącym na zdobyciu zaufania klienta, który wymaga wiele cierpliwości, 
czasu i pieniędzy23. M. Mitręga sugeruje, Ŝe „wiele przedsiębiorstw jedynie 
deklaruje, Ŝe zmierza do budowy bliskich relacji z klientem, natomiast w prak-
tyce podejmowane w tym celu działania ograniczają się do technik aktywizacji 
sprzedaŜy wzbogaconych przez wykorzystanie mediów cyfrowych”  24. 

Do istotnych celów budowania relacji z interesariuszami zalicza się:25 
– budowanie pozytywnego wizerunku w otoczeniu, 

                                                                 
20 K. Lindberg-Repo, Ch. Gronross, Conceptualising strategy from a relational perspective, 

„Industrial Marketing Management” 2004, s. 33, za: A. Drapińska, Modele marketingowej komu-
nikacji relacyjnej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsu-
mentów – trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe nr 
660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 2011, s. 328. 

21 A. Drapińska, Zarządzanie relacjami..., s. 95. 
22 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami.., s.117. 
23 J. Otto, Marketing relacji…, s. 236. 
24 M. Mitręga, Marketing relacji..., s. 37. 
25 A. Drapińska, Zarządzanie relacjami..., s. 114. 
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– zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku i zdobycie przewagi 
konkurencyjnej, 

– zwiększenie nabywanej ilości produktów firmy oraz nakłonienie klien-
tów do korzystania równieŜ z innych ofert firmy, 

– zmniejszenie kosztów działalności marketingowej i obsługi klientów, 
– wzrost pozytywnych rekomendacji zadowolonych klientów dzięki po-

zyskaniu licznych „rzeczników” organizacji, 
– zmniejszenie kosztów pozyskiwania nowych klientów, 
– skłonienie klientów do zaangaŜowania się w Ŝycie organizacji (dzięki 

stworzonemu zaufaniu klient moŜe stać się doradcą organizacji, który 
chętnie dzieli się swoimi spostrzeŜeniami i pomysłami),  

– zmniejszenie wraŜliwości klientów na zmiany cen.  
K. Rogoziński twierdzi, Ŝe waŜne znaczenie w tworzeniu relacji między 

usługodawcą a usługobiorcą ma przede wszystkim: pierwszy kontakt, testowa-
nie woli i gotowości wchodzenia w relacje, zaakceptowanie faktu, Ŝe wejście  
w relacje zaleŜy zawsze od usługobiorcy, weryfikacja opłacalności dalszego 
podtrzymywania relacji i zbieranie dowodów potwierdzających słuszność 
wchodzenia w pogłębione relacje oraz przeciwdziałanie utracie relacji wynika-
jącej z niewłaściwego zachowania się personelu26.  

Kończąc rozwaŜania teoretyczne na temat celowości budowania relacji na-
leŜy podkreślić, Ŝe nie z kaŜdym klientem moŜna zbudować trwałe relacje opar-
te na lojalności. Jednak mimo to, menedŜerowie muszą dostrzec potencjał jaki 
tkwi w utrzymywaniu relacji z interesariuszami firmy i podjąć wysiłek ich bu-
dowy. 

Wpływ czynników otoczenia szkoły wyŜszej na sytuację absolwentów  

Zjawiska występujące poza uczelnią, a mające bezpośredni wpływ na jej 
działalność, przyczyniają się w duŜej mierze do występowania zmian w obsza-
rze kształtowania relacji z absolwentami. Aby sprawdzić, na ile uwarunkowania 
zewnętrzne wywierają wpływ na aktywność szkoły wyŜszej wobec absolwen-
tów, została przeprowadzona analiza PEST27. Przy wykorzystaniu tej metody 
zdiagnozowano czynniki zewnętrzne oddziałujące na funkcjonowanie szkoły 
wyŜszej i ich powiązanie z absolwentami. Wyniki tej analizy zostały przedsta-
wione w tabeli 1.  

 

                                                                 
26 Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński..., s. 23. 
27 Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, s. 83. 
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Tabela 1 

Analiza uwarunkowań zewnętrznych szkoły wyŜszej (metoda PEST) 

Uwarunkowa-
nia wpływają-
ce na szkołę 

wyŜszą 

Czynniki mające wpływ na funkcjo-
nowanie szkoły wyŜszej 

Oddziaływanie zjawisk z otoczenia na 
sytuację absolwentów 

Polityczno- 
-prawne 

Regulacje prawne: zmiana ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Obo-
wiązek wprowadzenia przez uczelnie 
wielu zmian m.in. autonomiczne kreo-
wanie nowych kierunków studiów, 
zniesienie ministerialnych standardów 
kształcenia, wprowadzenie krajowych 
ram kwalifikacji, monitorowanie lo-
sów zawodowych absolwentów 

Uczelnie zobowiązane są nawiązać 
relacje z absolwentami i zainteresować 
się ich losami zawodowymi. Szkoła 
wyŜsza będzie równieŜ ponosiła konse-
kwencje jakości wykształcenia swojego 
absolwenta 

Ekonomiczno-
rynkowe 

Poziom i tempo rozwoju gospodarcze-
go: kryzys finansowy i gospodarczy 
oraz zła koniunktura w sektorze usług 
edukacyjnych wynikająca z niŜu 
demograficznego, silna konkurencja  
w sektorze, bezrobocie wśród absol-
wentów szkół wyŜszych 

Na uczelnie nałoŜony jest obowiązek 
nawiązania współpracy z pracodawcami 
w celu zwiększenia zatrudnienia absol-
wentów (Proces Boloński – deklaracja 
Londyn 2007). Brak miejsc pracy dla 
absolwentów nie wpływa motywująco 
na proces kształcenia 

Społeczne 

Normy kulturowe i wynikające z nich 
systemy wartości, tradycje, poziom 
wykształcenia: powszechne przekona-
nie społeczeństwa o konieczności 
posiadania dyplomu szkoły wyŜszej, 
który gwarantuje wysoki status spo-
łeczny i ekonomiczny 

Łatwy dostęp do edukacji na poziomie 
wyŜszym spowodował obniŜenie jako-
ści kształcenia i w konsekwencji bezro-
bocie wynikające z zaniedbań w eduka-
cji. WyŜsze wykształcenie niedostoso-
wane do rynku pracy stwarza aspiracje 
bez nadziei na ich spełnienie. Absol-
wenci często nie pracują zgodnie ze 
swoimi kwalifikacjami i decydują się na 
migrację w poszukiwaniu pracy 

Techniczne  
i technolo-

giczne 

Stosowanie nowych systemów i tech-
nologii: konieczność przekraczania ba-
rier przestrzennych w realizacji proce-
sów dydaktycznych (e-learning), sto-
sowanie nowoczesnych systemów 
obsługi studentów i absolwentów, 
wykorzystywanie Internetu do kontak-
tu z absolwentami i studentami (np. 
przy uŜyciu portali społecznościo-
wych) 

MoŜliwość codziennego kontaktu przez 
Internet z uczelnią, wynikająca z po-
wszechności korzystania np. z Face-
booka 

Źródło: opracowanie na podstawie: Wezmę kaŜdą pracę, http://wyborcza.pl/1,75478,9276789, 
Wezme_kazda_prace.html; Niedouczeni absolwenci zmorą polskich firm, http://gospodarka. 
dziennik.pl/praca/artykuly/342251,niedouczeni-absolwenci-zmora-polskich-firm.html; Dlaczego 
młodzi nie mają pracy, http://wyborcza.pl/1,86117,9681695,Dlaczego_mlodzi_nie_maja_ 
pracy_.html (8.09.2011).  

Jak wynika z analizy uwarunkowań zewnętrznych, otoczenie szkoły wyŜ-
szej jest złoŜone i bardzo dynamiczne. Uczelnie są obiektem oddziaływań róŜ-
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nych czynników tego otoczenia i zmuszone są uwzględniać je w swoich strate-
giach i działaniach operacyjnych. Jest to wymóg bezwzględny w warunkach 
duŜej konkurencji na rynku usług edukacyjnych szkół wyŜszych oraz nasilają-
cych się zagroŜeń zewnętrznych (kryzys finansowy, bezrobocie wśród absol-
wentów). 

NaleŜy jednak przypuszczać, Ŝe gdyby nie oddziaływanie otoczenia, szkoły 
wyŜsze, na przykład z powodów ekonomicznych czy organizacyjnych, nie roz-
poczęłyby działań związanych z analizą sytuacji swoich absolwentów oraz 
kształtowaniem z nimi relacji. 

Budowanie relacji szkoły wyŜszej z absolwentami – cele, narzędzia, korzyści  

Przed szkołami wyŜszymi w Polsce stoi trudne zadanie rozpoczęcia procesu 
kształtowania relacji ze swoimi absolwentami. Dla kaŜdej uczelni jest to duŜe 
wyzwanie z uwagi na fakt, Ŝe zaproponowane rozwiązania muszą równieŜ spo-
tkać się z potrzebami i oczekiwaniami absolwentów w tym względzie. Dodat-
kowy problem polega równieŜ na tym, Ŝe jak wskazują badania28, młodzieŜ 
przeniosła swoje kontakty do świata wirtualnego, komunikując się ze sobą za 
pomocą Facebooka i innych portali społecznościowych, zaniedbując tym sa-
mym komunikację w codziennym Ŝyciu. 

Celem budowania relacji szkoły wyŜszej z absolwentami musi być goto-
wość do kreowania autentycznej wartości, zarówno dla absolwenta, jak i samej 
uczelni, z której obie strony będą czerpały korzyści. Do najwaŜniejszych celów 
budowania przez szkołę wyŜszą relacji z absolwentami moŜna zaliczyć: 

– zdobywanie przewagi konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych 
szkół wyŜszych, związanej z dobrą pozycją absolwentów na rynku pracy, 

– kreowanie pozytywnego wizerunku uczelni i jej absolwentów w oto-
czeniu, 

– zwiększenie lojalności absolwentów wobec marki uczelni, 
– pozyskiwanie informacji od absolwentów o wartości dyplomu dla pra-

codawców i postrzeganiu przez nich marki dyplomu, 
– dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb 

rynku pracy,  
– włączenie absolwentów w działania promocyjne. 
Wyznaczone przez uczelnię cele budowania relacji z absolwentami mogą 

być realizowane przy całkowitym zaangaŜowania w proces tworzenia wartości 

                                                                 
28 A. Dejnaka, Zachowania uczestników wirtualnych społeczności – kreacja czy koegzysten-

cja?, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania…, s. 322. 
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wszystkich pracowników uczelni. Na poziomie dydaktycznym są to nauczyciele 
akademiccy, a administracyjnym – pracownicy dziekanatu, biblioteki, biura 
karier, biura współpracy za granicą. 

Konieczność zintensyfikowania działań w tym obszarze dostrzegają juŜ 
niektóre uczelnie w Polsce. Nowym zjawiskiem w szkołach wyŜszych jest two-
rzenie, w strukturze organizacyjnej, biura współpracy z absolwentami. Zdaniem 
autorki wzrasta znaczenie funkcjonowania takiego biura zwłaszcza w obliczu 
zmian, jakie zachodzą na uczelniach. Stosowanie technologii w kształceniu  
(e-learning), powszechne wprowadzenie wirtualnego dziekanatu oraz wszelkie 
działania ograniczające biurokrację, na przykład rezygnacja z tradycyjnego 
indeksu, to czynniki powodujące rozluźnienie kontaktów studentów z pracow-
nikami dydaktycznymi i administracyjnymi oraz brak moŜliwości budowania 
relacji. Dobrą praktyką jest równieŜ zatrudnienie do biura współpracy z absol-
wentami własnych absolwentów, którzy dali się poznać podczas studiowania,  
a ich duŜym atutem jest znajomość specyfiki szkoły i jej studentów. Takie de-
cyzje przekładają się na dobrą atmosferę i stwarzają szansę na efektywniejsze 
działania w procesie kreowania relacji, gdzie aspekt zaufania jest bardzo cenny. 

Niezbędnym narzędziem wykorzystywanym w budowaniu relacji z absol-
wentami jest baza danych zawierająca indywidualne informacje o studencie,  
a następnie o absolwencie. 

Źródłem podstawowych informacji są dane pochodzące z systemu informa-
tycznego poszczególnych działów uczelni (dziekanatu, biblioteki, biura współ-
pracy za granicą, kwestury, biura karier). Natomiast dodatkowe informacje mu-
szą zostać pozyskiwane i wprowadzane (według określonych procedur) przez 
pracowników odpowiedzialnych w uczelni za komunikację. Jednak, aby infor-
macje gromadzone w uczelnianych bazach danych o absolwencie nie słuŜyły 
tylko i wyłącznie intensyfikacji sprzedaŜy dodatkowych usług edukacyjnych 
(studia podyplomowe, studia MBA), waŜne jest stworzenie konkretnego pro-
gramu relacji absolwenckich. „Spontaniczna chęć podtrzymania znajomości 
szybko się wyczerpuje i ludzie nie widzą powodu do spotkań, na które przycho-
dzi zwykle ta sama grupa najbardziej aktywnych osób”29. 

Pracownicy biura współpracy z absolwentami muszą kształtować z nimi re-
lacje typu społecznego. Metoda ta oparta jest przede wszystkim na bezpośred-
nich kontaktach pracowników z absolwentami i ciągłości obsługi przez tę samą 
osobę. WiąŜe się równieŜ z nawiązywaniem dialogu przy wykorzystaniu inte-

                                                                 
29 A. Błaszczak, Zysk z absolwenta, www.rp.pl/artykul/891865_Zysk_z_absolwenta.html 

(16.09.2009), www.kariera.pl/czytaj/1186/zysk-z-absolwenta. 
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raktywnych kanałów komunikacji (np. poczta e-mail, portale społecznościowe, 
blogi).  

Innym narzędziem niezbędnym w procesie budowania relacji z absolwen-
tami jest badania ankietowe przy wykorzystaniu kwestionariusza. Narzędzie to 
stosowane w badaniach marketingowych o charakterze pierwotnym ma zasto-
sowanie w pozyskiwaniu informacji o losach zawodowych absolwentów oraz 
poznawaniu opinii absolwentów na temat treści programowych realizowanych 
na studiach. „Wyniki badań mają słuŜyć uczelniom w kształtowaniu oferty dy-
daktycznej pod kątem dostosowania do rynku pracy” 30. Kwestionariusz ankiety 
jest niezbędny równieŜ w uzyskaniu informacji na temat potrzeb i oczekiwań 
absolwentów w zakresie tworzenia wzajemnych relacji. 

Uczelni opłaca się inwestować w relacje z absolwentami, poniewaŜ zwrot  
z takiej inwestycji moŜe przynieść jej wiele profitów. Korzyści dla szkoły wyŜ-
szej jako strony inicjującej relacje to: 

– lojalność absolwentów, która moŜe przybierać róŜne formy od mówie-
nia pozytywnych opinii o uczelni, polecania jej innym osobom ze swo-
jego środowiska, które poszukują informacji (rzecznicy uczelni), do ko-
rzystania z innych ofert edukacyjnych,  

– zaangaŜowanie absolwentów w monitorowanie losów zawodowych, 
które wyraŜa się w otwartości przy udzielaniu informacji, 

– budowanie relacji z absolwentami jest przedmiotem oceny działalności 
uczelni przez Państwową Komisję Akredytacyjną, 

– marka absolwenta na rynku pracy jest potwierdzeniem niematerialności 
usługi edukacyjnej i w znacznym stopniu niweluje ryzyko związane  
z wyborem szkoły przez kandydatów, 

– prowadzenie przez wybitnych absolwentów praktycznych zajęć zwią-
zanych z branŜą, w której pracują, 

– przygotowywanie przez absolwentów materiałów do ćwiczeń w formie 
case study.  

Do przykładowych korzyści oferowanych przez uczelnię absolwentom, jako 
stronie wyraŜającej zgodę na wejście w relacje, moŜna natomiast zaliczyć:  

– udział w programie relacji absolwenckich, którego ideą jest stwarzanie 
absolwentom dodatkowych moŜliwości; mogą one polegać na udziale  
w wykładach  i warsztatach mających na celu rozwój osobowości, zdo-
bycie umiejętności stosowania technik radzenia sobie ze stresem, bieŜą-

                                                                 
30 H. Hall, Absolwenci jako podmiot badań marketingowych polskich uczelni, w: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania…, s. 52. 



Cele i korzyści budowania relacji szkoły wyŜszej…  395

cą analizę rynku pracy, ale takŜe korzystaniu z obiektów sportowych 
uczelni i zasobów bibliotecznych oraz rabatów na usługi licznych firm 
współpracujących z uczelnią, 

– stałe utrzymywanie więzi koleŜeńskich, które jest intensyfikowane pod-
czas organizowanych przez uczelnię spotkań, 

– moŜliwość konsultacji z wykładowcami spraw zawodowych,  
– moŜliwość podwyŜszenia prestiŜu społecznego wynikającego ze współ-

pracy z uczelnią w ramach prowadzenia zajęć lub przygotowywania 
materiałów do ćwiczeń, bazujących na doświadczeniu zawodowym. 

Programy relacji absolwenckich - przykłady dobrych praktyk 

Pomimo licznych korzyści, jakie uczelnie mogą czerpać ze współpracy  
z absolwentami, niewiele szkół wyŜszych w Polsce rozpoczęło proces budowa-
nia relacji. Autorka analizując strony internetowe uczelni w Polsce pod kątem 
otwartości na nowoczesną komunikację z absolwentami, taką która wykracza 
poza działania związane tylko ze Stowarzyszeniem Absolwentów, wybrała pro-
gramy trzech szkół wyŜszych, które mogą stanowić punkt odniesienia dla dzia-
łań innych uczelni w tym obszarze.  

Budowaniem relacji z absolwentami w Akademii Leona Koźmińskiego31 
zajmuje się Biuro Współpracy z Absolwentami przy Akademii ALK, które 
funkcjonuje od marca 2009 roku. Działalność jego skierowana jest do wszyst-
kich absolwentów uczelni bez względu na kierunek, rodzaj i stopień ukończo-
nych studiów. ALK zachęca swoich absolwentów do angaŜowania się w dzia-
łalność Klubu Absolwentów Koźmińskiego podając następujące argumenty:  

– dla rozwoju osobistego: Klub Absolwentów ALK proponuje absolwen-
tom moŜliwość kontynuacji nauki i rozwoju kompetencji podczas spo-
tkań otwartych, kursów i szkoleń, aktualizujących wiedzę uzyskaną 
podczas studiów oraz rozszerzających ją o nowe obszary studiów pody-
plomowych i MBA, które absolwentom uczelni oferowane są z 10% 
zniŜką, 

– dla networkingu: absolwenci dzięki sieci wzajemnych kontaktów 
wspierają się, wymieniają informacje i zasoby; Klub Absolwentów 
ALK aktywnie uczestniczy w grupach dyskusyjnych na portalach spo-
łecznościowych: GoldenLine, LinkedIn i Facebook; organizowane są 
spotkania w ramach cyklu „Między nami absolwentami” oraz inne  
z ciekawymi osobami ze świata nauki, biznesu i kultury, 

                                                                 
31 http://www.kozminski.edu.pl/pl/absolwenci/ (18.03.2012). 
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– dla siebie: z myślą o absolwentach ALK stworzyła Biuro Karier Kuźnia 
oraz nawiązała współpracę z headhunterami działającymi na polskim 
rynku; absolwentom proponowana jest Karta Absolwenta ALK, która 
daje moŜliwość korzystania ze zniŜek między innymi w licznych skle-
pach, punktach usługowych i firmach szkoleniowych, 

– dla Akademii Leona Koźmińskiego: wspierając rozwój naukowy i mię-
dzynarodowy uczelni absolwent podwyŜsza wartość swojego dyplomu, 
a tym samym staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy; swoimi dotacja-
mi moŜe sfinansować badania naukowe, wyposaŜenie uczelni bądź 
wspomóc finansowo mniej zamoŜną, ale zdolną młodzieŜ. 

W ramach programu dla absolwentów, uczelnia proponuje Kartę Absolwen-
ta Koźmińskiego, która umoŜliwia jej posiadaczom korzystanie na preferencyj-
nych zasadach z oferty szkoleń i studiów w ALK, ze szkolnej biblioteki oraz  
z usług licznych firm współpracujących z uczelnią. Karta jest takŜe narzędziem 
stworzonym z myślą o promocji produktów i usług firm absolwentów.  

Zdaniem autorki do atutów ALK, które zachęcają absolwentów do włącze-
nia się w proces budowania relacji, a docelowo więzi, moŜna zaliczyć: 

– zakładkę dla absolwentów na głównej stronie internetowej uczelni, 
– przyjazny sposób kontaktowania się z osobą zajmującą się absolwenta-

mi w uczelni, poniewaŜ zdjęcie z numerem telefonu oraz adresem  
e-mailowym widnieje na kaŜdej podstronie dla absolwentów, 

– na stronie internetowej znajdują się aktualne informacje o aktywności 
uczelni w odniesieniu do absolwentów, które świadczą o zaangaŜowa-
niu w proces budowania relacji, 

– pomysł Biura Współpracy z Absolwentami na swoją działalność.  
„Wczoraj studentem – dzisiaj absolwentem” takie hasło moŜna zobaczyć na 

koszulkach Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu32  
w Toruniu. ZaangaŜowanie uczelni w budowanie relacji z absolwentami zostało 
zauwaŜone i opisane w czasopiśmie Forum Akademickie33. Na uczelni w 2001 
roku powstał program „Absolwent UMK”, który funkcjonuje niezaleŜnie od 
Stowarzyszenia Absolwentów i jest wzorowany na działaniach programu ab-
solwenckiego Uniwersytetu Navarra w Pampelunie (Hiszpania). 

Głównym celem programu „Absolwent UMK” jest kształtowanie i utrzy-
mywanie więzi z absolwentami, które przyczyniają się do promocji i rozwoju 
uczelni. Absolwentom UMK natomiast daje on moŜliwość korzystania ze spe-

                                                                 
32 http://www.umk.pl/absolwenci/ (18.03.2012). 
33 Absolwent na tropie, „Forum Akademickie” 2011, nr 3, s. 12. 
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cjalnie opracowanej dla nich oferty. Na podstawie Karty Absolwenta UMK, 
która jest wydawana bezpłatnie i bezterminowo, absolwenci są uprawnieni do 
korzystania z rabatów udzielanych przez licznych partnerów programu oraz 
mogą otrzymywać inne profity, na przykład dostęp do księgozbiorów Biblioteki 
Głównej UMK, bezpłatne konta pocztowe z bezprzewodowym dostępem do 
sieci na terenie uczelni. Uczestnikom programu wysyłany jest pocztą elektro-
niczną serwis informacyjny (newsletter), zawierający informacje o imprezach 
objętych ulgami w ramach Karty Absolwenta, aktualności (nowe zniŜki, spo-
tkania), nowości z Ŝycia uczelni oraz atrakcyjne konkursy z nagrodami. W za-
kładce dla absolwentów znajduje się równieŜ Forum i Ściana Absolwentów 
UMK. Jest to specjalne miejsca wirtualnego kontaktu i wymiany opinii absol-
wentów, dające moŜliwość swobodnej dyskusji lub zamieszczenia komunikatu. 
Lista uczestników programu „Absolwent UMK” wraz ze zdjęciem i adresem  
e-mail jest dostępna dla zalogowanych uŜytkowników, dzięki temu łatwiej 
moŜna odnaleźć znajomych z czasów studiów i odnowić kontakty.  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie słynie z utrzymywania więzi z ab-
solwentami34. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonuje Biuro ds. Ab-
solwentów, w którym pracuje siedmiu pracowników, w tym dwóch doradców 
zawodowych. Są oni odpowiedzialni za nawiązywanie i utrzymywanie ścisłych 
związków uczelni z absolwentami. Do zadań Biura naleŜy gromadzenie infor-
macji o losach zawodowych absolwentów SGH, organizowanie warsztatów 
przygotowujących ich do efektywnego wejścia na rynek pracy (np. autoprezen-
tacja, rekrutacja i selekcja bez tajemnic), udzielanie pomocy absolwentom  
w zakresie doradztwa zawodowego, a takŜe planowania ścieŜki kariery zawo-
dowej, wspieranie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu 
motywacyjnego) oraz w poszukiwaniu staŜy, czy teŜ pracy w kraju i za granicą. 
Na uczelni powstał Klub Absolwentów SGH, który jest nową inicjatywą, mają-
cą na celu większą integrację środowiska absolwentów niezaleŜnie od rodzaju  
i formy ukończonych studiów. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne i daje ab-
solwentom następujące korzyści: Kartę Absolwenta SGH, uprawniającą do 
zniŜek w ramach Programu Rabatowego i imprez organizowanych przez Klub, 
zaproszenia do udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych w SGH, 
moŜliwość nawiązania kontaktów biznesowych podczas organizowanych spo-
tkań z pracodawcami i firmami, moŜliwość odnawiania i nawiązywania kontak-
tów z absolwentami róŜnych kierunków i roczników, moŜliwość zamieszczania 
i otrzymywania ofert pracy, praktyk i staŜy gromadzonych przez serwis Kariera 
                                                                 

34 http://www.sgh.waw.pl/organizacje/absolwenci/ (18.03.2012). 



Anna Krajewska-Smardz 398

oraz informacje o ofercie edukacyjnej SGH w zakresie dokształcania i podno-
szenia kwalifikacji zawodowych. 

Zakończenie 

Pierwszy kontakt uczelni z absolwentem nie następuje na graduacji w trak-
cie wręczania dyplomów ukończenia studiów wyŜszych. Jest on poprzedzony 
kilkoma latami studiów, podczas których uczelnia musi umiejętnie rozpocząć 
budowanie relacji i stale testować wolę studentów i ich gotowość wchodzenia  
w relacje z uczelnią po ukończeniu studiów. Uczelnia w trakcie studiów musi 
nauczyć studenta bycia absolwentem, poniewaŜ od jego woli zaleŜy rozpoczęcie 
procesu komunikacji. Podobnie jest z pracownikami uczelni, którzy mają bez-
pośredni kontakt ze studentem. Odpowiednio wyszkoleni i zmotywowani pra-
cownicy zarówno dydaktyczni, jak i administracyjni mogą zgromadzić wokół 
uczelni absolwentów, którzy staną się jej rzecznikami.  

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na rentowność relacji uczelnia – absol-
wenci. Ponoszone przez uczelnię koszty typu: utrzymanie biura ds. absolwen-
tów, wynagrodzenie pracowników biura, koszty związane z organizacją spo-
tkań, dodatkowych zajęć czy seminariów mają wymiar finansowy, ale w zamian 
szkoła wyŜsza otrzymuje korzyści, które w sposób pośredni wpływają na jej 
funkcjonowanie, a do najwaŜniejszych z nich naleŜą marka uczelni i jej wizeru-
nek. 
 
THE OBJECTIVES AND ADVANTAGES OF BUILDING RELATIONS  
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Summary 
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KLIENT WE WSPÓŁCZESNEJ KONCEPCJI  
ZARZĄDZANIA JAKO ŚCIĄ OPARTEJ  

NA NORMACH ISO SERII 9000 
 

 

 

Streszczenie  

Artykuł stanowi przegląd oraz próbę analizy i dyskusji najwaŜniejszych zapisów dotyczą-
cych klienta w normach ISO serii 9000. Na wstępie wskazano na wspólne dla marketingu i zarzą-
dzania jakością traktowanie klienta, jako centralnej wartości dla obu tych dziedzin. Po krótkim 
przeglądzie obowiązujących obecnie norm ISO serii 9000, omówiono zasadę orientacji na klienta 
oraz wskazano główne cele wdroŜenia systemu zarządzania jakością. W dalszej części przedsta-
wiono pojęcie klienta i jego atrybutów w rozumieniu norm ISO serii 9000 oraz dokonano prze-
glądu najwaŜniejszych wymagań dla systemu zarządzania jakością uwzględniających pojęcie 
klienta. Artykuł kończy podsumowanie, analizujące przedstawione podejście do klienta w duchu 
tradycyjnych wartości marketingu. 

Wprowadzenie 

Marketing jako dziedzina wiedzy ludzkiej, a przede wszystkim jako prakty-
ka działania przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej, stawia 
klienta w absolutnym centrum swojego zainteresowania. Klient ze wszystkimi 
aspektami istnienia, zachowań i moŜliwych działań jest chyba najbardziej prze-
analizowanym, zbadanym i opisanym zjawiskiem (wartością/pojęciem). Rze-
czywiście świadomość, Ŝe klient jest najwaŜniejszym elementem kaŜdego biz-
nesu, to elementarna i niekwestionowana wartość współczesnego marketingu. 

Ujmując rzecz historycznie, burzliwy wzrost zainteresowania klientem i je-
go potrzebami nastąpił w latach 70. i 80. XX wieku, wraz z rozwojem koncepcji 
zarządzania marketingowego, kończącego epokę orientacji sprzedaŜowej. Prze-
łom lat 70. i 80., to takŜe narodziny nowoczesnej koncepcji zarządzania jako-
ścią, a raczej jej korzeni – termin Total Quality Management uŜywany jest 
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wszakŜe od początku lat 90. XX wieku1, ale próby przeniesienia japońskiej 
praktyki przemysłowej i zasad japońskiego TQC na grunt zachodni, podjęto 
znacznie wcześniej. Jednym z sześciu podstawowych filarów tej koncepcji, 
identyfikowanych nie tylko współcześnie, czyli ex post, ale głośno podnoszo-
nych juŜ w tamtym czasie, kiedy TQM powstawał jako nowy zupełnie sposób 
widzenia biznesu – była takŜe orientacja na klienta. 

Zarówno nowoczesny marketing, jak i współczesne zarządzanie jakością 
miały więc podobny kontekst tworzenia swoich najwaŜniejszych paradygmatów 
i, co warto podkreślić, ustawienie klienta w centrum zainteresowania w obu 
tych koncepcjach, to nie jest kwestia przypadkowej zbieŜności chronologii, ale 
daleko bardziej idąca zgodność wartości. W kontekście polskiej praktyki bizne-
su, analizując publikacje w przedmiocie obu dziedzin, i wsłuchując się w od-
dolny głos praktyki, niestety coraz częściej moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe rozu-
mienie klienta jako podmiotu ich zainteresowań nie jest juŜ takie jednoznaczne. 
Wydaje się, Ŝe problem ten jest szczególnie widoczny w kontekście rozumienia 
systemu zarządzania jakością (przyjęto stosować skrót SZJ) skonstruowanym na 
podstawie stosownych norm ISO, tj. norm dedykowanych w całości zarządza-
niu jakością. 

Istota norm ISO w zarządzaniu jakością 

Normy ISO, stosowane w zarządzaniu jakością zaledwie od ćwierćwiecza, 
zdobyły olbrzymią popularność na całym świecie jako uniwersalny i przydatny 
wzorzec tworzenia własnych rozwiązań w zarządzaniu jakością przez organiza-
cje. W Polsce wiele organizacji, zajmujących się nie tylko biznesem sięgnęło 
takŜe po te normy, nie zawsze niestety osiągając pozytywne rezultaty. Wokół 
norm ISO serii 9000, bo o nich będzie mowa w artykule, narosło wiele mitów  
i nieporozumień – obecnie w zainteresowanych środowiskach trwa dyskusja  
o jakości certyfikacji i wdroŜeń systemów budowanych opartych na wzorcu ISO 
w naszym kraju. Wydaje się, Ŝe wiele negatywnych zjawisk w tym zakresie 
wynika z nieznajomości treści zapisów omawianych norm, a przede wszystkim, 
z ich błędnej interpretacji (najczęściej: nadinterpretacji). 

Chyba najbardziej spektakularnym przykładem moŜe być przedstawianie 
norm ISO jako swoistej „wiedzy tajemnej dla wybranych”. Zainteresowanie 
wdroŜeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaga-

                                                                 
1 UwaŜa się, Ŝe współcześnie powszechnie uŜywana nazwa całej koncepcji bierze swój począ-

tek od publikacji Johna S. Oaklanda o tym samym tytule. J.S. Oakland, Total Qality Management. 
A practical approach, Departament of Trade and Industry (DTI), UK 1989. 
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niami normy ISO 9001, stale rosnące od połowy lat 90. XX wieku, było podsy-
cane często budowaniem opinii, szczególnie przez środowiska doradcze, czy 
eksperckie, Ŝe projekt taki stanowi naprawdę ambitne wyzwanie, a wymagania  
i zapisy stosownych norm są innowacyjne i trudne do spełnienia. Powszechne 
jest np. przekonanie, Ŝe wdroŜenie takiego systemu (SZJ) poprawia znacznie 
konkurencyjność przez wzrost wewnętrznego stopnia zorganizowania, w wyni-
ku spełnienia przez organizację szczególnie ambitnych wymagań. Rzetelna 
analiza zapisów tych norm stoi w sprzeczności z takimi obiegowymi opiniami – 
jest dokładnie odwrotnie – trzeba elementarnej dojrzałości organizacji, aby 
wdroŜenie w ogóle było moŜliwe i prowadziło do pozytywnych rezultatów. 

W zakresie problematyki związanej z klientem w odniesieniu do norm ISO 
serii 9000 takŜe narosło sporo nieporozumień. Według autora, klient, o którym 
mowa w normach ISO serii 9000, to raczej instytucja niŜ osoba – zaś klasyczny 
podmiot działań marketingowych, Jan Kowalski z określonego segmentu, ma 
niewiele wspólnego z zapisami omawianych norm. 

Treścią artykułu jest więc próba syntetycznego przeglądy zapisów obowią-
zujących norm ISO serii 9000 pod kątem klienta oraz dyskusja o rzeczywistych 
uwarunkowaniach ich interpretacji. 

Historia tych międzynarodowych norm rozpoczyna się w 1987 roku, kiedy 
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO z siedzibą w Genewie opu-
blikowała pierwsze wydanie systemowych norm dedykowanych zarządzaniu 
jakością, najczęściej określanych zbiorczo jako normy ISO serii 9000. Twier-
dzenie, Ŝe na edycję tych norm miała decydujący wpływ tworząca się właśnie 
koncepcja TQM byłoby przesadzone – autentyczne korzenie tego systemu norm 
to brytyjskie standardy BS (np. dla normy ISO 8402, wzorcem była brytyjska 
norma BS 57509), ale atmosfera powszechnego i rosnącego zainteresowania 
zarządzaniem jakością była takŜe nie bez znaczenia. Pierwsza edycja norm ISO 
serii 9000 objęła w swej głównej rodzinie normy 9001, 9002 i 9003 – opisujące 
tak zwane modele systemu zapewnienia jakością, normę 9000 – dającą wytycz-
ne wyboru, który model zastosować, normę 9004 – podającą wskazówki funk-
cjonowania SZJ oraz jego doskonalenia, wreszcie normę 8402 – ustalającą 
wspólne definicje i terminologię dla całego systemu. 

Ta pierwsza próba ustanowienia systemowych norm dla zapewnienia jako-
ści w organizacji (nie uŜywano wtedy określenia „system zarządzania jako-
ścią”) nie była niestety doskonała. Pojawiające się zarzuty dotyczyły niemal 
wszystkich elementów: począwszy od niezrozumiałego języka norm, przez 
sztywność zaproponowanych modeli SZJ, aŜ po niską aplikacyjność w organi-
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zacjach nieprodukcyjnych. Nie jest intencją autora, rozwijać w tym miejscu 
szerzej historię nowelizacji i dostosowywania, w kolejnych iteracjach, systemu 
norm ISO serii 9000 do wymagań i oczekiwań współczesnej organizacji, szcze-
gólnie biznesu. NajwaŜniejsza w tych rozwaŜaniach jest wszak koncepcja klien-
ta. Pośród zarzutów formułowanych wobec „starego” systemu norm ISO serii 
9000, poczesne miejsce zajmuje zarzut braku jednoznacznego określenia roli 
klienta w systemie wartości organizacji, stosującej wymagania norm ISO  
w zakresie zapewnienia (później zarządzania) jakością. 

Niezbyt udane nowelizacje realizowane przez ISO w latach 90. nie spełniły 
niestety oczekiwań wobec SZJ zgodnego z normami ISO serii 9000 jako nowo-
czesnego, na miarę XXI w., narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej  
w zakresie zarządzania jakością. To doprowadziło do „rewolucyjnej noweliza-
cji” roku 2000 – system norm ISO dedykowany zarządzaniu jakością został po 
prostu napisany od nowa.  

Obowiązujący system norm ISO serii 9000 

Podstawową zmianą znowelizowanego w 2000 roku systemu norm ISO se-
rii 9000 było uproszczenie i uelastycznienie struktury tych norm. Obecnie ro-
dzina norm ISO serii 9000 składa się z następujących norm: 

− ISO serii 9000:2006 – Systemy Zarządzania Jakością – Podstawy i ter-
minologia, 

− ISO serii 9001:2008 – Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania, 
− ISO serii 9004:2009 – Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego 

sukcesu organizacji – Podejście poprzez zarządzanie jakością, 
− ISO 19011:2002 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarzą-

dzania jakością i zarządzania środowiskowego2. 
W związku z nowelizacją przestały istnieć normy ISO 8402 oraz  ISO 9002, 

9003. Role normy terminologicznej przejęła teraz norma ISO 9000:2006. To 
zmiana nie tylko w strukturze norm, dotyczyła przede wszystkim likwidacji 
trzech sztywnych, obligatoryjnych modeli, według których przedsiębiorstwo 
mogło budować swój SZJ na rzecz wprowadzenia jednego, bardziej elastyczne-
go i przyjaznego dla przedsiębiorstwa modelu wymagań normy ISO 9001:2008 

                                                                 
2 W niniejszym tekście nie ma miejsca na szersze rozwijanie tematu krajowego i międzynaro-

dowego systemu normowania i standaryzacji oraz terminów realizacji wydań poszczególnych 
norm – dla potrzeb wywodu naleŜy stwierdzić, Ŝe po dwukropku przy kaŜdej normie ISO podaje 
się rok jej wydania w Genewie. Proces zatwierdzania norm obowiązujących w poszczególnych 
krajach – członkach organizacji ISO, przebiega w róŜnym tempie – krajowe wydania poszczegól-
nych norm ISO zazwyczaj róŜnią się datą „po dwukropku” względem daty wydania pierwotnego.  
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(z moŜliwymi wył ączeniami), który pozwala tworzyć SZJ dostosowany do spe-
cyfiki konkretnej firmy. 

W tym miejscu trzeba wskazać krajowe odpowiedniki ww. norm, ich tekst 
stanowił bowiem podstawę dalszych rozwaŜań. Podstawowa rodzina polskich 
wydań norm ISO poświęconych zarządzaniu jakością to obecnie: 

− PN-EN-ISO 9000:2006 – System zarządzania jakością – Podstawy  
i terminologia, 

− PN-EN-ISO 9001:2009 – System zarządzania jakością – Wymagania, 
− PN-EN-ISO 9004:2010 – Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwa-

łego sukcesu organizacji – Podejście przez zarządzanie jakością, 
− PN-EN-ISO 19011:2003 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów 

zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe normy ISO powyŜej wymienione nie są jedynymi 

standardami, które opracowała i opublikowała organizacja ISO w związku  
z zarządzaniem jakością. Bardzo waŜną rolę pełnią takŜe standardy serii 10 000 
i kaŜdy, kto praktycznie zajmuje się zarządzaniem jakością szczególnie na po-
ziomie realnych zastosowań norm ISO, wie, Ŝe w wielu wypadkach, jedynie 
odwołanie się do stosownego standardu serii 10 000 daje podstawę do wypeł-
nienia treścią „szkieletu” wymagań normy zupełnie podstawowej – mianowicie, 
normy ISO 9001:2008.  

W związku z powyŜszym, naleŜy zwrócić uwagę na publikację ISO z serii 
10 000, która w swoim tytule takŜe odnosi się do klienta. Jest to standard  
PN-ISO-10002:2006 – Zarządzanie jakością – Zadowolenie klienta – Wytyczne 
dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach. Związek tej normy  
z istotą prowadzonych w artykule rozwaŜań jest wszakŜe jedynie pośredni – jej 
treść wypełniają prawie wyłącznie: „wytyczne dotyczące projektowania i wdra-
Ŝania skutecznego i efektywnego procesu postępowania z reklamacjami”, zaś 
zadowolenie klienta wymienione w tytule normy traktowane jest tu przede 
wszystkim jako cel działań – nie rozwija się jego istoty, przywołując jedynie 
krótkie definicje z normy ISO 9000. Norma ISO 10 002 to waŜny, dość obszer-
ny i bogaty w treści dokument, ale zorientowany na wewnętrzne działania orga-
nizacji, proceduralny, szczegółowo omawiający kaŜdy aspekt postępowania  
z reklamacją, poniewaŜ jest nieco z boku omawianej tu problematyki, a takŜe  
z braku miejsca, nie będzie szczegółowo zaprezentowany. Ze zrozumiałych  
i podobnych względów dotyczy to takŜe normy ISO 19 011. 
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Zasada orientacji na klienta w normach ISO serii 9000 

Kiedy opublikowano zmienione normy serii 9000 pod koniec 2000 roku, 
większość komentatorów i praktyków, z satysfakcją odnotowało pośród wielu 
waŜnych zmian, takŜe i tę, która bezpośrednio nawiązywała do wartości i zasad 
koncepcji TQM. Zmiana polegała na zamieszczeniu w zapisach nieobligatoryj-
nych, międzynarodowych norm systemowych, dotyczących zarządzania jako-
ścią ośmiu zasad zarządzania jakością określanych jako zasady kardynalne,  
a będących w istocie swoistym przypomnieniem podstawowych fila-
rów/wartości TQM.  

Wagę jaką Komitet Techniczny ISO/TC 176, odpowiedzialny za opracowa-
nie omawianych norm, przywiązywał do tych kardynalnych zasad TQM, po-
twierdza fakt, Ŝe zostały one umieszczone w normach serii 9000 dwukrotnie:  
w normie ISO 9000 – SZJ – Podstawy i terminologia, oraz w normie ISO 9004 
– Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu organizacji – Podej-
ście przez zarządzanie jakością. Choć wszystkie zasady zarządzania jakością 
wymienione w obu normach są tak samo waŜne, „zasada orientacji na klienta” 
wymieniona została na pierwszym miejscu. Wydaje się, Ŝe zasada ta najpełniej 
integruje podejście marketingowe i jakościowe w zarządzaniu, dlatego teŜ warto 
poświęcić jej uwagę.  

W normie ISO 9000 czytamy we Wprowadzeniu: „Kierowanie organizacją  
i działanie w sposób przynoszący sukces wymaga, aby organizacja była zarzą-
dzana i nadzorowana w sposób systematyczny i przejrzysty. Sukces moŜe zale-
Ŝeć od wdroŜenia i utrzymania systemu zarządzania, stworzonego w celu cią-
głego doskonalenia funkcjonowania przez uwzględnienie potrzeb wszystkich 
stron zainteresowanych. Zarządzanie organizacją obejmuje, wśród innych dzie-
dzin zarządzania, zarządzanie jakością. Określono osiem zasad zarządzania 
jakością, które najwyŜsze kierownictwo moŜe wykorzystać do poprawy funk-
cjonowania organizacji: 

a) Orientacja na klienta. 
Organizacje są zaleŜne od swoich klientów i dlatego zaleca się, aby rozu-

miały obecne i przyszłe potrzeby klienta, aby spełniały wymagania klienta oraz 
podejmowały starania, aby wykraczać ponad jego oczekiwania”3. 

W aktualnej normie ISO 9004 zasady zarządzania jakością zamieszczono  
w oddzielnym załączniku (zał. B) – przy czym tekst zasady nr 1 jest identyczny 
jak ten przytoczony powyŜej. W tym miejscu jednak, z uwagi na charakter całej 
                                                                 

3 Norma PN-EN-ISO 9000:2006. System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, 
PKN, s. 7. 
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normy ISO 9004 (swoisty poradnik sukcesu), tekst kaŜdej zasady wzbogacono  
o wskazanie kluczowych korzyści oraz moŜliwych do osiągnięcia celów prak-
tycznych płynących z zastosowania danej zasady. Przytoczenie pełnego tekstu 
tego komentarza do zasady orientacji na klienta, pomimo ograniczonego miej-
sca, wydaje się jednak istotne. Kluczowe korzyści z zastosowania orientacji na 
klienta to: 

– „zwiększenie dochodów i udziału w rynku dzięki elastycznej i szybkiej 
reakcji na moŜliwości rynkowe, 

– zwiększenie skuteczności wykorzystywania zasobów organizacji w celu 
poprawienia zadowolenia klienta, 

– zwiększenie lojalności klienta, czego wynikiem jest zwykle ponowne 
zamówienie (kontynuowanie relacji biznesowych). 

Zastosowanie zasady «orientacja na klienta» zwykle prowadzi do: 
– badania i zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta, 
– zapewnienia, Ŝe cele organizacji są powiązane z potrzebami i oczeki-

waniami klienta, 
– komunikowania potrzeb i oczekiwań klienta w całej organizacji, 
– pomiarów zadowolenia klienta i podejmowanie działań na podstawie 

wyników, 
– systematycznego zarządzania relacjami z klientami, 
– zapewnienia wywaŜonego podejścia między zadowoleniem klientów  

i innych stron zainteresowanych (takich jak właściciele, pracownicy, 
dostawcy, finansiści, lokalne społeczności i całe społeczeństwo)”4. 

Przytoczoną powyŜej treść tej zasady naleŜy uznać raczej za enigmatyczną  
i o duŜym stopniu ogólności. Stwierdzenia, Ŝe zrozumienie, spełnienie i prze-
kraczanie potrzeb potencjalnych klientów naleŜy rozumieć w kontekście zaleŜ-
ności organizacji od nich właśnie, nie moŜe być zakwestionowane, ale teŜ trud-
no określić je jako szczególnie przydatną i uŜyteczną wskazówkę dla współcze-
snego przedsiębiorstwa. De facto mamy do czynienia z nieco bardziej rozbudo-
wanym i znanym od dziesięcioleci sloganem „klient nasz pan” – a przecieŜ cała 
trudność polega właśnie na wypełnieniu go własną, praktyczną treścią, przekła-
dającą się na skuteczne działania. Wskazówek nie naleŜy jednak poszukiwać  
w treści „zasady orientacja na klienta”, a raczej w całości wymagań normy ISO 
9001 – o czym będzie mowa w dalszej części tekstu. 

                                                                 
4 Norma PN-EN-ISO 9004:2010 Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu or-

ganizacji – Podejście przez zarządzanie jakością, PKN, s. 85. 
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Znacznie lepiej, jeśli chodzi o konkrety, zasada orientacja na klienta prezen-
tuje się w kontekście postulowanych korzyści. Spełnienie i przekraczanie wy-
magań klienta moŜe prowadzić do osiągnięcia istotnych korzyści, które identy-
fikuje takŜe współczesny marketing – moŜna wymienić takie tradycyjnie przy-
pisane do funkcji marketingu obszary jak: 

− budowanie lojalności klienta, 
− badania rynkowe – przede wszystkim w zakresie potrzeb i satysfakcji 

klienta, 
− niektóre aspekty marketingu wewnętrznego, 
− zarządzanie relacjami z klientem (CRM). 
SpostrzeŜenie to prowadzi do wniosku, Ŝe osiągnięcie przynajmniej niektó-

rych z wymienionych w zasadzie orientacji na klienta korzyści/efektów, wyma-
ga rozwinięcia sprawnej słuŜby marketingowej wewnątrz organizacji. Zrealizo-
wanie części załoŜonych celów systemu zarządzania jakością, zgodnego z wy-
maganiami norm ISO serii 9000, wymaga zaangaŜowania i wiedzy pracowni-
ków marketingu – to nie ulega wątpliwości. MoŜna zadać pytanie, czy efekty 
takie moŜna osiągnąć bez posługiwania się normatywnym SZJ. Oczywiście tak, 
co prowadzi do waŜnego jak się wydaje spostrzeŜenia – skuteczny marketing 
niekoniecznie potrzebuje wsparcia ze strony SZJ zgodnego ze standardami ISO 
serii 9000. W wielu wypadkach marketingowy efekt ISO jest przeceniany. 

Klient a cele Systemu Zarządzania Jakością 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa polskie korzystają  
z norm ISO serii 9000 jako wzorca swojego systemu zarządzania jakością, była 
juŜ wielokrotnie udzielana w licznych badaniach i publikacjach5. NiezaleŜnie od 
rodzaju odpowiedzi, podstawowym źródłem przesłanek o podjęciu decyzji 
wdroŜeniowej powinna być treść zapisów stosownej normy, decydująca o moŜ-
liwości jej wykorzystania (jej przydatności nominalnej) do osiągnięcia zamie-
rzonych przez organizację celów. Ogólnie, o przydatności SZJ opartego na wy-
maganiach norm ISO serii 9000 moŜna znaleźć informacje zawarte w punkcie 
1.1. normy ISO 9001: 

„W niniejszej Normie Międzynarodowej wyspecyfikowano wymagania do-
tyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja: 

                                                                 
5 M. Urbaniak, Przesłanki wdraŜania systemów zarządzania. cz. I, „Problemy Jakości” 2006,  

nr 6, s. 27. 
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a) potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełnia-
jącego wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie przepi-
sów prawnych i innych, i  

b) dąŜy do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie 
systemu, łącznie z procesami dotyczącymi ciągłego doskonalenia sys-
temu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i wymaganiami 
mających zastosowanie przepisów prawnych i innych”6. 

Celem opracowania i wydania międzynarodowych norm ISO serii 9000 by-
ło przede wszystkim dostarczenie organizacjom narzędzia budowania wiary-
godności/zaufania w relacjach dostawca–odbiorca. Ta wiarygodność, oparta  
w znacznej mierze na systemie oceny zgodności oraz funkcjonowaniu na rynku 
instytucji „strony trzeciej” – czyli niezaleŜnej jednostki certyfikującej, polega 
na uzasadnionym przekonaniu, Ŝe kaŜde przedsiębiorstwo, które ma certyfikat 
zgodności swojego SZJ (czyli wzorca swoich codziennych działań) z wymaga-
niami normy ISO 9001, jest wiarygodnym partnerem handlowym. To cel pierw-
szy i najwaŜniejszy, który wynika z celów istnienia samej organizacji ISO – 
czyli likwidowania wszelkich barier w handlu międzynarodowym przez two-
rzenie wspólnych dla wszystkich standardów, takŜe tych dotyczących zarządza-
nia. O organizacji, która ma certyfikat zgodności SZJ z wymaganiami normy 
ISO 9001, moŜna powiedzieć jedynie, Ŝe jest zdolna w sposób wiarygodny  
i powtarzalny dostarczać wyroby spełniające wymagania. Nie ma tu mowy  
o Ŝadnej jakości – jak chciałby zapewne współczesny marketing. 

Istnieje wiele organizacji, które w swoich kontaktach biznesowych (realiza-
cji swoich produktów) potrzebują wykazać zdolność do ciągłego dostarczania 
wyrobów zgodnych z wymaganiami – i to z wymaganiami dość precyzyjnie 
określonymi przez klienta. Działa takŜe duŜo (według autora: większość) orga-
nizacji, dla których wymagania produktowe określają wyłącznie ich aspiracje, 
realne moŜliwości, realia ekonomiczne, tradycję, wreszcie dobrą wiedzę o pre-
ferencjach i oczekiwaniach klienta.  

Po SZJ według norm ISO serii 9000 sięgnąć powinny przede wszystkim te 
organizacje, które muszą uwiarygodnić powtarzalność moŜliwości sprostania 
określonym przez klienta wymaganiom. Klient, który takie wymagania formu-
łuje, zazwyczaj w sposób sformalizowany (zamówienie), to właśnie ten klient,  
o którym mowa we wszystkich zapisach i wymaganiach omawianych norm 
ISO.  

                                                                 
6 Norma: PN-EN-ISO 9001:2009. System zarządzania jakością – Wymagania, PKN, s. 13. 
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Klient i jego atrybuty w normach ISO serii 9000 

W świetle powyŜszych rozwaŜań, które wskazują na aplikacyjność oma-
wianych norm w odniesieniu do pewnego typu klienta, warto sprawdzić, na 
podstawie normy definicyjnej, czyli normy ISO 9000, czy pojęcie klienta na 
poziomie elementarnych definicji istotnie zmienia opisaną powyŜej interpreta-
cję. Klient, w tradycyjnym, marketingowym ujęciu, to najczęściej osoba, która 
ma określony gust, wiek, poziom edukacji, dochody, dokonuje mniej lub bar-
dziej modelowych wyborów konsumenckich, przejawia swoistą wraŜliwość na 
instrumenty komunikacji marketingowej, ma określoną toŜsamość. Taki klient 
w zapisach norm ISO serii 9000 nie istnieje. W normie definicyjnej ISO 9000  
w punkcie 3.3.5 jest zapis: 

„klient: organizacja (3.3.1) lub osoba, która otrzymuje wyrób (3.4.2) 
Przykład: konsument, interesant, uŜytkownik końcowy, detalista, benefi-

cjent i nabywca. 
Uwaga: klient moŜe być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do organi-

zacji”7. 
Dość istotnym elementem podnoszonym w całym systemie norm ISO serii 

9000, a przede wszystkim w zasadzie orientacji na klienta jest pojęcie „zadowo-
lenie klienta”, dlatego warto przytoczyć tę definicję (pkt.3.1.14): 

„zadowolenie klienta – percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego 
wymagania (3.1.2) zostały spełnione. 

Uwaga 1. Skargi i reklamacje klienta są powszechnym wskaźnikiem niskie-
go zadowolenia klienta, ale ich brak niekoniecznie oznacza wysoki poziom 
zadowolenia klienta. 

Uwaga 2. Nawet wówczas, gdy wymagania klienta zostały z nim uzgodnio-
ne i są spełnione, niekoniecznie oznacza to, Ŝe zostanie zapewniony wysoki 
poziom jego zadowolenia”8. 

To wszystkie informacje, jakich dostarcza norma definicyjna ISO 9000  
w tej kwestii, w pozostałych normach (takŜe ISO 10 002) nie znajdzie się raczej 
informacji rozszerzających zaprezentowane pojęcia (z niewielkimi wyjątkami). 
Enigmatyczność zapisów pozornie tylko otwiera pole do róŜnych interpretacji.  

System zarządzania jakością zaprojektowany, wdroŜony i certyfikowany 
zgodnie z wymaganiami aktualnej normy ISO 9001 jest ukierunkowany na 
spełnienie wymagań odbiorcy. Na tym koncentrowano się tworząc ten system 
norm międzynarodowych. Inne interpretacje prowadzą do patologicznych 
                                                                 

7 Norma PN-EN-ISO 9000:2006 System zarządzania jakością…, s. 31. 
8 Ibidem, s. 27. 
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wdroŜeń, a po stronie działań marketingowych, do budowania w komunikacji 
marketingowej nieuzasadnionego związku przyczynowo-skutkowego: SZJ ISO 
– wysoka jakość – wysokie zadowolenie klienta. Związek ten istnieje (ale prak-
tyka wskazuje takŜe na jego brak), jeśli jednak występuje jest głęboko wbudo-
wany w samą ideę norm ISO serii 9000 i nie da się go łatwo wykazać omawia-
jąc wymagania i zapisy przedmiotowych norm ISO. Niestety, powyŜsze stwier-
dzenia nie są powszechnie podzielane. 

Właściwości klienta w omawianym systemie norm ISO określa pojęcie za-
dowolenia klienta. Bez wyjaśnienia terminu „wymagania”, interpretacja zado-
wolenia, ale takŜe całej istoty omawianego systemu norm ISO, nie jest moŜliwa. 
Zadowolenie klienta to stopień, w jakim zostały spełnione jego wymagania – 
krytyczny duch czynionego tu wywodu skłaniałby do zadania pytania: w jaki 
sposób konsument jogurtu owocowego formułuje swoje wymagania i do kogo je 
formalnie adresuje? Warto przybliŜyć definicję pojęcia wymaganie (pkt. 3.1.2): 

„wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte 
zwyczajowo lub jest obowiązkowe. 

Uwaga 1 „Przyjęte zwyczajowo” oznacza, Ŝe jest zwyczaj lub powszechna 
praktyka organizacji (3.3.1), jej klientów (3.3.5) i innych stron zainteresowa-
nych (3.3.7), Ŝe rozpatrywana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte”9. 

Tak sformułowana definicja stwarza co najmniej następujące pole interpre-
tacji: 

– istnieją produkty, wobec których nikt nie formułuje Ŝadnych wymagań 
formalnych, 

– organizacja moŜe kierować się własną, zwyczajową lub zgodną z inte-
resem kaŜdej zainteresowanej strony praktyką w zakresie formułowania 
i rozumienia pojęcia wymagania, 

– wszystkie przepisy prawne mające zastosowanie do dóbr/usług organi-
zacji stają się automatycznie wymaganiem. 

PowyŜsze naleŜy zostawić juŜ bez dalszego komentarza – warto jednak 
podkreślić praktyczny fakt, Ŝe jeśli klient nie sformułował swoich wymagań 
wobec produktu – organizacja ma duŜą dowolność w ich formułowaniu/percepcji. 
Klient, w rozumieniu norm ISO serii 9000, wydaje się być raczej instytucją niŜ 
osobą. 

 
 

                                                                 
9 Ibidem, s. 23. 



Robert Maik 410

Działania ukierunkowane na klienta w wymaganiach SZJ według ISO 9001 

NaleŜy podkreślić, Ŝe wypełnienie praktyczną treścią zasady orientacji na 
klienta, z czego autor uczynił wcześniej pewien zarzut, ma w duŜym stopniu 
miejsce w zapisach normy ISO 9001, zawierającej wymagania odnośnie SZJ, 
jakie spełnić powinna kaŜda organizacja decydująca się na takie wdroŜenie. 
Klient, ale rozumiany zgodnie z wcześniejszymi stwierdzeniami jako cel dzia-
łań (choćby tak enigmatycznych), oraz podejście procesowe (kardynalna zasada 
nr 4), jako narzędzie realizacji tego celu, znacznie bardziej konkretnie odpowia-
dają na pytanie: „co zrobić aby naprawdę zadowolić klienta”, dając podstawę do 
racjonalnych wdroŜeń. Zestawienie głównych wymagań normy ISO 9001, które 
odnoszą się bezpośrednio do klienta przedstawiono w tabeli 1, wskazując na ich 
treść w odniesieniu do poszczególnych jej punktów. 

Tabela 1 

Zestawienie wymagań dotyczących bezpośrednio klienta, zawartych w normie ISO 9001:2008 

Wymaganie Treść Punkt 
normy 

Odpowie-
dzialność 

ZaangaŜowanie najwyŜ-
szego kierownictwa  
w orientację na klienta 

NajwyŜsze kierownictwo powinno 
dostarczyć dowód swojego za-
angaŜowania w tworzenie i wdroŜe-
nie systemu zarządzania jakością 
oraz w ciągłe doskonalenie jego 
skuteczności przez zakomunikowa-
nie w organizacji znaczenia spełnie-
nia wymagań klienta 

5.1 NajwyŜsze 
kierownictwo 

ZaangaŜowanie najwyŜ-
szego kierownictwa  
w orientację na klienta 

NajwyŜsze kierownictwo powinno 
zapewnić, Ŝe wymagania klienta 
zostały określone i spełnione w celu 
zwiększenia zadowolenia klienta 

5.2 NajwyŜsze 
kierownictwo 

Przegląd zarządzania 
(przegląd SZJ) 

Zarówno dane wejściowe do prze-
glądu, jak i wyjściowe zalecenia 
powinny uwzględniać klienta 

5.6.2 
5.6.3 

NajwyŜsze 
kierownictwo 

Zapewnienie zasobów Organizacja powinna określić i za-
pewnić zasoby potrzebne do zwięk-
szenia zadowolenia klienta przez 
spełnienie jego wymagań 

6.1 Organizacja 

Realizacja dobra/usługi 
Procesy związane  
z klientem 

Określić wymagania dotyczące 
wyroby 
Dokonać przeglądu ww. wymagań 

7.2.1 
 

7.2.2 

Organizacja 

Realizacja dobra/usługi 
Procesy związane  
z klientem 

Zapewnić odpowiednią komunika-
cję z klientem odnośnie do wyrobu  
i zamówienia 

7.2.3 Organizacja 

Własność klienta Organizacja powinna sprawować 
pieczę nad własnością klienta oraz 
identyfikować, weryfikować, chro-
nić i zabezpieczać własność klienta 

7.5.4 Organizacja 
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Zadowolenie klienta Organizacja powinna monitorować 
informacje dotyczące percepcji 
klienta co do tego, czy spełniła jego 
wymagania 

8.2.1 Organizacja 

Analiza danych Analiza danych powinna dostarczyć 
informacje dotyczące zadowolenia 
klienta oraz zgodności z wymaga-
niami dotyczącymi wyrobu  

8.4 Organizacja 

Nadzór nad wyrobem 
niezgodnym oraz działa-
nia korygujące 

Organizacja powinna zidentyfiko-
wać wszystkie niezgodności i nie 
dopuścić do ich dostarczenia klien-
towi, a takŜe usunąć przyczyny tych 
niezgodności 

8.3 
8.5.2 

Organizacja 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak widać z zestawionych w tabeli wymagań, priorytety zapisów normy 
ISO 9001 przede wszystkim stawiają wysokie wymagania przywództwu w or-
ganizacji. Realizacja wyrobu sprowadza się głównie do swoistej obsesji monito-
ringu i potwierdzania pewności, Ŝe posiadane informacje dają rzeczywistą pod-
stawę do stwierdzania tzw. zgodności. Brak w artykule miejsca na rozwijanie 
poszczególnych wymagań w odniesieniu do klienta, a zainteresowanych naleŜy 
skierować do treści normy – warto jednak zwrócić uwagę na bardzo szczegóło-
we i rozbudowane zapisy (7.2) dotyczące rejestracji, weryfikacji i postępowania 
z formalnymi wymaganiami klienta – co dość jednoznacznie potwierdzają 
wcześniejsze, czynione w artykule rozwaŜania, co do rozumienia klienta  
w normach ISO serii 9000. 

Zakończenie 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe system zarządzania jakością zgodny  
z wymaganiami normy ISO 9001:2008, pomimo swej zdecydowanej przemiany 
z roku 2000 jaka została dokonana na Ŝyczenie (przede wszystkim) praktyki 
biznesu, poprawił swoją aplikacyjność, ale takŜe zyskał nie do końca chyba 
uzasadnioną opinię sytemu, który wreszcie dostrzega pojedynczego klienta. 
Według autora, przedstawiona tu analiza stosownych, najwaŜniejszych zapisów 
nie uprawnia do takiego stwierdzenia. 

WdroŜenie takiego SZJ to strategiczna decyzja kaŜdej organizacji, która 
powinna być poprzedzona wnikliwą analizą wymagań i zapisów tego systemu 
norm, szczególnie pod kątem autentycznej potrzeby ich zastosowania. Czy real-
ny, tradycyjnie, ale skutecznie realizowany marketing moŜe wspierać deklaro-
wane cele SZJ zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001? Z pewnością tak. 
Bez skutecznego marketingu nie jest moŜliwe pełne zrealizowanie zaleceń, 
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zapisów, a szczególnie wymagań omawianego systemu norm. Czy współczesny 
marketing moŜe posiłkować się zorientowanymi na klienta zapisami tych norm? 
Mając na uwadze przedstawione rozwaŜania – zapisy i wymagania tego syste-
mu norm mają ograniczoną wartość marketingową – szczególnie zaś, uŜywanie 
ww. w treści komunikatów marketingowych jest bezzasadne. Pokusa wskazania 
SZJ zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, jako systemu szczególnie od-
powiadającego potrzebom klienta, zapewne wciąŜ jeszcze istnieje. Wynika ona 
jednak z ignorancji, zaś podejmowane działania w tym zakresie naleŜy ocenić 
jako nieetyczne właśnie wobec klienta.  

Świadomie pominięto w rozwaŜaniach najwaŜniejszą wartość – w ujęciu fi-
lozoficznym, praktycznym, ale przede wszystkim jako wartość obecną w SZJ 
według norm ISO serii 9000 – mianowicie jakość. NaleŜy podkreślić, Ŝe sku-
pienie się na uzyskaniu „ekonomicznie uzasadnionego poziomu jakości”, to jest 
takiej optymalizacji i ekonomizacji procesów, które pozwalają na osiągnięcie 
akceptowalnego, jednostkowego kosztu wytworzenia, przy jednoczesnej akcep-
tacji oferowanego produktu przez klientów, to najprostsza, a jednocześnie naj-
bardziej skuteczna strategia sukcesu w biznesie. To takŜe strategia najtrudniej-
sza. System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, 
pozwala lepiej uporządkować działania na rzecz ww. strategii, a przede wszyst-
kim utrzymać i wzmocnić powtarzalność uzyskanego efektu – to główne zada-
nie i cel omawianego systemu. Niezbędnym narzędziem w realizacji tych dzia-
łań jest skuteczny marketing, który w przypadku powodzenia, będzie przecieŜ 
pierwszym i najwaŜniejszym beneficjentem osiągniętego sukcesu.  
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Streszczenie  

W artykule przedstawiono istotę i załoŜenia clientingu jako nowej doktryny sprzedaŜowej, 
która uzupełnia i wzbogaca marketing. Jest wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, ale 
jest teŜ dla nich szansą, zwłaszcza w nowych warunkach rynkowych. Podstawą clientingu jest 
baza danych o klientach, gruntowna wiedza na temat ich decyzji, zachowań, postaw, cech osobo-
wościowych i charakterologicznych, nowe reguły postępowania oraz budowanie sieci łączności  
z klientami. Klienci są dla przedsiębiorstw kapitałem, wartością, czynnikiem sukcesu bądź poraŜ-
ki. Kluczem do sukcesu współczesnych przedsiębiorstw jest poznanie przyczyn ucieczek klientów 
i spadku ich lojalności. 

Wprowadzenie 

Wielu ekonomistów zgodzi się z tezą, Ŝe kluczem do przyszłości jest wła-
ściwe zarządzanie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, to zarządzanie jego przy-
szłością, a zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, to zarządzanie informa-
cjami potrzebnymi do podejmowania decyzji. Jakich informacji potrzebuje 
przedsiębiorstwo dla skutecznego działania na rynku i budowania na nim prze-
wagi konkurencyjnej? 

DuŜą rolę w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywał i nadal 
odgrywa marketing. Zarządzanie marketingowe bazuje na informacjach pocho-
dzących z rynku. Procesy decyzyjne przedsiębiorstw zorientowanych marketin-
gowo są wspomagane przez badania marketingowe i rynkowe, będące podstawą 
systemu informacji marketingowej. Przedmiotem tego typu badań są w coraz 
większej mierze zachowania podmiotów rynkowych, w tym konsumentów, 
nabywców, klientów, które podlegają nieustannym zmianom w warunkach 
burzliwego otoczenia i oddziaływania stale pojawiających się nowych uwarun-
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kowań (m.in. w efekcie procesów integracji, procesów globalizacji, makro-
trendów). Myślenie o marketingu przyszłości i zarazem o przyszłości marketin-
gu dyktuje potrzebę weryfikacji tego, co zostało w tej sferze zaniedbane, co 
mogło przyczynić się do niepowodzeń i spadku skuteczności podejmowanych 
działań.  

Zapewne jedną z powaŜniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy są zanie-
dbania dotyczące psychologii procesów zakupowych i psychologii postępowa-
nia klienta. Przedsiębiorstwom potrzebna jest gruntowna wiedza w tym zakre-
sie, lepsze zrozumienie klienta, a nawet wczucie się w jego sytuację i spojrzenie 
z jego perspektywy. Przedsiębiorstwa muszą więc odrobić dodatkowe lekcje,  
w ramach których muszą poznać i zrozumieć powody, dlaczego klienci odcho-
dzą, uciekają, przestają być lojalni.  

Ucieczki klientów stanowią w biznesie waŜny i pouczający wskaźnik. Jest 
to wyraźny sygnał, Ŝe dostrzegają oni pogarszanie się strumienia wartości, jaką 
otrzymywali od firmy w ofercie towarów bądź usług do tej pory. Wzrost 
wskaźnika ucieczek klientów jest dla przedsiębiorstwa niezawodnym progno-
stykiem zmniejszającego się dopływu pieniędzy, a tym samym zysku. Wykry-
wając pierwotne przyczyny ucieczek klientów, firmy mogą się lepiej zoriento-
wać w tym, które działania i praktyki biznesowe wymagają poprawy, udoskona-
lenia, a nawet starać się odzyskać klientów, których utraciły1. Klient, który dłu-
Ŝej pozostaje w firmie, jest dla niej więcej wart, poniewaŜ więcej kupuje, absor-
buje mniej czasu, jest mniej wraŜliwy na zmianę ceny i co więcej, moŜe przy-
prowadzić nowych klientów. Szacunkowe dane podają, Ŝe w niektórych sekto-
rach zmniejszenie ucieczek klientów o 5% (np. z 15% do 10%) moŜe podwoić 
osiągane zyski.  

Clienting moŜe być sposobem na stawienie czoła tego typu problemom 
przez przedsiębiorstwa. Akcentuje bowiem potrzebę szczególnej uwagi i troski 
o klienta w relacjach rynkowych. Podstawą skutecznego clientingu w praktyce 
działań przedsiębiorstw jest gruntowna interdyscyplinarna wiedza z zakresu 
zachowań rynkowych konsumentów, marketingu, ekonomii, psychologii, socjo-
logii, kulturoznawstwa, ale przede wszystkim zespół nowych reguł postępowa-
nia z klientem i nowa filozofia działania na rynku. 

Klient jako czynnik sukcesu bądź poraŜki działań przedsiębiorstw 

Zgodnie z załoŜeniami orientacji marketingowej, klient to dla przedsiębior-
stwa najwaŜniejszy podmiot rynku, to punkt wyjścia i punkt docelowy jego 

                                                                 
1 F. Reichheld, Puste pole duŜych zysków, „Harvard Business Review Polska”, marzec 2006. 
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działań. Z definicji wynika, Ŝe jest to kaŜdy podmiot (przedsiębiorstwo, instytu-
cja, osoba) potencjalnie zainteresowany kupnem danego produktu. Podstawowy 
podział prowadzi do wyróŜnienia klientów instytucjonalnych i indywidualnych 
(tj. osób fizycznych i gospodarstw domowych). W niniejszym artykule skupio-
no się na kliencie indywidualnym w całej złoŜoności ludzkiej podmiotowości  
i wielowymiarowości. WiąŜe się to z wieloma rolami, które człowiek ma do 
spełnienia i charakterystyką natury ekonomicznej, socjologicznej, kulturowej, 
psychologicznej.  

Klient nie jest Ŝadną tabula rasa, jest jednostką nieustannie i prawie jedno-
cześnie kumulującą doświadczenia i konfrontującą je z relacjami tworzonymi  
z innymi podmiotami. Wielopłaszczyznowość relacji, w jakie nieustannie 
wchodzi klient, likwiduje przydatność jednoznacznych typologii jako rezultatu 
standardowych segmentacji2. Klienci przestają się mieścić w trwałych podzia-
łach i klasyfikacjach, w których chcieliby ich widzieć sprzedawcy i marketin-
gowcy. Tradycyjne kryteria segmentacji i typologii klientów stają się niewy-
starczające. Pojawia się dylemat, czy i kiedy będzie moŜliwe na przykład zasto-
sowanie kategorii „wartości” do przeprowadzenia segmentacji klientów. 

Zasadniczą przyczyną pojawiających się trudności w tworzeniu segmentów 
rynkowych jest to, Ŝe klienci przestają się mieścić w tradycyjnych ramach, 
schematach klasyfikacyjnych, a pojawiają się w róŜnych podzbiorach, w zaleŜ-
ności od sytuacji i okoliczności, w których się znajdują (np. do pracy jeŜdŜą 
mercedesem, a na wakacje udają się rowerem, oszczędzają na codziennych wy-
datkach, a wakacje spędzają w drogich egzotycznych krajach). 

Wiedza o konsumentach, klientach i ich zachowaniach jest dla przedsię-
biorstwa źródłem przewagi konkurencyjnej. Stanowi równie waŜny zasób, jak 
pozostałe zasoby przedsiębiorstwa (ludzkie, finansowe, środków produkcji). Na 
wiedzę tę składają się zarówno ogólne dane o kliencie (np. wiek, płeć, wy-
kształcenie, zawód, miejsce zamieszkania), jak i tzw. dane miękkie, czyli dane  
o zainteresowaniach, potrzebach, motywacjach, opiniach, postawach, aspira-
cjach, stylu Ŝycia. 

Koniec XX i początek XXI wieku moŜna z całą pewnością nazwać okresem 
klienta bądź erą klienta. Na skutek zmian dokonujących się na rynku, w związ-
ku z nowym postrzeganiem klienta i jego potrzeb, pojawia marketing relacji, 
zwany takŜe marketingiem skierowanym na klienta. Podstawowe zasady marke-
tingu relacji sprowadzone zostały do: 

                                                                 
2 K. Rogoziński, Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 

s. 271. 
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– potrzeby i konieczności poznania indywidualnego klienta, 
– kierowania oferty do pojedynczego klienta, 
– dialogu z klientem, 
– traktowania sprzedaŜy jako czynnika zadowolenia klienta, 
– nastawienia na długotrwałą współpracę z klientem. 
Dokonujące się w otoczeniu zmiany, które przyczyniły się do potrzeby we-

ryfikacji i modyfikacji marketingowych strategii działań przedsiębiorstw obej-
mują najogólniej: 

– pojawienie się nowego typu klientów, 
– nowe trendy demograficzne, społeczne, obyczajowe, 
– zmiany w systemach wartości, oczekiwaniach, zachowaniach konsu-

mentów, 
– wzrost kontroli decyzji biznesowych przez opinię publiczną, większy 

nacisk na wymiar etyczny działalności gospodarczej, 
– zmiany w układzie między firmami a ich pracownikami, dostawcami  

i klientami. 
W związku z nowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw 

pojawia się pytanie: jaki jest współczesny klient? Charakterystykę nowego 
klienta moŜna ująć następująco:  

– chce nawiązywania z firmą stosunków, 
– chce być kimś znanym z nazwiska, 
– chce być mile traktowany, 
– chce być otaczany opieką, 
– chce być akceptowany, 
– chce być identyfikowany i rozpoznawany jako klient firmy, 
– chce mieć wpływ na kształt firmy/produktu, 
– chce mieć udział w kształtowaniu produktów, wnosić doświadczenie, 

chce dialogu, chce brać i dawać, 
– współczesny klient się buntuje, 
– stwarza coraz więcej problemów, jest wymagający, 
– jest uzbrojony, 
– jest kapryśny, zaprawiony w negocjacjach, wyrafinowany, 
– pragnie partnerstwa, 
– jest coraz bardziej kompetentny, 
– ma bardziej analityczne podejście, 
– jest skłonny do dzielenia się strategicznymi informacjami. 
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Bardziej precyzyjne umiejscowienie klienta w strategii marketingowej  
z uwzględnieniem marketingu tradycyjnego i marketingu relacji przedstawiono 
w tabeli 1. 

Tabela 1 

Miejsce klienta w strategiach marketingowych z uwzględnieniem  
marketingu tradycyjnego i marketingu relacji 

Marketing tradycyjny Marketing relacji 
1. Pozyskanie klienta 
2. Skupienie się na transakcji 
3. Zysk wynikający ze zrealizo-

wanych transakcji 
4. Reklama jako główne narzę-

dzie promocji  
5. Tworzenie bazy danych o wy-

nikach sprzedaŜy 
6. Cena bazująca na poniesio-

nych kosztach 
7. Podejmowanie decyzji  

na podstawie bazy danych 

1. Utrzymanie klienta, długotrwałe więzi z klien-
tem 

2. Skupienie się na dobrych kontaktach z klien-
tami 

3. Zysk oparty na długotrwałej współpracy  
z klientem 

4. Zintegrowana komunikacja marketingowa 
5. Tworzenie bazy danych o klientach (tzw. dane 

twarde i dane miękkie) 
6. Cena oparta na wartości, za którą klient jest 

gotów zapłacić 
7. Podejmowanie decyzji na podstawie modeli 

zachowań konsumenckich 

Źródło: opracowanie własne. 

Klienci współcześni są świadomi swojej siły rynkowej. Chcą mieć poczu-
cie, Ŝe znajdują się w centrum uwagi firmy, mieć przekonanie, Ŝe firma zreali-
zuje ich zamówienia, spełni Ŝyczenia w jak najkrótszym czasie i przy jak naj-
niŜszych kosztach. Domagają się maksymalnych starań i szczególnej uwagi, 
troski ze strony przedsiębiorstwa przy minimalizacji ich wysiłku w procesie 
rynkowej wymiany. Współcześni klienci poszukują nowych doświadczeń, są 
marketingowo wyedukowani, coraz bardziej wymagający.  

Za sprawą marketingu relacyjnego, do ekonomii została wprowadzona od-
wrócona perspektywa, tj. spojrzenie: od strony klienta ku organizacji3. Z per-
spektywą taką pojawiła się potrzeba nowego wartościowania, czyli określenie 
wartości klienta i klienta jako wartości dla przedsiębiorstwa. 

Wartość klienta moŜna mierzyć róŜną miarą, np. wartością klienta w czasie 
(wynikającą ze zrealizowanego obrotu lub marŜy czy zysku), częstotliwością 
transakcji, datą ostatniej transakcji (co decyduje o jego statusie, tj. czy jest ak-
tywny, pasywny), średnią wartością transakcji, terminowością wywiązywania 
się z zobowiązań, kosztami obsługi (np. progiem rentowności zamówień), albo 
ujmując bardziej ogólnie – siłą nabywczą oraz poziomem lojalności. Za sprawą 

                                                                 
3 Ibidem, s. 275–276. 
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marketingu relacyjnego w szacowaniu wartości klienta uwzględnia się w szcze-
gólności perspektywę dłuŜszej z nim współpracy. WyŜszą wartość przedstawia 
więc dla przedsiębiorstwa klient stały, lojalny. Wartość klienta jest jego warto-
ścią finansową oszacowaną z uwzględnieniem potencjału współpracy.  

Klienci są takŜe wartością przedsiębiorstwa, ich rynkowa wartość przesądza 
o wartości przedsiębiorstwa. Klienci akceptując ofertę producenta potwierdzają 
to efektywnym popytem na jego produkty, a dzięki temu przyczyniają się do 
wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W tym wypadku wartość rynkowa 
klientów mierzona siłą nabywczą ich popytu wpływa na szacunek wartości 
przedsiębiorstwa. Wartość w rozumieniu przedsiębiorcy wpływa na wyznacze-
nie wartości dla klienta, a z kolei akceptacja wartości dla klienta zwrotnie do-
wartościowuje tego, który tę wartość wytworzył. Wartość dla klienta jest więc 
podstawą tworzenia wartości całego przedsiębiorstwa4. Analogicznie do warto-
ści w rozumieniu przedsiębiorcy moŜna mówić o wartości w rozumieniu klien-
ta. Ta wartość pojawia się w szerokim kontekście znaczeniowym. Chodzi  
o ustalenie tego, co przedstawia wartość dla klienta, co uznaje on za wartościo-
we, na jakie elementy jakości się ona przekłada.   

Aby poznać co jest przedmiotem oceny ze strony klienta, co stanowi dla 
niego wartość, przedsiębiorstwa prowadzą albo zlecają badania marketingowe. 
Dzięki tego typu badaniom, będących podstawowym elementem systemu in-
formacji marketingowej, przedsiębiorstwa zyskują informacje na temat tego, 
jakie produkty bądź ich elementy są dla klienta istotne, wartościowe. Informacje 
te są podstawą opracowania strategii zwiększania wartości dla klientów. 

Wartość w rozumieniu klienta bywa niekiedy utoŜsamiana z wartością mar-
ketingową, z poziomem satysfakcji, jaki gwarantuje tzw. powiększony produkt, 
tj. taki, który poza rdzeniem zapewniają: marka, informacja, reklama, usługi, 
opakowanie, instruktaŜ. Dla klienta wartość stanowią równieŜ takie cechy jak: 
czas, bezpieczeństwo, zaufanie. Najprostsze wyraŜenie wartości dla klienta, to 
porównanie ceny i ogólnie kosztów nabycia z korzyściami, które wynosi z po-
siadania nabytych produktów5. Wartość dla klienta jest tym wyŜsza, im niŜsze 
są koszty nabycia produktu, a wyŜsza jakość procesu obsługi. 

Zmiany, jakie dotyczą współczesnego klienta, związane są takŜe z pewnym 
upodobnieniem funkcji wykonawcy i nabywcy. Nabywca przejmuje taktykę 
postępowania przedsiębiorcy. ChociaŜ nadal nabywca i wytwórca są konkuren-
                                                                 

4 K. Rogoziński, Zarządzanie wartością z klientem…, s. 277. 
5 M. Szymura-Tyc, Współczesna koncepcja marketingu a zarządzanie procesem tworzenia  

i dostarczania wartości, w: Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne i węzłowe specjali-
zacje badawcze, red. L. śabiński, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, rozdz. 3. 
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tami, to zmienione warunki powodują, Ŝe konkurują ze sobą inaczej. Tym sa-
mym w nowym podejściu moŜna zauwaŜyć, Ŝe złoŜoność procesów wymiany 
wiąŜe się ze zwrotem od wąsko biznesowo rozumianego klienta–nabywcy do 
klienta postrzeganego w perspektywie dłuŜszej współpracy, co przedstawiono  
w tabeli 2. 

Tabela 2 

Dwa sposoby ujmowania klienta 

Pojmowanie klienta Charakterystyka 

Klient ujęty biznesowo 
Przewaga sprzedawcy 
W zasadzie jednokierunkowa komunikacja, od posiadacza 
produktu do nabywcy 
Relacje tworzone dzięki kanałom dystrybucji i kontrolowa-
ne przez system komunikacji 
Strona silniejsza – zwycięzcą; zwycięzca dyktuje warunki 
Wybór: albo–albo; zakup albo rezygnacja 
Segmentacja klientów według kryteriów firmowych 
Klienci dostosowują się do oferty 

Klient wpisany w relację 
współtworzenia wartości 

Kształtowanie relacji bliskiej symetryczności 
Odwrócona perspektywa; kierunek „od klienta ku firmie” 
Uwzględnienie interakcji klient–(inny) klient 
Klient–zleceniodawca wybiera wykonawcę 
Autonomiczność wyboru klienta 
Relacja typu: zwycięzca–zwycięzca 
To, co osobiste (jednostkowe) nie wywołuje antagonizmu  
z tym, co instytucjonalne 

Źródło: K. Rogoziński, Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer business, Warszawa 
2012, s. 331. 

Clienting jako nowa doktryna sprzedaŜowa 

Clienting jest to współczesna doktryna sprzedaŜowa, która podkreśla, Ŝe dla 
osiągnięcia sukcesu w biznesie naleŜy budować kompleksowe, długotrwałe 
relacje z klientem. W procesie rynkowego funkcjonowania firmy klienci są 
ostatecznym czynnikiem jej sukcesu lub poraŜki. W clientingu przyjmuje się, Ŝe 
jedną z zasadniczych reguł gry na współczesnym rynku jest stosunek do klienta.  
Błędne staje się myślenie, Ŝe wszystko jest w najlepszym porządku, a „jedyne, 
co przeszkadza, to klient”. Klient nie moŜe przeszkadzać. Myślenie w tych ka-
tegoriach powoduje, Ŝe zanim zacznie się działać jest się skazanym na przegra-
ną6. U klientów moŜe nie podobać się wiele rzeczy, np. drobiazgowość, arogan-
cja, nieszczerość, wygórowane wymagania, presja, ale w Ŝadnym razie nie 
moŜna dać im tego odczuć albo zniechęcać się do działania.  

                                                                 
6 E.K. Geffroy, Clienting. Jedyne, co przeszkadza to klient, Placet, Warszawa 1996.  
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Clienting to niewątpliwie klucz do sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, 
który nie zastępuje, ale uzupełnia marketing. Jest wyraźnym zwrotem w kierun-
ku klienta. Jego podstawą jest budowanie sieci powiązań z klientem oraz opty-
malna baza danych klientów, zawierająca zarówno dane twarde (ogólne), jak  
i dane miękkie. Clienting jest kompleksowym sposobem myślenia o kliencie  
i działaniach polegających na budowie poprawnych z nim stosunków. Powinien 
być wdraŜany w całej firmie, a nie tylko w dziale sprzedaŜy. KaŜdy pracownik 
powinien mieć swój udział w jego wdraŜaniu i stosowaniu. Tylko wówczas 
podejmowane działania będą adekwatne do załoŜeń. 

W clientingu podkreśla się, Ŝe dla firmy posiadanie grupy klientów  
o wspólnych interesach jest często waŜniejsze niŜ posiadanie produktu. Klient 
to najwaŜniejsze źródło energii dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo powinno 
dostosowywać swoje koncepcje działań do klientów, którzy są największym 
kapitałem firmy. Trudno mówić o firmie, kiedy nie ma klienta. Zadowolenie 
klientów jest decydującą miarą sukcesu, bo ma przełoŜenie na ich lojalność, a ta 
z kolei gwarantuje przychody.  

W marketingu relacji, a tym samym takŜe w clientingu zmienia się filozofia 
działania firmy. JuŜ nie wystarczy sprzedać produkt i uzyskać oczekiwany zysk, 
ale naleŜy uzyskać zysk, utrzymać klienta i czerpać kolejne zyski z długotrwa-
łego związku partnerskiego z klientami. W ramach nowej filozofii, relacja kup-
no–sprzedaŜ jest niewystarczająca dla utrzymania klienta. Potrzebna jest nato-
miast relacja firma–klient, w której proces sprzedaŜy staje się elementem bu-
dowania stałej więzi z klientem. Sukcesem dla firmy nie jest zdobycie klienta, 
ale zdobycie klienta i utrzymanie go na stałe w gronie swoich klientów. 

Współczesny sprzedawca w porównaniu ze sprzedawcą tradycyjnym łączy 
wiele umiejętności, które są mu potrzebne w kontaktach z klientami. Jest plani-
stą, specjalistą, ekonomistą, badaczem rynku, kontrolerem, psychologiem, lide-
rem zespołu, doradcą, ale takŜe przyjacielem. Zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe aby 
dotrzeć do świadomości klienta musi oddziaływać na zmysły, ale waŜne są 
równieŜ organoleptyczne środki pomocnicze sprzedaŜy. Sprzedawca wie, Ŝe 
logicznych argumentów klient uŜywa po to, aby uzasadnić emocje. Często nie 
kupuje tego, co potrzebuje, ale to, co chce mieć. Emocje są kluczem do sku-
tecznej sprzedaŜy, ale nie naleŜy tylko na nich bazować.  

Klient w procesie zakupu kieruje się zróŜnicowanymi motywami, tj. potrze-
bą, obawą, strachem przed szkodą, stratą, chorobą, próŜnością, usiłowaniem 
zdobycia uznania u przyjaciół, sąsiadów, kolegów, a takŜe chęcią zysku i eko-
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nomiczną gwarancją korzyści finansowych. Sprzedawca moŜe wykorzystać 
wiele sposobów, aby zjednać sobie klientów, na przykład: 

– coś im podarować, 
– poprosić zadowolonych klientów o to, aby napisali opinie, referencje, 

opowiedzieli innym o nabytym produkcie, 
– dostarczyć im dowodów, np. wyeksponować atuty, oryginalność, 

unikatowość, 
– oferować produkty w ograniczonym czasie lub ilości, poniewaŜ rzadki 

towar pozwala się lepiej i droŜej sprzedać. 
Negocjacje handlowe powinny być starannie przygotowane i prowadzone 

według określonego schematu postępowania. Tradycyjne techniki odnosiły się 
do niedoświadczonego klienta. O otrzymaniu zamówienia i podjęciu decyzji  
o zakupie często decyduje jedna sekunda. W negocjacjach wykorzystuje się 
psychologię i techniki sprzedaŜowe, ale pamiętać naleŜy, Ŝe istnieje cienka gra-
nica między tym, co jest techniką sprzedaŜy, a co jest manipulacją. Jeśli klient 
ma nas wysłuchać i podjąć decyzję zgodną z naszymi oczekiwaniami, musimy 
nauczyć się wysłuchać jego. Bardzo waŜna jest komunikacja, którą tworzą nie 
tylko słowa, ale zachowanie, postawa, a takŜe aparycja, nastawienie, brzmienie 
głosu, mowa ciała. Główna zasada postępowania podpowiada, Ŝe naleŜy wów-
czas starać się postawić siebie w sytuacji klienta. W sprzedaŜy oprócz logiki 
waŜna jest psychologia, a sukcesy w zawieraniu transakcji zaleŜą w duŜej mie-
rze od czynników psychologicznych – sprzedaŜ i negocjacje nie są wiedzą ta-
jemną i niedostępną. W zasadzie moŜliwe jest wykorzystanie następujących 
technik sprzedaŜowych: 

– skoncentrowana na produkcie, 
– skoncentrowana na sprzedającym, 
– skoncentrowana na kliencie. 
Tylko technika sprzedaŜowa skoncentrowana na kliencie jest źródłem suk-

cesu, co w efekcie wiąŜe się z zyskiem dla przedsiębiorstwa. Mając na uwadze 
rozmaitość sposobów wabienia klienta, stosowane są następujące reguły/tech-
niki sprzedaŜowe: reguła wzajemności, stopa w drzwiach, zasada kontrastu, 
niska piłka, pozorne ustępstwo, magiczne słowo, przynęta, moc dotyku, techni-
ka negatywnego odwracania, drzwiami w twarz. Zawsze jednak naleŜy mieć na 
względzie to, Ŝe klient nie moŜe czuć się zmanipulowany, poznać, Ŝe podstę-
pem chce się go namówić do dokonania zakupu. Sytuacja taka prowadzi do 
katastrofy. NiezaleŜnie od tego, jak kończą się prowadzone negocjacje handlo-



Agata Małysa-Kaleta 422

we, prawdziwym celem nie jest zakończenie sprzedaŜy, ale zainicjowanie rela-
cji z klientem. 

Wszystkie umiejętności sprzedawcy, o których wspomniano są potrzebne, 
aby dobrze zrozumieć proces sprzedaŜy. WaŜne jest w nim zaufanie i jakość 
percepcji (a nie jakość oferty, produktów). Produkt i jego jakość zawsze są 
istotne, ale clienting podkreśla, Ŝe najwaŜniejsza jest relacja i związek, jaki 
zbuduje się z klientem. Mówi się, Ŝe kaŜdy ma klientów takich, na jakich sobie 
zasłuŜył7.  

Pojawia się kolejne pytanie, a mianowicie, co powinien zrobić sprzedawca, 
aby poprawić stosunki z klientami? Oto kilka propozycji: 

– wykazywać więcej dystansu, humoru w podejściu do klienta, 
– uwaŜnie słuchać, selekcjonować motywy zakupów, 
– pozwolić klientowi dłuŜej mówić i dać się poznać, 
– dokładnie go obserwować i wczuć się w jego sytuację, 
– zachować optymizm, 
– wykazywać więcej tolerancji, 
– zachowywać zgodność między wymową gestów a słowami, 
– przyjaźnie zajmować się klientem. 
W strategiach postępowania z klientem przydaje się gruntowna wiedza  

o charakterze i osobowości klienta jako determinantach jego postępowania  
i decydowania. Wiedza na temat osobowości ujawnia, Ŝe nie moŜna zawsze być 
entuzjastą. Entuzjazm jest dobry dla ekstrawertyków i wraŜliwców, a odpycha 
pragmatyka i analityka. Kierowanie się emocjami takŜe nie zawsze jest sku-
teczne, poniewaŜ emocje charakteryzują ekstrawertyka i wraŜliwca, a nadmiar 
emocji zniechęca pragmatyka i analityka.   

Coraz częściej się zdarza, Ŝe klient wie więcej na temat oferty niŜ sprze-
dawca/pracownik firmy. W clientingu tradycyjna forma sprzedaŜy zostaje za-
stąpiona organizowaniem stosunków z klientami. Klienci stają się grupą intere-
sów. Sukces gwarantuje przedsiębiorstwu nie tyle specjalizowanie się w okre-
ślonej ofercie, ale specjalizowanie się w określonej grupie interesów. Sprze-
dawca staje się pośrednikiem dla kolejnych transakcji. 

W clientingu podkreśla się, Ŝe klienci stanowią największy potencjał dla 
przedsiębiorstwa, są kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu  

                                                                 
7 Niektórzy porównują klienta do instrumentu, a sprzedawcę do muzyka – instrumentalisty. To 

na muzyku, nie na instrumencie ciąŜy odpowiedzialność za jakość wykonania. Zanim zacznie się 
grać, naleŜy dostroić instrument. Nie istnieją dobrze nastrojeni klienci, ale dobrze nastrajający 
sprzedający. Współpracujący klient to efekt postępowania z nim. Sednem jest wiedza o nim. 
SprzedaŜ podobnie jak muzyka ma przemówić nie do głowy, ale do serca. 
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w grze rynkowej. Firmy powinny poświęcać wiele uwagi na stworzenie profe-
sjonalnej sieci powiązań/programów obsługi klienta. Specjalne rozwiązania nie 
mają nic wspólnego z oferowanym produktem, lecz mają dotyczyć ogólnych 
zasad oferty, którą przedsiębiorstwo kieruje do klientów. 

Zakończenie  

Clienting jest dla współczesnych przedsiębiorstw duŜym wyzwaniem, ale 
jest teŜ dla nich dostrzegalną szansą. Stanowi rozwinięcie myślenia i działania 
w ramach marketingu relacji z akcentem połoŜonym na poznaniu i zgłębianiu 
postępowania współczesnego klienta. Nakłada na działania przedsiębiorstw 
konieczność przyjęcia nowej perspektywy. Clienting stawia takŜe nowe zadania 
przed przedsiębiorstwem: 

– dokonanie identyfikacji i personifikacji swoich klientów, 
– głębsze poznanie klientów z uwzględnieniem róŜnorodnych charakte-

rystyk (ekonomicznych, społecznych, psychologicznych), 
– badanie motywacji zakupu i tworzenie warunków dla nawiązywania 

bliŜszego i wzajemnego kontaktu, 
– budowanie sieci powiązań z klientami przez szukanie najbardziej opty-

malnych rozwiązań. 
Wiedza, na jakiej bazuje clienting, tj. wiedza z zakresu marketingu, zacho-

wań konsumentów, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa jest wykorzysty-
wana w dokładnym poznaniu klientów i budowaniu sieci łączności z nimi. 
Niemniej waŜne jest szukanie przyczyn pierwotnych ucieczek klientów, spadku 
ich lojalności, braku wierności, co ma pozwolić na przygotowanie najlepszych 
rozwiązań w ramach tworzonych sieci, aby uratować wzajemne relacje. 

Podstawą przychodów dla przedsiębiorstw jest lojalność i wierność klien-
tów, a kluczem do jej budowania jest tworzenie wartości, których oczekują 
klienci. Kluczem do kreowania wartości, będących podstawą estymacji ze stro-
ny klientów, jest nieustanne uczenie się firmy. Przez uczenie się firma stara się 
uchwycić przyczyny niepowodzenia i ucieczek klientów. Ucieczka klienta 
skrywa w sobie niemal wszystkie informacje, jakie potrzebne są firmie do tego, 
Ŝeby mogła konkurować, osiągać zysk i rozwijać się. 
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CLIENTING IN MARKETING ACTIVITIES  
OF CONTEMPORARY ENTERPRISES 

 
Summary 

 
The paper presents the essence and principles of clienting as a new doctrine of sales, which 

complements and enhances marketing. It is a challenge for modern enterprises but it is also an 
opportunity for them, especially in the new market conditions. The principle of clienting is  
a database of clients, thorough knowledge of their decisions, behaviors, attitudes, personality and 
character, the new rules of actions and building communications networks with customers.  
Clients are business capital, the value and the success or failure factor. The key to the success of 
contemporary enterprises is understanding the causes of customers leaving and the decrease  
of their loyalty. 

Translated by Agata Małysa-Kaleta 
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BAZY DANYCH W IMPLEMENTACJI KONCEPCJI  
ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM  

W BIURACH PODRÓśY 
 

 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia komputerowych baz danych jako strategiczne-
go zasobu w procesie implementacji koncepcji zarządzania relacjami z klientem w przedsiębior-
stwach branŜy turystycznej. Zaprezentowano równieŜ wyniki badań ankietowych dotyczących 
oceny stopnia wykorzystania baz danych w praktyce funkcjonowania biur podróŜy w Polsce. 

Wiedza jako jeden z zasobów strategicznych warunkujących realizację 
koncepcji marketingu relacji 

Wiedza uznawana jest współcześnie za jeden z waŜniejszych czynników de-
terminujących rozwój rynkowy przedsiębiorstw. Sukces przedsiębiorstw tury-
stycznych równieŜ zaleŜy od zasobów wiedzy o klientach, gromadzonych  
i wykorzystywanych w celu lepszego poznania i zaspokojenia ich potrzeb. Źró-
dłem wiedzy w marketingu relacji1 są dane o klientach, zawieranych przez nich 
transakcjach, a takŜe dotychczasowych zachowaniach ujawnionych podczas 
kolejnych interakcji z przedsiębiorstwem.  

Uznając, Ŝe marketing relacji stawia za cel tworzenie długookresowej war-
tości w ramach układu partnerskiego z klientem, przedmiotem zainteresowania 
w tej koncepcji marketingu staje się rozwój zdolności wytwórczych, które po-
zwolą dostarczyć kluczowemu klientowi zindywidualizowaną wartość. Uwaga 
usługodawcy skupiona powinna być na takiej alokacji zasobów, która umoŜliwi 

                                                                 
1 Koncepcja marketingu relacji to podejście zorientowane na tworzenie, utrzymywanie i wzbo-

gacanie relacji z klientem, w którym pozyskanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok  
w procesie marketingu.  
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zaspokojenie potrzeb mających kluczowe znaczenie dla klientów. Za strategicz-
ne zasoby niezbędne do realizowania działań z zakresu marketingu relacji uzna-
je się ludzi, procesy, technologię informacyjną oraz wiedzę2. Koncepcja marke-
tingu relacji wymaga znajomości klientów, zrozumienia ich potrzeb oraz okre-
ślenia obecnej i przyszłej opłacalności kaŜdego z nich, co stanowi podstawę 
decyzji dotyczących wyboru celów przedsiębiorstwa. Postęp, jaki dokonał się  
w technologiach informacyjnych był jednym z głównych czynników, dzięki 
któremu w latach 90. XX wieku to marketing relacji i zarządzanie relacjami  
z klientami stały się jedną z najwaŜniejszych koncepcji myślenia strategicznego 
przedsiębiorstw3. Rozwój komputeryzacji i tworzenie baz danych wyposaŜyły 
marketing w trzy zasadnicze moŜliwości: zapamiętywania, selekcjonowania 
oraz porównywania informacji4. DąŜenie do zapewnienia coraz to lepszej ob-
sługi wiąŜe się z koniecznością zbierania i przetwarzania informacji o dotych-
czasowych klientach. Pozyskiwaniu nowych klientów towarzyszy gromadzenie 
danych na ich temat. Wartość będących w posiadaniu firmy informacji jest tym 
większa, im są one pełniejsze i łatwiej dostępne. Gdy dział marketingu wie, 
jakie produkty zostały zakupione, przedsiębiorstwo zyskuje moŜliwość lepszego 
ukierunkowania działań promocyjnych. JeŜeli dział sprzedaŜy zna historię ob-
sługi klienta, łatwiejsze jest zaproponowanie odpowiednich produktów, a dział 
obsługi klienta, mając informacje o zamówieniach moŜe proponować odpo-
wiedni poziom usług pomocy technicznej, czy teŜ zaplanować odpowiedni har-
monogram prac. 

Osiągnięcie głównego celu koncepcji marketingu relacji – maksymalizacji 
przychodów z kooperacji z dotychczasowymi klientami przy jednoczesnej mak-
symalizacji ich zadowolenia – moŜliwe jest przez szybki dostęp do komplekso-
wych i aktualnych informacji o klientach. Wymienione korzyści świadczą  
o niezwykle szerokim oddziaływaniu informacji gromadzonych w bazach da-
nych dotyczących wszystkich aspektów działalności marketingowej.  

 

                                                                 
2 I. Michalska-Dudek, Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przed-

siębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1043, Wrocław 2004, s. 209–
217; A. Rapacz, I. Michalska-Dudek, Znaczenie komputerowych baz danych w marketingu relacji 
na przykładzie biur podróŜy w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 567, 
Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 12, Szczecin 2009, s. 265–266.  

3 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2002, s. 277. 

4 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 49. 
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Komputerowe bazy danych jako podstawa identyfikacji klientów kluczo-
wych przedsiębiorstwa 

G. Probst, S. Raub i K. Romhardt przedstawiają koncepcję zarządzania 
wiedzą, wskazując na kilka kluczowych procesów, a mianowicie: identyfikację 
zasobów, pozyskiwanie, rozwój, dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie, 
wykorzystywanie wiedzy oraz jej zachowanie5. W tabeli 1 przedstawiono dzia-
łania przyporządkowane procesom zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 
turystycznym.  

Tabela 1 

Działania z zakresu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie turystycznym 

Kluczowe procesy składo-
we związane z zarządza-
niem wiedzą w przedsię-
biorstwie turystycznym 

Działania w obszarze marketingu relacji 

Lokalizowanie zasobów 
wiedzy – identyfikacja 

wiedzy 

– ustalanie źródeł wiedzy wewnętrznej (pracownicy) 
– korzystanie z instrumentarium zarządzania wiedzą 

Pozyskiwanie wiedzy – korzystanie z technologii informatycznych (np. zinte-
growanych systemów wspierających zarządzanie przed-
siębiorstwem klasy CRM) 

– analiza dokumentacji 
– analiza baz danych 
– wiedza pracowników pierwszego kontaktu z klientami 
– spotkania z klientami oraz dostawcami usług cząstko-

wych 
– szkolenia i zakup opracowań bądź ekspertyz od pod-

miotów zewnętrznych (np. raporty albo badania rynko-
we opracowywane przez agencje badań marketingo-
wych czy firmy konsultingowe) 

Dzielenie się wiedzą i jej 
rozpowszechnianie 

– wykorzystanie technologii informatycznych i teleko-
munikacyjnych (np. intranet) 

– zbieranie i analiza pomysłów pracowników 
Wykorzystanie wiedzy – transformacja wiedzy w działania i produkty 

– tworzenie odpowiedniej infrastruktury organizacyjnej 
umoŜliwiającej efektywne wykorzystanie wiedzy 

Zachowanie wiedzy – gromadzenie danych 
– tworzenie baz danych 
– tworzenie portali korporacyjnych 

Źródło: opracowanie na podstawie Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marke-
tingowej, red. R. Krupski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 343.  

Bazy danych (zbiory informacji i obiektów związanych z pewnym tematem 
lub zadaniem) słuŜą do zachowania wiedzy w przedsiębiorstwie. Jeśli baza da-

                                                                 
5 Ibidem, s. 90. 



Izabela Michalska-Dudek 428

nych jest przechowywana na papierze, trzeba poświęcić duŜo czasu i pracy na 
organizowanie i koordynowanie informacji pochodzących z wielu źródeł i prze-
chowywanych w róŜnych miejscach.  

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych oraz udostępnianie 
informacji to główne dziedziny zastosowania systemów komputerowych. Upo-
rządkowany zbiór danych przechowywanych w pamięci trwałej nazywa się 
komputerową bazą danych. Narzędzia programowe umoŜliwiające operowanie 
danymi zgromadzonymi w bazie danych nazywa się systemem zarządzania bazą 
danych.  

W przeciwieństwie do baz danych prezentowanych na papierze, kompute-
rowe bazy danych umoŜliwiają nie tylko przechowywanie zebranych informacji 
w jednym miejscu, ale równieŜ: 

– ułatwiają dostęp do wybranych danych, 
– pozwalają porządkować dane według róŜnych kryteriów, 
– dają moŜliwość szybkiej zmiany formy prezentacji danych, 
– umoŜliwiają uzyskanie unikatowych zestawów danych, jak równieŜ 

grupowanie danych oraz dokonywanie obliczeń, 
– znacznie skracają czas dołączania, uzupełniania, modyfikowania i usu-

wania zestawów danych6. 
Informacje zawarte w bazie danych pozwalają na: 
– pozyskiwanie i przetwarzanie podstawowych danych na potrzeby 

szczegółowych badań i analiz (na podstawie analizy wymagań indywi-
dualnych klientów moŜna określić niezaspokojone potrzeby), 

– tworzenie oferty zorientowanej na klientów (baza indywidualnych 
danych pozwala stworzyć i dostosować ofertę do ich oczekiwań), 

– indywidualizację kontaktów z klientem (szczegółowa informacja  
o kliencie pozwala na lepsze kształtowanie relacji między klientem  
i pracownikami, 

– identyfikację kluczowych klientów (dane o częstotliwości korzystania  
z usług przedsiębiorstwa turystycznego i wielkości obrotów pozwalają 
na wyznaczenie kluczowych klientów otaczanych nadzwyczajną opieką).  

Wyborowi klientów kluczowych słuŜy macierz identyfikacji i selekcji,  
w której występują dwa rodzaje wyznaczników tej wartości określające: czyn-
niki powodujące, Ŝe przedsiębiorstwo jest zainteresowane obecnym lub poten-
cjalnym klientem (atrakcyjność nabywcy oraz czynniki sprawiające, Ŝe nabyw-

                                                                 
6 M. Kopertowska, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Bazy danych, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13.  



Bazy danych w implementacji koncepcji zarządzania relacjami…  429

ca wyróŜnia danego dostawcę spośród konkurencji (relatywną siłę przedsiębior-
stwa). Określenie atrakcyjności nabywcy oraz relatywnej siły dostawcy usług 
prowadzi do wyróŜnienia czterech kategorii nabywców przedsiębiorstwa (rys. 1). 
Identyfikacja i selekcja nabywców w celu pogrupowania ich według kategorii 
niekoniecznie oznacza rezygnację z jednych na rzecz innych. Oznacza nato-
miast zaplanowaną alokację zasobów. KaŜde przedsiębiorstwo turystyczne po-
winno mieć koszyk inwestycyjny, zawierający wszystkie wyŜej opisane rodzaje 
klientów, a odpowiednie połączenie róŜnych typów nabywców pozwala na 
efektywne wykorzystanie środków finansowych, czasu oraz pracy.  
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Rys. 1. Zarządzanie portfelem klientów 

Źródło: P. Cheverton, Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, 
s. 212. 

Czas i energia zaoszczędzone dzięki zastosowaniu bardziej wydajnych spo-
sobów obsługi klientów utrzymywanych i okazjonalnych, a takŜe uzyskiwane  
z nich dochody, moŜna w przyszłości zainwestować w rozwój firmy. W zarzą-
dzaniu kluczowymi klientami waŜną rolę odgrywają nie tylko składniki koszy-
ka, przynoszące nadzwyczajne zyski, ale równieŜ zarządzanie tym koszykiem. 
NaleŜy zatem odpowiednio kształtować proporcje między wpływami finanso-
wymi długo- i krótkoterminowymi oraz między zaangaŜowanymi zasobami  
i zwrotem z inwestycji. Właściwa ocena dynamiki inwestowania i osiągania 
dochodu z portfela klientów dzięki zarządzaniu kluczowymi klientami przynosi 
firmie wiele korzyści7. 

 
 

                                                                 
7 I. Michalska-Dudek, R. Przeorek-Smyka, Marketing…, s. 250–251. 
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Wykorzystanie marketingowych baz danych biur podróŜy w Polsce  
w świetle badań ankietowych 

Zakres przedmiotowy badań obejmował ocenę znajomości oraz zastosowa-
nia marketingu relacji i związanej z nią technologii Customer Relationship Ma-
nagement przez właścicieli i menedŜerów biur podróŜy działających na polskim 
rynku. Badaniem objęto próbę 305 biur podróŜy8. 

Okazuje się, Ŝe ponad 2/3 badanych biur dysponuje aktualną bazą danych 
wszystkich swoich klientów, a więcej niŜ co piąte z nich (21,97%) deklaruje 
posiadanie aktualnej bazy niektórych ze swoich klientów (rys. 2). 

 

Rys. 2. Posiadanie bazy danych na temat klientów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Z przedstawionych danych wynika takŜe, Ŝe 5,25% ankietowanych podmio-
tów nie ma aktualnej bazy danych swoich klientów, ale w najbliŜszym czasie 
zamierza taką utworzyć, dostrzegając niewątpliwe zalety jej posiadania. Nato-
miast 5,25% biur podróŜy nie dysponuje bazami danych o swoich klientach  
i nie widzi potrzeby ich posiadania.9  

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe ponad 93% z badanych biur podróŜy scharakte-
ryzowanych jako duŜe (organizatorzy zatrudniający powyŜej 50 osób) ma aktu-
alną bazę wszystkich (62,07%) bądź wybranych (31,03%) ze swoich klientów. 
Z kolei Ŝadne z nich nie udzieliło odpowiedzi, Ŝe takiej bazy danych nie posiada 
i jednocześnie nie widzi potrzeby jej stworzenia. Natomiast odpowiedź taka  

                                                                 
8 Posługując się metodą wnioskowania statystycznego w przeprowadzonym badaniu dla li-

czebności badanej populacji biur podróŜy w Polsce N = 2629, współczynnika ufności (1 – α) = 
0,9 (tj. 90%) oraz liczebności próby wynoszącej n = 305 jednostek dopuszczalny błąd statystycz-
ny (d) występuje na poziomie 3,5%. 

9 A. Rapacz, I. Michalska-Dudek, Znaczenie…, s. 268–272.  
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w przypadku biur prowadzących działalność agencyjną pojawiła się w co dzie-
siątym przypadku. Analiza posiadania przez biura podróŜy kompleksowych  
i aktualizowanych baz danych jednoznacznie wskazuje, Ŝe to głównie duŜe 
biura dostrzegają podstawowe narzędzie prowadzenia marketingu relacji  
w wykorzystaniu baz danych.  

Gromadzone w bazach danych biur podróŜy informacje pochodziły głównie 
z rozmów, jakie pracownicy biur przeprowadzali z klientami, zdobywane były 
takŜe za pośrednictwem Internetu, obserwacji dokonywanych w trakcie wystaw 
i targów branŜowych, pochodziły z księgowości firmy, od jej pośredników,  
z prowadzonych statystyk, badań marketingowych oraz środków masowego 
przekazu (rys. 3). 

Rys. 3. Źródła pochodzenia danych na temat klientów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Stosunkowo często wskazywano, Ŝe źródłem danych o klientach biura są 
podpisywane z nimi umowy, zgłoszenia klientów czy zapytania ofertowe. Za-
skakująco niski jest natomiast odsetek wskazań dotyczących badań marketin-
gowych jako źródła danych o klientach, poniewaŜ niewiele ponad 10% wszyst-
kich biur podróŜy deklaruje wykorzystanie badań do pozyskiwania informacji  
o swoich klientów, podczas gdy blisko 1/3 duŜych biur podróŜy informacje do 
baz danych gromadzi korzystając z badań marketingowych.  

Wśród danych osobowych klientów biur podróŜy w bazach danych zazwy-
czaj gromadzone są informacje na temat imienia i nazwiska klienta (98%), jego 
adresu zamieszkania (91,8%), numeru telefonu (94,4%), adresu e-mail (68,5%), 
a takŜe daty urodzenia, numeru PESEL czy numeru paszportu (łącznie 11,8%). 
Dane demograficzno-socjoekonomiczne jakie znalazły się w bazach danych 
biur podróŜy, to głównie informacje na temat wielkości rodziny konsumentów 
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(7,54%), ich wykształcenia (3,61%), stanu cywilnego (3,28%), poziomu docho-
dów (2,95%) oraz pozycji zawodowej (2,62%).  

Do uzyskania pełnego profilu klienta biura podróŜy wykorzystują równieŜ 
informacje dotyczące dotychczasowej z nimi relacji. W tym celu gromadzone są 
dane na temat: wartości zamówień klienta (31,80% wskazań), historii dotych-
czasowej współpracy z klientem (49,84% wskazań), preferencji i wymagań 
klienta (44,26%), uwag i sugestii zgłaszanych przez klienta w trakcie dotych-
czasowej współpracy (36,07%), dotychczasowych, złoŜonych przez klienta 
skarg bądź reklamacji (38,03%).10 

Dane pochodzące z posiadanych przez biura podróŜy baz danych stanowią 
cenne źródło wiedzy dla pracowników na kaŜdym szczeblu zarządzania przed-
siębiorstwem turystycznym. Badane biura najczęściej wskazywały jednak na 
personel zajmujący się bieŜącą obsługą klienta, a więc konsultantów ds. sprze-
daŜy, opiekunów klientów czy pracowników biura obsługi klientów (76,39% 
wskazań) jako głównych beneficjentów informacji pochodzących z baz danych. 
W blisko połowie badanych firm, z marketingowych baz danych korzystają 
pracownicy najwyŜszego szczebla zarządzania w biurach podróŜy (dyrektorzy, 
członkowie zarządu – 44,59% wskazań). Z kolei pracownicy średniego szczebla 
zarządzania, czyli kierownicy działów stanowią stosunkowo mało liczną grupę 
osób korzystających z informacji pochodzących z baz danych (16,07% wska-
zań). Co czwarte ankietowane biuro deklaruje wykorzystanie gromadzonych  
w bazach danych informacji o klientach przez pracowników działu marketingu 
(26,56% odpowiedzi), zaś częściej niŜ jedno na 10 ankietowanych biur wska-
zywało na pracowników zajmujących się badaniami marketingowymi (11,48% 
wskazań)11. 

Zakończenie 

Zasobem strategicznym niezbędnym do realizacji przez biuro podróŜy dzia-
łań z zakresu marketingu relacji jest wiedza, natomiast źródłem wiedzy są dane 
o klientach, zawieranych przez nich transakcjach i zachowaniach ujawnianych 

                                                                 
10 Ponadto w pozycji „inne” respondenci (tj. właściciele i menedŜerowie biur podróŜy) najczę-

ściej wymieniali informacje o własnych spostrzeŜeniach dotyczących współpracy z danym klien-
tem (luźnych zapisków przyporządkowanych w bazie danej osobie), złoŜonych klientowi w prze-
szłości propozycji wyjazdów, rodzaju oferty, jaką klient jest bądź moŜe być zainteresowany, 
opiniach klienta, jego wypłacalności. Uzyskano równieŜ odpowiedź, która wyśmienicie charakte-
ryzuje sens tworzenia marketingowych baz danych na potrzeby marketingu relacji, a mianowicie 
„wszystko co klient powie oraz nasze obserwacje”. 

11 A. Rapacz, I. Michalska-Dudek, Znaczenie…, s. 268–272.   
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podczas dotychczasowych kontaktów z biurem podróŜy, przechowywane  
w bazach danych.  

Aktualnymi marketingowymi bazami danych o swoich klientach dysponuje 
blisko 90% badanych biur podróŜy w Polsce. Najczęściej wskazywanym źró-
dłem pochodzenia informacji do tych baz były rozmowy prowadzone z klienta-
mi przez pracowników. Obok danych osobowych, demograficzno-socjoekono-
micznych, w bazach danych gromadzone są równieŜ informacje na temat do-
tychczasowych relacji z klientem. Najczęściej wskazywaną grupą pracowników 
korzystających z informacji gromadzonych w marketingowych bazach danych 
byli pracownicy prowadzący bezpośrednią obsługę klienta, aczkolwiek korzy-
stają z nich równieŜ pracownicy wszystkich szczebli zarządzania w biurze po-
dróŜy. 

Posiadanie bazy danych o klientach stanowi wstępny warunek stosowania 
przez nie marketingu relacji, a ponadto umoŜliwia m.in. zidentyfikowanie tych 
najbardziej dochodowych, zawarcie większej liczby transakcji, rozpoznanie  
i zakwalifikowanie potencjalnie najlepszych przyszłych klientów, przekształce-
nie ich w realnych nabywców, ustalenie listy byłych klientów, którzy pozostają 
ciągle przyszłymi konsumentami, ustalenie najbardziej dochodowych dla firmy 
wyrobów czy usług, rozwijanie odpowiedniej polityki cenowej i promocyjnej, 
rozpoznanie nowych moŜliwości rynkowych, dokonywanie pomiarów efektyw-
ności, redukcję strat i wzrost produktywności, ocenę efektywności kanałów 
dystrybucji czy teŜ obniŜkę kosztów i wzrost poziomu sprzedaŜy.  

MoŜliwości poszerzania wiedzy szukać naleŜy w technologiach informa-
cyjnych, które stosowane są do gromadzenia, magazynowania i wydobywania 
(data mining) danych oraz do tworzenia modeli predykcji. 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie czynników i metod wpływających na kształtowanie rela-
cji z klientami. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w małych firmach usługowych. 
Badano pracowników oraz klientów firm i analizowano postrzeganie relacji z punktu widzenia 
obu stron. Szczególny nacisk połoŜono na komunikację werbalną i niewerbalną. Wskazano na 
konieczność szkolenia pracowników w zakresie metod komunikowania się z klientem, przekazy-
wania komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz obserwacji i interpretacji komunikatu 
przekazywanego przez klienta. 

Wprowadzenie 

W dobie duŜej konkurencji na rynku, najwaŜniejszym jego elementem jest 
konsument, a głównym priorytetem firm staje się jego pozyskanie i zatrzyma-
nie. Podejmowane są działania zmierzające do poprawiania relacji z klientami. 
Z jednej strony pojawia się pojęcie kształtowania relacji z klientem, a z drugiej 
zarządzania nimi.  

Budowanie relacji z klientem jest procesem długotrwałym i wymagającym 
duŜego zaangaŜowania. To od sprzedawcy zaleŜy, czy potencjalny klient zosta-
nie klientem lojalnym. Emocjonalne zaangaŜowanie klienta, wiąŜące się z pozy-
tywnym myśleniem o oferencie, skłania go do powtórnego korzystania z oferty. 
Klienci często przenoszą pozytywne opinie o firmie na jej produkty i postrzega-
ją je jako lepsze. Kontakt z klientem odbywa się na kilku etapach. Pierwszy 
następuje w momencie poszukiwania przez klienta moŜliwości zaspokojenia 
własnej potrzeby. Na tym etapie oferent ma moŜliwość zaprezentowania się  
w profesjonalny, a jednocześnie przyjazny sposób. Ma wzbudzić nie tylko zain-
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teresowanie klienta, ale takŜe jego ufność. W pierwszym bezpośrednim kontak-
cie klient zwraca uwagę na dwa elementy – obsługę (wygląd pracowników, 
profesjonalna i miła obsługa) oraz otoczenie. Zadaniem obsługi jest nawiązanie 
kontaktu, poznanie potrzeb, a następnie odpowiednia obsługa klienta. Jest to 
trudne zadanie dla pracowników firmy, którzy oprócz odpowiedniej wiedzy 
powinni równieŜ mieć umiejętność analizowania zachowań klienta i sygnałów, 
które on do nich wysyła. Kolejny etap, to przekonanie klienta do zakupu pro-
duktu, uwzględniając jego a nie własne (firmy) priorytety. NajwaŜniejsza w tym 
momencie jest konwersacja, w której klient jest w centrum zainteresowania  
i czuje się dowartościowany. Utworzona więź moŜe przyczynić się do przywią-
zania klienta do firmy, do konkretnego jej pracownika, czego efektem będzie 
zainteresowanie ofertą i polecanie jej innym potencjalnym klientom. Psycholo-
giczne prawo wzajemności mówi, Ŝe zainteresowanie swoją osobą klient od-
wzajemnia zainteresowaniem wobec sprzedawcy. W rozmowach biznesowych 
pojawia się czasem wątek osobisty. Podejmowanie tematów związanych z Ŝy-
ciem osobistym, rodzinnym czy zawodowym, wymiana doświadczeń wpływają 
na zacieśnianie więzi. Ostatni etap to obsługa posprzedaŜowa, w której konsu-
ment powinien odczuwać ciągłe zainteresowanie sprzedawcy, będącego jedno-
cześnie inicjatorem tego kontaktu. Tego typu działania charakteryzują się duŜą 
skutecznością i stanowią dobry sposób promocji firmy. Kontakt posprzedaŜowy 
obejmuje podziękowania za dokonanie zakupu, Ŝyczenia okolicznościowe, ofer-
ty specjalne dla stałych klientów, przypomnienie o firmie i prezentowanie jej 
oferty oraz gwarancję i serwis produktów. Warunkiem realizacji powyŜszych 
form jest znajomość danych osobowych kontrahenta.  

Obszary relacji z klientem  

I.H. Gordon wymienia siedem obszarów relacji z klientem1. Relacje struktu-
ralne polegają na powiązaniu struktur lub działalności operacyjnej przedsię-
biorstw i odbiorców za pomocą technologii informacyjnej. Klient mający dostęp 
online do danych o dostępności oferowanego produktu jest silniej związany  
z firmą. Relacje w obszarze wartości marki wskazują na przywiązanie konsu-
menta do funkcjonalnych i emocjonalnych atrybutów marki. Kolejny obszar 
dotyczy relacji zawodowych, które oparte są na przekonaniu o profesjonalizmie 
dostawcy. Relacje osobiste oparte są na wyborze pracownika, z którym klient 
chce współpracować. Dominują tu relacje międzyludzkie, poszukiwanie typów 
charakterologicznych najbardziej sobie odpowiadających. Relacje osobiste two-

                                                                 
1 I.H. Gordon, Relacje z klientem – marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 150–154. 
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rzone są na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej, począwszy od pre-
zesów na liniowych (szeregowych) pracownikach kończąc. Tworzone są rów-
nieŜ relacje w obszarze systemów informacji i kontroli, w których klient ma 
dostęp do systemów dostawcy, a co za tym idzie monitorowania jego działalno-
ści. Takie rozwiązania oferują swoim klientom firmy kurierskie, umoŜliwiając 
monitorowanie przesyłki. Relacje w obszarze wartości tworzą się wówczas, gdy 
klient stale otrzymuje od dostawcy oczekiwaną wartość i w związku z tym ma 
powody przypuszczać, Ŝe będzie je otrzymywał w przyszłości. W relacjach tego 
typu duŜą rolę odgrywają programy stałego klienta, polegające na przyznawaniu 
punktów lub rabatów, co finalnie przedstawia wartość materialną. 

Konsument wchodząc w relacje biznesowe zwraca uwagę na wiele czynni-
ków. W kształtowaniu relacji z klientami waŜna jest strategia promocji. Pro-
gramy lojalnościowe mają na celu przywiązanie klienta do firmy. Współcześnie 
karty stałego klienta oferowane są klientom juŜ przy pierwszym kontakcie  
i mogą być zastępowane przez bony rabatowe. Obie formy powinny stanowić 
wyróŜnienie dla klienta. Niestety, naduŜywanie tych form powoduje ich upo-
wszechnienie i przestaje być wyróŜnieniem klienta. Przestaje teŜ być dla niego 
wyzwaniem. Innym elementem działającym na korzyść firm jest posiadanie 
strony internetowej, umoŜliwiającej klientowi uzyskanie informacji na temat 
produktu, jego dostępności. Niektóre firmy, wykorzystując moŜliwości techno-
logiczne oraz Internet, oferują klientom wirtualny spacer po firmie, prezentując 
najlepsze jej strony. Jednak największą uwagę klient skupia na personelu i ob-
słudze. Jego uwagę przyciąga wygląd pracownika, jego ubiór, prezencja oraz 
sposób podejścia do klienta. Wymagana jest równieŜ gruntowna wiedza i nie-
podwaŜalne kompetencje. Kolejnym czynnikiem jest atmosfera panująca  
w firmie, na którą składa się wystrój wnętrza, ale równieŜ przyjazne stosunki 
interpersonalne.   

Komunikacja werbalna i niewerbalna w kształtowaniu relacji z klientami 

Komunikacja interpersonalna to proces, polegający na dzieleniu się znacze-
niami za pomocą symbolicznych informacji czyli komunikatów (słowa, litery, 
dźwięk)2. Inna definicja mówi, Ŝe komunikowanie to intencjonalna wymiana 
werbalnych i niewerbalnych znaków (symboli), podejmowana dla poprawy 
współdziałania lub podzielenia znaczeń między partnerami3. Jak wynika z po-

                                                                 
2 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 508. 
3 R. Smolski, Słownik Encyklopedyczny. Edukacja Obywatelska, Wyd. Europa, Wrocław 1999, 

s. 89. 
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wyŜszego, w komunikacji interpersonalnej zwraca się uwagę na dwa rodzaje 
komunikatu: werbalny i niewerbalny. Pierwszy z nich jest powszechnie stoso-
wany i uświadamiany, drugi zaś często jest niekontrolowany i przesyłany pod-
świadomie. Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji poprzez mó-
wienie, czytanie, pisanie i słuchanie. Sprawność porozumiewania werbalnego 
uzaleŜniona jest od spełniania wymagań związanych z dopasowaniem się 
nadawcy do statusu odbiorcy oraz rodzaju przekazywanego komunikatu (infor-
mowanie, perswadowanie, przekonanie) oraz wybranego kanału przekazu (roz-
mowa bezpośrednia, telefoniczna, kontakt e-mailowy)4. NiezaleŜnie od powyŜ-
szych warunków, kontakt tego typu powinien charakteryzować się właściwym 
doborem słów, przejrzystą strukturą i odpowiednimi regułami gramatycznymi.  

Równie waŜny jest komunikat niewerbalny. W procesie tym istotną rolę 
odgrywa ton głosu, jak i cisza, mimika twarzy i gestykulacja, przyjmowana 
postawa. Według Głodowskiego oprócz powyŜszych, komunikat zawarty jest  
w kontakcie dotykowym (np. podawanie ręki). M. Głowik wskazuje na dziesięć 
grup niewerbalnych komunikatów: mimika twarzy, gestykulacja, postawa ciała, 
dystans fizyczny, kontakt fizyczny i dotyk, niewerbalne aspekty mowy, spoj-
rzenia wzajemne i jednostronne, jakość wypowiedzi, wygląd zewnętrzny  
i ubiór, elementy środowiska fizycznego5. Akt komunikacji niewerbalnej stał 
się interesującą dziedziną nauk społecznych dla wielu innych dziedzin: psycho-
logii, antropologii, ekologii. Tego typu komunikat stanowi bardzo często uzu-
pełnienie komunikatu werbalnego.  

Problem pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do braku spójności  
w komunikatach, czyli do tzw. podwójnego komunikatu. Znajomość zasad ko-
munikacji niewerbalnej stała się w ostatnich latach tematem szkoleń, jest wyko-
rzystywana w wielu dziedzinach Ŝycia, na przykład rozmowa kwalifikacyjna, 
obsługa klienta w firmie, nawiązywanie relacji interpersonalnych na róŜnych 
poziomach. Znajomość i wdraŜanie zasad komunikacji niewerbalnej w firmach 
handlowych i usługowych spełnia dwojaką funkcję. Z jednej strony obserwacja 
klienta, jego mimika, postawa, gestykulacja stanowi informację o jego osobo-
wości, aktualnym samopoczuciu psychicznym i fizycznym. Z drugiej strony 
umiejętne przesyłanie komunikatu ze strony personelu do klienta moŜe wpłynąć 
na jego odbiór firmy, obsługi, a nawet oferowanego produktu. Szkolenia perso-
nelu przynoszą wprawdzie wymierny skutek, ale pojawia się problem wymu-
                                                                 

4 M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991,  
s. 31. 

5 M. Głowik, Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych, Wyd. Promotor, 
Warszawa 2004, s. 32. 
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szonego zachowania, które klient jest w stanie zaobserwować i postrzega to 
jako fałsz, co z kolei nie jest zjawiskiem korzystnie wpływającym na relacje. 
Wymusza to na pracodawcach podejmowania trudnego zadania znalezienia 
pracownika o wysokich kwalifikacjach z naturalnym darem komunikowania się 
z klientem, równieŜ w przekazie niewerbalnym. Wymaga się od takich osób 
pozytywnego nastawienia do klienta, częstego uśmiechania się oraz bardzo 
waŜnej umiejętności słuchania i empatii. 

Bariery w komunikacji interpersonalnej 

W komunikacji wymienia się bariery wewnętrzne i zewnętrzne. Te ostatnie 
występują w najbliŜszym otoczeniu komunikujących się i zalicza się do nich np. 
gwar, hałas z ulicy, współuczestnictwo innych klientów. Przeszkody te są łatwe 
do usunięcia i przywrócenia odpowiednich warunków komunikacji. Bariery 
wewnętrzne związane są z osobami stron komunikacji, z funkcjonowaniem ich 
organizmów. W przeciwieństwie do poprzednich, bariery wewnętrzne są trudne 
do zniwelowania, co wymusza od pracowników dodatkowe umiejętności (spo-
kojna, wyciszająca rozmowa, empatia). Do grupy tej zalicza się takie czynniki 
jak złe samopoczucie, choroba, senność, ból, głód, zmęczenie.  

Bariery wewnętrzne spowodowane mogą być równieŜ napięciem emocjo-
nalnym między rozmówcami, brakiem zaufania, róŜnicami poglądów oraz nie-
prawidłową interpretacją przekazywanych komunikatów, zarówno werbalnych, 
jak i niewerbalnych, szczególnie w sytuacji kiedy sobie wzajemnie zaprzeczają 
(podwójny komunikat). Do innych wewnętrznych barier komunikowania zali-
cza się blokady językowe, osądzanie, uciekanie od cudzych problemów albo 
decydowanie za innych. Częstym problemem jest posługiwanie się nieznaną dla 
wszystkich fachową terminologią, co moŜe powodować złe samopoczucie roz-
mówców, rozdraŜnienie, poczucie niedowartościowania. Powoduje to obniŜenie 
samooceny rozmówcy i przyjmowanie przez niego postawy obronnej.  
W związku z tym, aby uniknąć podobnych sytuacji, zwraca się uwagę na okre-
ślone zachowania, takie jak: Ŝyczliwość, empatia, konkretność, szczerość, 
otwartość i autentyczność w wyraŜaniu uczuć. Skutecznym sposobem elimino-
wania zakłóceń komunikacji jest takŜe meta komunikacja, czyli stosowanie 
potwierdzeń odbioru informacji, uzgodnienie zasad komunikowania, czy teŜ 
znaczenia przekazywanych informacji. Na bariery komunikacji wpływa teŜ 
ogólny kontekst sytuacji, np. doświadczenia i oczekiwania rozmówców6.  

 

                                                                 
6 www.edukator.org.pl/2009/interpersonalna/html. 
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Wpływ komunikacji na kształtowanie relacji z klientami  

Przeprowadzone w firmach usługowych badania, dotyczące kształtowania 
relacji z klientami potwierdziły istotność komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
w tym procesie. Badania zrealizowano w 37 placówkach oferujących usługi 
hotelarskie (10 trójmiejskich hoteli), Ŝywienia zbiorowego (10 restauracji)  
i kosmetyczne (15 gabinetów kosmetycznych w tym 5 ośrodków spa). Nie 
wszystkie wskazane do badania firmy wyraziły zgodę na udzielenie informacji, 
a w niektórych niepoprawnie wypełniono kwestionariusz, co wpłynęło na 
zmniejszenie populacji respondentów z waŜnymi danymi. Podobne badanie 
przeprowadzono w grupie klientów tych firm i pozyskano wyniki od 226 osób, 
mieszkańców Trójmiasta. 

Celem badań było poznanie metod kształtowania relacji z klientami wdra-
Ŝanych przez firmy. Badano opinie pracowników, mających bezpośredni kon-
takt z klientami (88 osób zatrudnionych w 35 placówkach) oraz samych wyŜej 
wspomnianych klientów. 

Badania przeprowadzono dwiema metodami w zaleŜności od badanej popu-
lacji. W badaniu pracowników zastosowano metodę wywiadu standaryzowane-
go pogłębionego. Respondentom zadano 13 pytań dotyczących kształtowania 
relacji z klientami ze szczególnym naciskiem na komunikację, a odpowiedzi 
rejestrowano za pomocą dyktafonu. W badaniu klientów zastosowano metodę 
ankietową. Kwestionariusz ankiety składał się z 16 pytań o postrzeganie róŜ-
nych metod zatrzymania klienta, kształtowania z nim relacji, uwzględniając 
takŜe zagadnienia związane z komunikacją i postrzeganiem roli pracownika  
w tym procesie. Zastosowano w większości pytania zamknięte wielokrotnego 
wyboru oraz pytania skale do analizy determinantów oceny pracownika, czy 
waŜkości elementów kształtowania relacji z klientami. Wyniki badań przedsta-
wiono jako odsetek odpowiedzi oraz jako ranking czynników utworzony na 
podstawie wartości średnich. Dla potrzeb niniejszego artykułu omówiono tylko 
niektóre zagadnienia. 

Badani klienci, korzystający z róŜnego rodzaju usług stwierdzili, Ŝe czynni-
kami decydującymi o wyborze oferenta są ceny oraz konkretny pracownik (po 
36%), lokalizacja firmy (24%) i reklama. Większość ankietowanych zadeklaro-
wała, Ŝe preferuje obsługę przez tego samego pracownika. Zaledwie 20% z nich 
stwierdziło, Ŝe nie zwraca uwagi na pracownika, ale umawia się na dogodny dla 
siebie termin. Odpowiedzi takiej udzielali w 88% męŜczyźni. 3% klientów lubi 
ciągłe zmiany i eksperymenty, w związku z tym nie przywiązują się na stałe do 
konkretnych placówek i pracowników. Jednocześnie warto podkreślić, Ŝe 28% 
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badanych zmieniło firmę świadczącą usługi ze względu na przenoszącego się  
w inne miejsce pracownika. Dotyczyło to głównie usług kosmetycznych, ale  
w przypadku pozostałych usług odsetek ten wynosił 4%. Konsumenci usług 
preferują w swoich kontaktach z pracownikami relacje mniej oficjalne – 44% 
(rys. 1). W tej grupie, 16% zdeklarowało koleŜeńskie stosunki z ulubionym 
pracownikiem.  

 
gdzie: 
A – kontakt mniej oficjalny (duŜo rozmów na róŜne tematy) 
B – oficjalny (znane imiona i oczekiwania klienta) 
C – koleŜeński (mówienie sobie po imieniu, rozmawianie na tematy osobiste) 
D – przyjacielski (mówienie sobie po imieniu, rozmawianie na tematy osobiste, prywatne spotkania po pracy) 

Rys.1. Preferowany przez klientów rodzaj kontaktu z pracownikiem 

Źródło: badanie własne. 

Na bliskie kontakty z pracownikami wpłynęły częste wizyty i rozmowy, 
dzięki czemu wzmocniła się więź między nimi. Zabiegi kosmetyczne oprócz 
poprawy wyglądu są czasem relaksu. Serdeczne rozmowy sprzyjają rozluźnie-
niu i wypoczynkowi. We wcześniejszych badaniach wykazano przełamanie 
stereotypu męŜczyzny, który nie tylko korzysta z zabiegów kosmetycznych, ale 
w trakcie nich zwraca uwagę na pracownika i na relacje jakie ich łączą. Ponad 
30% klientów gabinetów kosmetycznych podtrzymuje relacje oficjalne. Podob-
nie klienci ośrodków spa wskazywali na kontakt oficjalny, w którym znane są 
wzajemne imiona, a pracownik zna potrzeby i oczekiwania klientów. Jeszcze 
inaczej wygląda to w przypadku usług hotelarskich i restauracyjnych, kiedy to 
relacje zachodzą na innym poziomie, ze względu na sporadyczność kontaktu. 
TakŜe i w tym wypadku klienci oczekują mniej oficjalnego podejścia, bardziej 
przyjacielskiego i swobodnego. W kaŜdym przypadku zwraca się uwagę na 
profesjonalizm i kompetencję pracowników. Rozmowy z pracownikami rów-
nieŜ były róŜnie postrzegane przez klientów. Prawie 50% badanych była z nich 
zadowolona. 38% odczuwało satysfakcję, a pozostali nie odczuwali Ŝadnych 
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emocji. W trakcie badania respondenci nie wskazywali na takie odczucia jak 
złość, niezadowolenie czy niechęć. Kwalifikacje pracowników były oceniane 
przez prawie 90% badanych bardzo dobrze i dobrze. Zaledwie niewielki odse-
tek miał negatywne zdanie na ten temat. 

Respondenci zwracali równieŜ uwagę na wygląd pracownika i jego prezen-
cję (63%), na wyraz twarzy (42%), formę wypowiedzi, ton i siłę głosu (25%), 
język i styl wypowiedzi (15%), na ubiór (11%), co zaprezentowano na rysunku 2. 
Podstawowym elementem kontaktów niewerbalnych jest wzrok. Respondenci  
w trakcie rozmów największą uwagę zwracali na oczy rozmówcy (83%), usta 
(10%), pozostałe części twarzy nie były znacząco istotne w komunikacji. Ponad 
80% badanych stwierdziła, Ŝe patrzenie w oczy pracownika pomaga im i daje 
pewność, Ŝe jest się słuchanym. 15%  nie zwraca na to uwagi, a pozostali czują 
się tym skrępowani. Ekspresja mimiczna odzwierciedla uczucia i postawy, a jej 
bogactwo jest bardzo duŜe.  

Rys. 2. WaŜkość elementów komunikacji niewerbalnej 

Źródło: badanie własne. 

Kolejnym elementem komunikacji niewerbalnej była gestykulacja; 40% ba-
danych stwierdziła, Ŝe gestykulacja pomaga im w zrozumieniu treści przekazu 
nadawcy, dla 46% – nie przeszkadza w komunikowaniu. Zaledwie 5% stwier-
dziło, Ŝe nadmierna gestykulacja przeszkadza im w komunikowaniu. Klienci 
oceniali takŜe sposób przekazania przez pracownika informacji. Około 70%  
z nich uznało przekazywane informacje jako zrozumiałe, a 31% jako fachowe  
i rzetelne. Jednocześnie respondenci wskazywali na bariery utrudniające im 
komunikowanie się z pracownikiem. Dla prawie połowy ankietowanych, naj-
większą barierą był brak zainteresowania ze strony osób odpowiedzialnych za 
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obsługę, natomiast dla 33% – chaotyczne przekazywanie treści. Na kolejnym 
miejscu w rankingu znalazła się nieumiejętność słuchania (16%). W badanej 
populacji znalazły się osoby, które wskazały trudności językowe jako najwaŜ-
niejszą barierę w komunikacji. Klient najbardziej obawia się braku zaintereso-
wania ze strony obsługi (rys. 3). W związku z powyŜszym większość respon-
dentów deklarowała jako najlepszy sposób komunikowania się z pracownikiem 
firm świadczących usługi bezpośredni kontakt i rozmowę (72%), innych zado-
walała rozmowa telefoniczna (18%), natomiast e-mail wskazało 10% badanych.  

 

Rys. 3. Bariery komunikowania się z personelem w opinii klientów 

Źródło: badanie własne. 

WaŜna była atmosfera (72%), na którą większą uwagę zwracały kobiety 
(78% badanych kobiet, 35% męŜczyzn). Respondenci zwracali uwagę na at-
mosferę w lokalu, jego wystrój, czynniki oddziaływujące na zmysły (np. muzy-
ka, zapachy), ale równieŜ na relacje interpersonalne między współpracownika-
mi firmy. 

Badania personelu dały moŜliwość spojrzenia z drugiej strony na zagadnie-
nie komunikacji interpersonalnej i jej wpływu na kształtowanie relacji z klien-
tami. Pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientami stawia się okre-
ślone wymagania dotyczące jego obsługi. Dotyczą one nie tylko sposobu obsłu-
gi, ale równieŜ wyglądu pracownika, jego kompetencji i komunikacji z klien-
tem. 82% badanych pracowników firm usługowych stwierdziło, Ŝe uzyskało 
takie wytyczne od swoich pracodawców, a 63% uczestniczyło w szkoleniach  
z zakresu komunikacji interpersonalnej. W szkoleniach kładziono szczególny 
nacisk na komunikację niewerbalną. 96% uczestników szkoleń uznało to zagad-
nienie za ciekawe, a 64% z nich równieŜ jako przydatne w pracy zawodowej. 
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4% szkolonych podeszło do zagadnień komunikacji niewerbalnej sceptycznie, 
ale wynikało to raczej z cech osobowościowych badanych, aniŜeli z ich rzeczy-
wistych doświadczeń i przekonań. 

Personel wskazywał na zalety i wady komunikacji niewerbalnej. Jako zaletę 
wskazano umiejętność odczytywania emocji i intencji klientów (odpowiedzi 
takiej udzieliło 36% badanych z tej grupy). Wskazywano takŜe na moŜliwość 
rozpoznawania typów charakterologicznych klientów, co w następstwie pozwa-
lało na dostosowanie komunikatu i sposobu obsługi do klienta. Wady komuni-
kacji niewerbalnej odnosiły się do barier w komunikowaniu.  

Personel mający bezpośredni kontakt z klientami jest przygotowywany do 
ich obsługi w zakresie obu rodzajów komunikacji. Szczególnie wskazywali na 
to pracownicy usług Ŝywieniowych i hotelarskich (73% badanych). W tym 
aspekcie ukierunkowywano pracowników na odpowiednie prezentowanie się 
(100%), ograniczoną gestykulację (55%), mimikę (uśmiech, pogodny wyraz 
twarzy – 44%); w komunikacji werbalnej zaś na czystość i prostotę języka. 
Panie świadczące usługi kosmetyczne szczególnie kładły nacisk na komunika-
cję niewerbalną i atmosferę w lokalu, które to czynniki miały poprawiać nastrój 
klientów. W tym typie komunikacji zwracały uwagę na wygląd personelu 
(ubiór, mimika, ogólna prezencja). Werbalny kontakt z klientem większość  
z nich oceniała jako dobry lub bardzo dobry. 

Badani przedstawiciele personelu wskazywali jako najczęściej występujące 
bariery w komunikowaniu przede wszystkim bariery językowe, kiedy to poja-
wia się problem ze zrozumieniem przekazywanej informacji. Opinię taką wyra-
ziło 72% badanych. Inne czynniki to zdenerwowanie, rozdraŜnienie rozmów-
ców (takiej odpowiedzi udzieliło 22% respondentów). Obsługujący klientów 
bardzo często spotykali się z moralizowaniem (15%), groŜeniem (8%), rozka-
zywaniem (22%), a nawet agresją (3%). Jednocześnie pracownicy stwierdzali, 
Ŝe większość klientów ma pozytywny stosunek do personelu. Jednym z najtrud-
niejszych wskazywanych przez nich problemem był brak empatii, zrozumienia 
dla pracownika.  

Zakończenie 

Komunikacja werbalna i niewerbalna są waŜnymi czynnikami, wpływają-
cymi na jakość obsługi klienta, kształtowanie i utrwalanie pozytywnych relacji, 
a co za tym idzie pozyskiwanie go w szeregi stałych, lojalnych klientów. Prze-
prowadzone badania wskazały, Ŝe oprócz tradycyjnych form kontaktowania się 
z klientem i kształtowania z nim pozytywnych relacji, respondenci zwracają 
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uwagę na komunikaty niewerbalne. Do najwaŜniejszych zaliczono mimikę, 
gestykulację oraz ton głosu. Kobiety zwracają większą niŜ męŜczyźni uwagę na 
atmosferę panującą w firmie i na wewnętrzne relacje interpersonalne.   

Badania potwierdzają takŜe fakt, Ŝe pracownicy mający bezpośredni kon-
takt z klientem stanowią wizytówkę firmy. Wskazane jest odpowiednie szkole-
nie i przygotowywanie pracowników w zakresie szeroko pojętej obsługi klienta, 
w szczególności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Pozwoli to na odpo-
wiednie potraktowanie klienta (komunikat przekazywany przez pracownika), 
ale równieŜ dostrzeŜenie i interpretowanie odczuć klienta (komunikat przeka-
zywany przez klienta). 

Badania pracowników i klientów firm usługowych o róŜnych profilach po-
zwoliły na sformułowanie wniosków, dotyczących kształtowania relacji z klien-
tem. NajwaŜniejsze jest kształtowanie umiejętności komunikowania werbalnego 
i niewerbalnego wśród pracowników. WaŜne jest dbanie o wizerunek firmy,  
a co za tym na takie jego składowe, jak prezencja personelu, atmosfera w loka-
lu, wzajemne relacje między pracownikami firmy. W doborze współpracowni-
ków warto zwrócić uwagę na ich profil charakterologiczny i predyspozycje do 
bezpośredniego komunikowania się z klientem.   
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Summary 
 

The purpose of the paper is to present the factors and methods influencing customer relation-
ships. The results of research carried out in a small service companies are presented. Both em-
ployees and customers were researched and perception of relationships was analyzed from the 
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The necessity of staff training in the scope of communication methods, transmission of verbal and 
nonverbal messages and observation and interpretation of such messages demonstrated by the 
client are pointed as obligatory. 
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ZASTOSOWANIE WYBRANYCH INSTRUMENTÓW  
MARKETINGU PARTNERSKIEGO W BIURACH PODRÓ śY 
 

 

 

Streszczenie  

Artykuł dotyczy zastosowania elementów marketingu partnerskiego w zarządzaniu firmą tu-
rystyczną – biurem podróŜy. Wykazano w nim, Ŝe marketing partnerski jest formą zarządzania 
biurem podróŜy zorientowaną na klienta. Przez zastosowanie tych instrumentów, firma jaką jest 
biuro podróŜy lepiej rozpoznaje potrzeby klientów oraz je zaspokaja. Dzięki marketingowi part-
nerskiemu współpraca biura podróŜy z klientem – turystą jest długofalowa i oparta na partner-
stwie w tworzeniu produktów turystycznych. 

Orientacja na klienta a marketing partnerski 

Obecnie personel wielu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych nie 
zdaje sobie sprawy, Ŝe sukces przedsiębiorstwa zaleŜy od klientów, a tym sa-
mym od podejścia do klienta, który powinien być w centrum zainteresowania 
personelu. Personel powinien dbać o dotarcie do klienta z produktami oczeki-
wanymi, a tym samym spełniającymi ich potrzeby. Istotne jest, aby kaŜdy pra-
cownik przedsiębiorstwa wiedział jaki ma wpływ na zadowolenie klienta.  
W dzisiejszych czasach sukces przedsiębiorstwa zaleŜy od tego, czy potrzeby 
obecnych i potencjalnych klientów będą zaspokojone. W tej sytuacji waŜne jest 
dokładne zrozumienie pojęcia orientacji na klienta oraz wcielenie tego podej-
ścia w Ŝycie, a nie tylko obwieszczanie takiej orientacji otoczeniu.  

Orientacja nastawiona na klienta (Customer Focus Orientation) jest ele-
mentem zasad kompleksowego zarządzania jakością. Organizacja zaleŜna jest 
od swoich klientów i dlatego powinna w pełni poznać oraz zrozumieć ich obec-
ne i przyszłe potrzeby, zaspokajać je oraz usiłować wyprzedzać oczekiwania 
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klientów1. Koncepcja TQM (Total Quality Management) zakłada, Ŝe nie ma 
akceptowalnego poziomu jakości, poniewaŜ potrzeby i oczekiwania klienta są 
zmienne. 

Norma ISO 9001:2000 wskazuje na klienta i jego potrzeby w ponad dwu-
dziestu punktach opisujących wymagania sytemu zarządzania jakością (rozdzia-
ły od 5 do 8). Celem normy jest ciągłe dostarczanie wyrobów spełniających 
wymagania klienta oraz dąŜenie do zwiększania zadowolenia klienta przez sto-
sowanie systemu, procesów doskonalenia, zgodności z wymaganiami klienta  
i prawa2. 

Obecnie, w dobie coraz większych oczekiwań rynkowych, przedsiębiorstwa 
muszą przyjąć filozofię o uznaniu przez wszystkich pracowników norm i warto-
ści o pierwszoplanowej roli klienta. Klient bowiem jest jedyną stałą wartością 
rynkową, jest źródłem energii rynku3. Oznacza to, Ŝe to klient kreuje ofertę 
rynkową, która przynosi korzyści zarówno klientowi, jak i przedsiębiorstwu.  
W praktyce orientacja na klienta oznacza4: 

– gotowość i umiejętność słuchania klientów oraz uzyskiwania od nich 
informacji, 

– kreowanie misji firmy na podstawie wartości istotnych dla klienta, 
– kształtowanie oferty rynkowej dostosowanej do charakterystyk segmen-

tów rynku, 
– koncentrację na takiej jakości, jaka jest poŜądana przez klientów, 
– budowanie relacji – głównie z klientami kluczowymi, 
– zapewnienie udziału wszystkich pracowników w tworzeniu rosnących 

wartości dla klienta, 
– systematyczne mierzenie poziomu jakości świadczonych usług oraz po-

ziomu satysfakcji klientów.  
NaleŜy takŜe dodać, Ŝe na klienta mogą być zorientowane osoby, grupy, in-

stytucje zainteresowane funkcjonowaniem organizacji, jak np. właściciele, lu-
dzie związani z przedsiębiorstwem, dostawcy, banki, związki zawodowe lub 
społeczeństwo. W ramach współpracy ze stronami zainteresowanymi naleŜy 
identyfikować i w miarę moŜliwości uwzględniać ich potrzeby w działalności 

                                                                 
1 M. Urbaniak, TQM – jakość i zadowolenie klienta, „Marketing w Praktyce” 1998, nr 5. 
2 S. Wawak, Orientacja na klienta, http://www.wawak.pl/pl/content/orientacja-na-klienta 

(29.02.2012). 
3 K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, 

s.17. 
4 Ibidem, s. 18. 
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organizacji. Przykładami takich potrzeb moŜe być dbałość o środowisko natu-
ralne czy niską uciąŜliwość dla mieszkańców sąsiednich budynków5. 

Orientację na klienta powinny równieŜ deklarować oraz stosować przedsię-
biorstwa turystyczne. NaleŜą do nich biura turystyczne, w tym biura podróŜy. 
Biuro podróŜy jest podstawowym typem przedsiębiorstwa turystycznego i jest 
to podmiot występujący w roli pośrednika między organizacjami oferującymi 
usługi i turystami, organizatora imprez turystycznych oraz jednostki świadczą-
cej własne usługi. Biura podróŜy to podmioty, dla których świadczenie usług 
pośredniczenia i/lub organizatorskich w turystyce jest głównym bądź jedynym 
przedmiotem prowadzonej działalności6.  

Początkiem zmiany orientacji organizacji w kierunku klienta dla biura po-
dróŜy jest zrozumienie potrzeb klienta. Klientem będzie tu turysta–odbiorca 
produktu turystycznego świadczonego przez organizację – biuro podróŜy. Biuro 
podróŜy moŜe sprzedawać produkt turystyczny wytworzony przez siebie lub 
odsprzedawać produkt touroperatora, czyli innej firmy tworzącej produkty tury-
styczne. Norma ISO 9001:2000 posługuje się słowem „wymaganie” dla okre-
ślenia tego, co oraz w jaki sposób organizacja powinna dostarczyć klientowi.  
W praktyce wdraŜania systemów zarządzania często rozróŜnia się trzy bardzo 
zbliŜone pojęcia: potrzeby, wymagania oraz oczekiwania. Według definicji 
zawartych w słowniku języka polskiego PWN potrzeby to coś, bez czego trudno 
się obejść, pewne warunki podstawowe, natomiast wymagania są zespołami 
warunków, którym ktoś lub coś musi odpowiadać. Oczekiwania z kolei to przy-
puszczenia, nadzieje, pragnienia7. 

W odniesieniu do klienta, potrzeba dotyczy głównej wartości dostarczanej 
przez produkt, wymagania dotyczą jego parametrów, a oczekiwania – sposobu, 
w jaki zostanie on zaprezentowany, sprzedany lub przekazany8. Potrzebą klienta 
biura podróŜy jest potrzeba m.in. noclegu, transportu, wyŜywienia, bezpieczeń-
stwa. Wymaganiami klienta biura podróŜy mogą być wymagania co do odpo-
wiedniej kategorii obiektu noclegowego, lokalizacji, obsługi na miejscu. Nato-
miast oczekiwaniami – spełnienie wymagań, klimat miejsca przeznaczenia, 
kultura obsługi, profesjonalizm obsługi na miejscu, realizacja potrzeb według 
oczekiwań czy wygoda w miejscu zakwaterowania9. Personel biura podróŜy 

                                                                 
5 S. Wawak, Orientacja na klienta…  
6 A. Konieczna-Domańska, Biura podróŜy na rynku turystycznym, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 1999, s. 18. 
7 http://www.pwn.pl/?module=multisearch (29.02.2012). 
8 S. Wawak, Orientacja na klienta…  
9 Ibidem. 
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powinien znać potrzeby, wymagania oraz oczekiwania klienta – turysty. Perso-
nel powinien z wyprzedzeniem zdiagnozować potrzeby turysty, zaspokoić je 
tak, aby klient był zadowolony, a nawet zachwycony, tylko wtedy klient wróci 
ponownie do biura w celu zakupu kolejnego produktu turystycznego. Aby zdia-
gnozować potrzeby klienta – turysty personel biura powinien utrzymywać z nim 
bezpośredni kontakt. Punkt 7.2.3 normy ISO 9001 dotyczy konieczności zarzą-
dzania współpracą z klientem tak, aby obie strony odnosiły sukces. Współpraca 
z klientem powinna obejmować przede wszystkim dostępność informacji  
o organizacji, jej produktach oraz procesach. W celu spełnienia wymagań klien-
tów organizacja powinna się doskonalić wykorzystując informacje od nich. 
Wymaga to sprawnej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, szybkiego po-
dejmowania decyzji oraz przyjęcia ciągłego doskonalenia jako zasady działania 
wszystkich działów organizacji10. Aby sprostać powyŜszym załoŜeniom biuro 
podróŜy powinno stosować marketing, a jego cele przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wybrane cele marketingu 

Autor/autorzy Cel 

P.F. Drucker 

Poznanie i rozumienie potrzeby klienta tak dobrze, 
aby dobra i usługi sprzedawały się same jako efekt 
optymalnego przystosowania się do tych potrzeb 
Jedyny cel biznesu – stworzenie klienta 

Th. Levitt Stworzenie i utrzymanie klienta 

Ph. Kotler 
Zaspokojenie potrzeb i Ŝyczeń klienta przez proces 
wymiany 

M. Wejtko 
Nawiązanie doŜywotniego romansu z klientem 
(współczesne podejście) 

Źródło: opracowanie na podstawie J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, 
Warszawa 2001, s. 9–10. 

Interpretując powyŜsze cele moŜna stwierdzić, Ŝe współczesne koncepcje 
marketingu koncentrują się na potrzebach klienta, a cel działań marketingo-
wych, to pełne ich zaspokojenie realizowane w dłuŜszym okresie. Przedstawia-
jąc cele marketingu naleŜy przedstawić teŜ porównanie marketingu z „róŜnych 
epok”. Jak wynika z tabeli 2, marketing 2.0 to marketing zorientowany na klien-
ta. W marketingu tym celem jest spełnienie oczekiwań konsumenta, a tym sa-
mym zaspokojenie jego potrzeb oraz zatrzymanie go w celu pielęgnowania 
długotrwałej relacji. Do tego, aby podtrzymywać kontakt z klientem potrzebna 
                                                                 

10 http://www.strefa-iso.pl/pl,artykuly,iso-realizacja-wyrobu (29.02.2012); S. Wawak, Zasady 
zarządzania jakością, http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_zarz%C4%85dzania_jako%C5% 
9Bci%C4%85 (29.02.2012).  
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jest technologia informacyjna co jest niezbędne w stosowaniu w firmie marke-
tingu partnerskiego. Orientacja na klienta, marketing 2.0 oraz marketing part-
nerski mają zatem wiele ze sobą wspólnego. Jak wspomniano powyŜej stały 
kontakt z klientami umoŜliwiają instrumenty marketingu partnerskiego. 

Tabela 2 

Porównanie marketingu 1.0, 2.0 i 3.0 

 Marketing 1.0 
Marketing koncentru-
jący się na produkcie 

Marketing 2.0 
Marketing zoriento-

wany na klienta 

Marketing 3.0 
Marketing skupiający 

się na wartościach 
Cel Sprzedać produkty  Spełnić oczekiwania 

konsumenta i zatrzy-
mać go  

Uczynić świat lep-
szym  

Sprzyjające 
trendy 

Rewolucja przemy-
słowa  

Technologia informa-
cyjna  

Technologia nowej 
fali  

Postrzeganie 
rynku  

Masowi klienci z 
potrzebami dotyczą-
cymi fizycznej natury 
produktu  

Inteligentni konsu-
menci kierujący się 
rozumem i sercem  

Człowiek w pełnym 
tego słowa znaczeniu, 
z umysłem, sercem  
i duchem 

Kluczowa kon-
cepcja marke-
tingowa  

Opracowanie produk-
tu  

WyróŜnienie się na 
rynku 

Wartości 

Wytyczne 
marketingowe  

Specyfikacja produk-
towa  

Pozycjonowanie 
produktu i firmy  

Misja, wizja i korpo-
racja  

Oferta wartości Funkcjonalna  
 

Funkcjonalna i emo-
cjonalna  

Funkcjonalna, emo-
cjonalna i duchowa  

Interakcja  
z konsumentem  

Transakcja  
jeden–z–wieloma  

Relacja  
jeden–z–jednym  

Współpraca  
wielu–z–wieloma 

Źródło: Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 21. 

Pojęcie marketingu partnerskiego 

W koncepcji marketingu partnerskiego nacisk połoŜony jest na proces za-
rządzania, tj. tworzenia, rozwoju i utrzymania powiązań firmy z innymi pod-
miotami. Eksponowany jest  bezpośredni, interakcyjny, dwu- i wielostronny 
charakter relacji między sprzedającym – biurem podróŜy a nabywcą – turystą 
oraz innymi podmiotami w procesie powstawania oraz dostawy towarów i usług 
związanych z turystyką. Koncepcja ta dodatkowo podkreśla trwały charakter 
relacji między partnerami wymiany. Stworzenie i utrzymanie tych relacji wy-
maga czasu, wysiłku i pieniędzy. Konsekwencją koncepcji marketingu partner-
skiego jest skierowanie działań z transakcji jednostkowych w kierunku budowy 
długookresowych i trwałych relacji z turystami, natomiast w podejściu trady-
cyjnym głównym celem jest stałe poszukiwanie i zdobywanie nowych nabyw-
ców usług turystycznych. W koncepcji marketingu partnerskiego zwraca się 
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uwagę na konieczność oferowania turystom wartości, która coraz częściej musi 
przewyŜszać oczekiwane przez nich korzyści. Personel biur podróŜy powinien 
być zainteresowany stałą więzią z klientami–turystami i doceniać partnerstwo, 
poniewaŜ turysta przywiązuje się do nich, a takŜe przywiązuje się do usług ofe-
rowanych na wyjeździe. Wielu klientów odczuwa potrzebę utrzymania więzi  
w dłuŜszym czasie. Partnerstwo między biurem a klientami jest korzystne dla 
obu stron, ale naleŜy zauwaŜyć, Ŝe nie moŜna go wymuszać. Idealnym partner-
stwem byłaby sytuacja, w której zarówno biuro podróŜy, jak i klient–turysta 
byliby zainteresowani stworzeniem trwałej, obustronnie korzystnej więzi11. 
Twórcą pierwszej definicji jest L. Berry, który uwaŜa, Ŝe marketing partnerski 
to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem. Pozyskanie no-
wego klienta stanowi jedynie pierwszy krok w procesie marketingu12. Podobnie 
zinterpretował pojęcie marketingu partnerskiego E. Grönroos. Według niego 
marketing partnerski to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie więzi z klien-
tami i ich partnerami w taki sposób, aby cele obu stron zostały osiągnięte po-
przez obustronną wymianę i realizację poczynionych obietnic13. 

J. Copulsky i M. Wolf twierdzą, Ŝe marketing partnerski to proces polegają-
cy na stworzeniu bazy danych o juŜ posiadanych oraz potencjalnych klientach  
i zbliŜeniu się do nich za pomocą zróŜnicowanych, charakterystycznych dla 
kaŜdego z nabywców informacji. Winna być prowadzona analiza kosztów zdo-
bycia i utrzymania kaŜdego klienta oraz długoterminowe oceny zbudowanych 
relacji14. Według Gordona natomiast marketing partnerski to ciągły proces po-
szukiwania i tworzenia nowej wartości z indywidualnym klientem oraz dziele-
nia się korzyściami w ramach układu partnerskiego, obejmującego cały okres 
aktywności nabywczej klienta15. 

Przedstawiając definicje marketingu partnerskiego naleŜy podać podstawo-
we pojęcia związane z marketingiem partnerskim16: 

– wartość/korzyść postrzegana nie tylko jako uŜyteczność produktu, ale 
jako ogólna korzyść z utrzymywania relacji z organizacją, 

                                                                 
11 I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 23. 
12 L. Berry, Relationship marketing, w: L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, Emerging per-

spectives on services marketing, American Marketing Association, Chicago 1983, s. 26. 
13 Ch. Grönroos, Service management and marketing. Managing the moments of truth in ser-

vice competition, Free Press, Lexington 1990, s. 138. 
14 J.R. Copulsky, M.J. Wolf, Relationship marketing. positioning for the future, „Journal of 

Business Strategy” 1990, No. 7–8, Vol. 11, s. 17. 
15 I.H. Gordon, Relacje z klientem…, s. 35. 
16 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 146–165. 
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– zaufanie – ogólne oczekiwanie jednostki, Ŝe moŜna polegać na słowie 
danym przez drugą stronę, 

– satysfakcja rozumiana bądź jako poczucie, Ŝe usługa zapewnia zadowa-
lający poziom spełnienia oczekiwań związanych z konsumpcją – odno-
sząc się do wcześniejszych doświadczeń i oczekiwań konsumenta lub 
jako emocjonalna reakcja związana z produktem, 

– lojalność – umotywowana reakcja behawioralna jednostki zdolnej do 
podejmowania samodzielnych decyzji nabywczych, wyraŜana w ciągu 
pewnego czasu; reakcja ta jest funkcją procesów psychologicznych (np. 
procesu podejmowania decyzji oraz oceny), skutkiem czego klient 
świadomie angaŜuje się w relacje z dostawcą.  

W kolejnych częściach artykułu pojawią się odniesienia do powyŜszych pojęć.  

Znaczenie więzi i relacji w koncepcji marketingu partnerskiego   

 Koncepcja marketingu partnerskiego eksponuje bezpośredni, interakcyjny, 
dwu- i wielostronny charakter relacji między sprzedającym – biurem podróŜy  
a nabywcą–turystą, którzy są partnerami wymiany. Dodatkowo koncepcja ta 
podkreśla trwały charakter relacji między partnerami wymiany. Stworzenie  
i utrzymanie tych relacji wymaga czasu, wysiłku i pieniędzy. Konsekwencją 
koncepcji marketingu partnerskiego jest skierowanie działań pracowników biur 
podróŜy z transakcji jednostkowych w kierunku budowy długookresowych  
i trwałych relacji z klientami–turystami, podczas gdy w podejściu tradycyjnym 
głównym celem jest stałe poszukiwanie i zdobywanie nowych klientów biur 
podróŜy. W koncepcji marketingu partnerskiego zwraca się uwagę na koniecz-
ność oferowania turystom wartości, która coraz częściej musi przewyŜszać 
oczekiwane przez nich korzyści. Personel biur podróŜy powinien być zaintere-
sowany stałą więzią z klientami i doceniać niewymuszone partnerstwo, ponie-
waŜ klient biura przywiązuje się do nich, a takŜe przywiązuje się do usług tury-
stycznych. W związek powinny być zaangaŜowane dwie strony. Związek powi-
nien cechować się przywiązaniem, moŜliwością podejmowania kompromisów, 
wzajemnym zaufaniem i poszanowaniem, komunikacją, wsparciem, troską, 
pomocą, myśleniem w kategoriach długookresowych. Więź jest związana  
z pojęciem wymiany. Istotą zachowań rynkowych jest wymiana wartości mię-
dzy stronami związku17. Zarówno biuro podróŜy, jak i klienci powinni wkładać 
wysiłek w wymianę oraz odczuwać korzyść wynikającą ze związku. 

                                                                 
17 R. Furtak, Marketing partnerski…, s. 62. 
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 Wraz z upływem czasu następuje ewolucja więzi. Okres, w ciągu którego ta 
relacja jest nawiązywana i kontynuowana, moŜna podzielić na kilka faz: 

– faza wstępna – kończy się, gdy potencjalny klient biura staje się turystą 
rzeczywistym; dokonanie przez niego wyboru oznacza nawiązanie  
z nim więzi, 

– faza kontynuacji związku – jest to okres trwania więzi z turystą, który 
wchodzi w wiele interakcji z biurem podróŜy, podczas których następu-
je wymiana wartości; więź jest podtrzymywana, a nawet umacniana,   

– faza zakończenia relacji – początkiem tego etapu zwykle jest moment 
podjęcia przez turystę decyzji o wyborze innego biura podróŜy; turysta 
moŜe równieŜ zdecydować, Ŝe dana usługa i obsługa nie jest mu po-
trzebna; fazę tę moŜna traktować jako etap wstępny, chociaŜ o wiele 
trudniej jest skłonić byłego klienta – turystę do powrotu niŜ zdobyć 
nowego18. 

Czynnikiem wpływającym na wielkość całkowitego zysku z obsługi klienta 
jest długość okresu trwania relacji. Istotna staje się identyfikacja sposobów 
wydłuŜania tego okresu.  

Przywiązanie klienta a utrzymywanie więzi 

Niezbędnym warunkiem kontynuowania więzi klientów–turystów z biurem 
podróŜy jest przywiązanie do partnera wymiany. Według L.L. Berrego i A. Pa-
rasuramana „podstawą więzi jest wzajemne przywiązanie”19, natomiast według 
Scanzoniego „przywiązanie jest najbardziej zaawansowaną fazą wzajemnej 
zaleŜności”. Podobnie podejście prezentują R.M. Morgan i S.D. Hunt, którzy 
sądzą, Ŝe „przywiązanie jest kluczowym elementem koncepcji marketingu part-
nerskiego”. Cechą charakterystyczną klientów, których łączą głębokie więzi  
z biurem turystycznym jest wysoki poziom nie tylko zaufania, ale i przywiąza-
nia20. Według Morgana i Hunta przywiązanie to „maksymalizacja wysiłku  
w celu utrzymania relacji z partnerem wymiany”. Według C. Moormana,  
G. Zaltmana i R. Deshpandesa „przywiązanie oznacza stałe pragnienie konty-
nuacji wartościowej więzi”. Z powyŜszych definicji wynika, Ŝe podstawowymi 
warunkami przywiązania są: postrzeganie relacji jako istotnej oraz wynikająca  
z tego faktu chęć podtrzymania i pogłębiania więzi21. 

                                                                 
18 Ibidem, s. 88. 
19 L.L. Berry, A. Parasuraman, Marketing services: competing through quality, The Free Press, 

New York 1991, s. 107, 144. 
20 R. Furtak, Marketing partnerski…, s. 170. 
21 Ibidem, s. 170–171. 
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 W literaturze wymienia się trzy czynniki najsilniej wpływające na przywią-
zanie klienta do usługodawcy22: 

– poziom zaufania konsumenta (klienta–turysty), 
– poziom zadowolenia konsumenta (klienta–turysty) – biuro podróŜy po-

winno powodować, aby poziom zadowalania klienta–turysty, a nawet 
zachwycania usługą i jakością obsługi stale wzrastał, a po osiągnięciu 
stanu nasycenia ciągle im odpowiadał23, 

– stopień zaleŜności między podmiotami wymiany. 
 Klientom zaleŜy na nawiązaniu więzi, poniewaŜ dzięki temu otrzymują 

oczekiwaną wartość. W takich relacjach występuje wysoki poziom zaufania, 
które zwiększa wartość związku, co stymuluje skłonność klientów do angaŜo-
wania się w relacje. Podobnie jest w przypadku satysfakcji, która zwiększa za-
ufanie, a to z kolei oddziałuje na zaangaŜowanie się klienta–turysty w związek  
z biurem podróŜy. Z przywiązaniem związane jest równieŜ pojęcie stopnia za-
leŜności między klientami a biurem podróŜy. Gdy poziom zaleŜności klienta od 
biura podróŜy jest wyŜszy, to klient wykazuje większą skłonność do kontynu-
owania związku. Przywiązanie moŜe przybierać formę związku emocjonalnego 
lub związku skalkulowanego. Związek emocjonalny oparty jest na sympatii, 
przyjaźni i głębokiej więzi. Partnerzy w tym związku chcą pozostać w relacji  
i kontynuować związek. W związku skalkulowanym natomiast, przywiązanie 
wynika z zobowiązania do kontynuacji związku24.  

 Kolejnym pojęciem związanym z przywiązaniem jest zaangaŜowanie.  
W.L. Wilkie definiuje zaangaŜowanie jako „ilość wydatkowanej przez konsu-
menta energii na określoną aktywność związaną z nabywaniem i konsumowa-
niem dóbr i usług”25. Dzięki zaangaŜowaniu istnieje motywacja do działania. 
Klienci mają motywację do działania, nie wszyscy jednak mają ją w takim sa-
mym stopniu, poniewaŜ ich zaangaŜowanie moŜe być róŜne, małe lub duŜe. 
Spadek poziomu zaangaŜowania lub jego wzrost moŜe odegrać kluczową rolę  
w podtrzymywaniu relacji. DuŜą aktywnością w podtrzymaniu więzi z klienta-
mi powinien wykazać się personel biura podróŜy.  

 
 

                                                                 
22 Ibidem, s. 171. 
23 A. Pabian, Profesjonalne zarządzanie zadowoleniem klientów, „Marketing w Praktyce” 

2001, nr 1, s. 23. 
24 R. Furtak, Marketing partnerski..., s. 171–172 
25 W.L. Wilkie, Customer behavior, John Wiley & Sons, New York 1994, s. 164. 
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Zastosowanie programów lojalnościowych jako formy marketingu partnerskiego  

Personel biur podróŜy powinien koncentrować uwagę na swoich stałych 
klientach. Zacieśniają w ten sposób wzajemne więzi z wybranymi, kluczowymi 
klientami, a takŜe utrzymują ich lojalność wobec siebie. Lojalne biuro podróŜy 
kreuje lojalność swoich klientów–turystów26. Sposobem na współpracę z tymi 
grupami klientów jest stosowanie programów lojalnościowych, których zada-
niem jest nagradzanie stałych, wybranych klientów przez skierowanie do nich 
atrakcyjnej oferty. Lojalność między biurem a klientami moŜe trwać wiele lat27.   

Pracownicy biura podróŜy powinni określić grupę klientów, z którymi będą 
utrzymywać ścisłe więzi, a takŜe wyznaczyć osoby odpowiedzialne za pielę-
gnowanie więzi z tymi klientami. Przez zastosowanie programów lojalnościo-
wych biuro podróŜy będzie mogło m.in. inicjować kontakty, informować o no-
wych przedsięwzięciach turystycznych, zachęcać klientów, a takŜe chronić się 
przed konkurencją28. 

W turystyce mogą być wykorzystywane następujące programy lojalnościo-
we: karta stałego klienta, która uprawnia do zniŜek; czasopisma firmowe wysy-
łane do stałych klientów; listy do klientów zawierające informacje dotyczące 
wycieczek; klub turysty, do którego naleŜą klienci współtworzący wycieczkę; 
imprezy turystyczne organizowane dla stałych klientów, które sprzyjają tworze-
niu rodzinnego klimatu między pracownikami biura podróŜy a klientami29.  
W tabeli 3 przedstawiono wybrane propozycje programów lojalnościowych. 
Stosowanie ich dowartościowuje klientów, poniewaŜ czują się wyróŜnieni ak-
tywnie uczestnicząc w tworzeniu wspólnej wartości. Podsumowując moŜna 
stwierdzić, Ŝe zastosowanie programów lojalnościowych ma wiele zalet i pro-
wadzi do sukcesu biura turystycznego na konkurencyjnym rynku usług tury-
stycznych. 

Tabela 3 

Propozycje programów lojalnościowych dla klientów biur podróŜy 

Program lojalnościowy Opis 
Karty stałego klienta 
(loyalty card) 

uprawniają do róŜnego rodzaju zniŜek, rabatów 
finansowych, nagród rzeczowych 

Czasopisma firmowe 
(company magazine) 

zawierają głównie informacje o oferencie i jego 
ofercie 

                                                                 
26 M. Tesławski, K. Ziewie, Programy lojalnościowe – zalety i zagroŜenia, „Marketing w Prak-

tyce” 2001, nr 8, s. 17. 
27 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 221–222. 
28 M. Sprinivasan, Lojalny klient, „Marketing Service” 1997, nr 11, s. 17. 
29 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie..., s. 229. 
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Listy firmowe do klienta 
(customer newsletter) 

ułatwiają przekazywanie istotnych zdaniem oferen-
ta informacji klientom 

Gorące linie telefoniczne 
(hotline) 

kolejny sposób bezpośredniej komunikacji z na-
bywcami 

Doradcze kluby konsumentów dowartościowują konsumentów czyniąc z nich 
„współprojektantów” oferowanej przez usługodaw-
cę produktu 

Kluby stałego klienta 
(customer clubs) 

oferują specjalne korzyści i przywileje swoim 
członkom 

Specjalne wspólne imprezy 
(special events) 

mają charakter niecodziennych wydarzeń, sprzyjają 
wytworzeniu rodzinnego klimatu między oferentem 
a jego klientami 

Źródło: J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie…, s. 228. 

Listy klientów, bazy danych oraz Internet jako podstawa marketingu  
partnerskiego  

Sukces na rynku zaleŜy od umiejętności dotarcia do właściwych odbiorców. 
Ułatwiają to listy lub bazy danych swoich oraz potencjalnych klientów. Dzięki 
nim moŜna stosować marketing partnerski, wykorzystując je do bezpośrednich 
kontaktów z nabywcami. Lista klientów, czyli ich zestawienia, to spis aktual-
nych, bądź potencjalnych klientów. Jest to nie tylko proste zestawienie, ale 
równieŜ zbiór wielu informacji dotyczących nabywcy. Lista powinna zawierać: 
imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, historię zakupów wyjazdów  
w biurze podróŜy (np. terminy wyjazdów, ich ceny, rodzaj), dodatkowo: miej-
sce pracy i adres, numer telefonu, wiek klienta oraz inne informacje, które uda 
się zebrać. Szczególnie waŜne dla firmy są dane dotyczące historii zakupów. 
Powinny to być informacje o tym30: 

– jakiego rodzaju karty kredytowej uŜył klient (numer, data), 
– kiedy ostatnio (data) i ile klient zapłacił za usługę, 
– jaka było historia wszystkich zakupów (liczba wyjazdów, wydatkowane 

kwoty, terminy), 
– czy klient jest na tzw. karcie kredytowej (lista osób, które zakupiły wy-

jazd, ale nie wywiązały się z uregulowania części naleŜności, całości 
lub opóźniały zapłatę), 

– czy klient jest na tzw. liście osób niechętnych (nie chcą, aby im dostar-
czać informacje o ofercie usługowej lub w inny sposób się kontakto-
wać).  

                                                                 
30 Ibidem, s. 198. 
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Biura podróŜy powinny tworzyć bazy danych, czyli listy klientów zapisane 
w komputerze. Skomputeryzowanie list daje firmie nowe, wręcz nieograniczone 
moŜliwości. Dzięki komputeryzacji powstały trzy zasadnicze moŜliwości mar-
ketingu31: zapamiętywania ogromnej ilości informacji, selekcjonowania infor-
macji według określonych kryteriów oraz porównywania danych o jednej oso-
bie w dwóch róŜnych bazach danych.  

Baza danych o klientach pozwala na32: zidentyfikowanie najbardziej docho-
dowych klientów; przeprowadzenie z nimi zwiększonej liczby transakcji han-
dlowych; rozpoznanie i zakwalifikowanie potencjalnie najlepszych przyszłych 
klientów; przeistoczenie ich w realnych nabywców; ustalenie listy byłych klien-
tów, którzy pozostają ciągle przyszłymi konsumentami; przywrócenie byłym 
nabywcom statusu aktualnych konsumentów; ustalenie najbardziej dochodo-
wych wyrobów firmy; rozwijanie odpowiedniej polityki cenowej i promocyjnej; 
rozpoznanie nowych moŜliwości rynkowych; stworzenie nowych strategii dla 
wykorzystania nowych rynków; dokonywanie pomiarów efektywności; reduk-
cję strat i wzrostu produktywności; ocenę efektywności kanałów dystrybucji 
oraz obniŜkę kosztów i wzrost poziomu sprzedaŜy. Dzięki bazie danych marke-
ting stał się efektywniejszy, a koszty przetwarzania i gromadzenia danych  
w ostatnich latach zmalały.  

Jak wynika z powyŜszego, zastosowanie tego instrumentu przynosi wiele 
zalet dla biura podróŜy. Jedyna wada zastosowania bazy danych do komuniko-
wania się z klientami, to koszt oprogramowania komputerowego, który i tak jest 
niewielki w porównaniu z kosztami kontaktów biura z klientami w sposób tra-
dycyjny.   

Kolejne zalety jakie niesie zastosowanie instrumentów marketingu partner-
skiego to Internet. Niski koszt elektronicznego zarządzania dialogiem z klien-
tem daje wyjątkową siłę współczesnemu marketingowi. Obecnie Internet stał 
się nowoczesną formą aktywności marketingowej. Podstawową formą zaistnie-
nia firmy w Internecie jest umieszczenie pod przydzielonym adresem siecio-
wym jej własnych stron www. SłuŜą one jako witryna danej organizacji w sieci. 
Informacje tu zawarte stanowią marketingowy przekaz, skierowany do obec-
nych i przyszłych klientów firmy. Klienci mogą wybierać treści zbieŜne z zain-
teresowaniami, co powoduje ich samosegmentację. Większość biur podróŜy ma 
swoją witrynę internetową. Internet umoŜliwia równieŜ przekaz multimedialny 
z zastosowaniem wideo. Potencjalny klient firmy moŜe o kaŜdej porze spraw-

                                                                 
31 Ibidem, s. 200. 
32 Ibidem, s. 200–201. 
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dzić na stronie www firmy jego aktualną ofertę oraz ceny. Pisząc wiadomości  
e-mail moŜe skontaktować się z biurem i uzyskać dokładne informacje dotyczą-
ce usługi lub dokonać rezerwacji. Internet wyjątkowo dobrze nadaje się do roz-
wijania więzi między firmą a klientami. Jest to idealne medium dla tworzenia  
i podtrzymywania rzeczywistego dialogu z klientami a tym samym umoŜliwia 
działanie zorientowane na klienta33.  

Zakończenie 

Biura podróŜy nie powinny traktować turystów w sposób masowy, tylko 
zmienić podejście do klienta na partnerskie. Zwracając uwagę na marketing 
partnerski naleŜy zaznaczyć, Ŝe celem działań biur podróŜy powinno być nie 
tylko zdobycie klienta–turysty i towarzyszenie mu w czasie jednej wycieczki, 
ale budowanie z nim długotrwałych kontaktów na zasadach partnerskich. W ten 
sposób biuro podróŜy będzie zaspokajać w pełni potrzeby klientów–turystów,  
a tym samym stosować podejście zorientowane na klienta.  

 
APPLYING THE TOOLS OF THE PARTNERSHIP MARKETING  

IN THE TRAVEL AGENCIES 
 

Summary 
 

The paper concerns applying the tools of partnership marketing in the management of the 
tourism company – the travel agency. In the paper it is shown that partnership marketing is a form 
of managing the travel agency which is customer orientated. By applying these instruments the 
company – the travel agency – better recognizes the customers’ needs and meets the needs of the 
customers. Due to the partnership marketing the travel agency’s cooperation with the customer – 
tourist is a long-term relationship and is based on partnership in creating tourism products.  

Translated by Izabella Sowier-Kasprzyk  

 
 

                                                                 
33 Ibidem, s. 216–221. 



 

 


