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WSTĘP 
 
 
Artykuły w niniejszym Zeszycie Naukowym przybliŜają zagadnienia zwią-

zane z komunikacją marketingową. KaŜda organizacja powinna tak kształtować 
swoją komunikację z rynkiem, aby uwzględniała ona nowe trendy i zmiany  
w burzliwym i złoŜonym otoczeniu, wskazując cele, środki i sposoby jej reali-
zacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nabywców, stosuje się coraz now-
sze, bardziej innowacyjne formy komunikacji i sposoby dotarcia do nich. Tra-
dycyjne formy komunikowania się z klientami powinny być modyfikowane  
i dostosowywane do zmian zachodzących w otoczeniu. Konsument stał się bar-
dziej odporny na promocję, z tego względu naleŜy szukać innych sposobów 
dotarcia do niego. W dobie szybkiego rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
skutecznym narzędziem komunikacji stał się równieŜ Internet, a w nim istotną 
funkcję pełnią media społecznościowe. Obecnie przedsiębiorstwa muszą być 
odpowiedzialne wobec całego otoczenia, obecnych klientów oraz powinny my-
śleć o przyszłych odbiorcach. DuŜą rolę zaczyna zatem odgrywać marketing 
ekologiczny. 

W publikacji zaakcentowano znaczenie stosowanych narzędzi komunikacji, 
które muszą być dostosowywane do oczekiwań klientów. Nie zabrakło teŜ za-
gadnień dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Podkreślono rów-
nieŜ rolę pracowników w komunikacji marketingowej, traktując ich jako klien-
tów wewnętrznych. Publikacja składa się z czterech części: 

1. Narzędzia komunikowania się z konsumentami. 
2. Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji marketingowej. 
3. Pracownik jako klient wewnętrzny. 
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowanie za pod-

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

 
GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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RÓśNICE KULTUROWE W POLSKICH I CZESKICH  
REKLAMACH PRASOWYCH W PISMACH KOBIECYCH 

 

 

 

Streszczenie  

Opracowanie koncentruje się na zagadnieniu róŜnic kulturowych w reklamie. W części teo-
retycznej podjęto próbę systematyzacji wyników badań w tym zakresie. Wnioski wzbogacone są 
prezentacją wyników badań własnych dotyczących identyfikacji róŜnic w reklamie polskiej  
i czeskiej. Celem wykazania róŜnic kulturowych widocznych w reklamach z rynku polskiego  
i czeskiego dokonano analizy treści reklam prasowych z czasopism kierowanych do kobiet. Ana-
lizę oparto na koncepcji wymiarów kultury Hofstedego. Wyniki badań potwierdziły istnienie 
zróŜnicowania w prasowych przekazach reklamowych i dostosowanie treści reklam do specyficz-
nych cech kultury badanych krajów. 

Wprowadzenie 

Prowadzenie działalności, nie tylko na rynkach zagranicznych, wymaga 
uwzględniania w róŜnych jej obszarach czynników kulturowych. Wynika to 
między innymi z rosnącej mobilności zarówno pracowników, jak i nabywców 
zewnętrznych1. Stawia to przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Jednym  
z obszarów wymagających wiedzy z zakresu uwarunkowań kulturowych jest 
komunikacja marketingowa, w tym często wykorzystywana do dotarcia do od-
biorców reklama2. 

Rynek reklamy ma charakter międzykulturowy i ponadnarodowy. W defini-
cjach reklamy podkreśla się kilka jej cech podstawowych, między innymi to, Ŝe 
opiera się na jednostronnej komunikacji z masowym odbiorcą. Zatem podstawą 

                                                                 
1 A.I. Baruk, Kulturowe aspekty prowadzenia działalności rynkowej przez współczesne przed-

siębiorstwo, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 3, s. 11–13. 
2 Przyjęto narzędziowe rozumienie komunikacji marketingowej, utoŜsamiającej komunikację 

marketingową z promocją mix, składającą się w tradycyjnym ujęciu z reklamy, public relations  
i sponsoringu, promocji sprzedaŜy, sprzedaŜy bezpośredniej i marketingu bezpośredniego. 
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jej skuteczności jest zapewnienie zgodnego z intencją nadawcy sposobu odko-
dowania przekazu przez jej odbiorców. Gerald Zaltman podkreśla, Ŝe jednym  
z błędów w myśleniu o percepcji reklamy jest załoŜenie, Ŝe przekaz reklamowy 
moŜe być analizowany niezaleŜnie od środowiska kulturowego, z jakiego po-
chodzi odbiorca3. Zatem wśród ogólnych uwarunkowań jej skuteczności naleŜy 
uwzględniać specyfikę kulturową pozwalającą na jednoznaczne odczytanie 
komunikatu4. 

Pomimo wzrastającej liczby publikacji dotyczących tego zagadnienia nie 
ma pełnej odpowiedzi na pytanie, jak działać na zróŜnicowanych kulturowo 
rynkach, tym bardziej Ŝe uwzględniając podejście crosskulturowe, naleŜy okre-
ślić zestaw działań specyficzny dla kaŜdego odrębnego kulturowo rynku,  
a większość z prowadzonych badań odnosiła się do USA oraz Japonii5. 

Niniejsze opracowanie koncentruje się na polskiej i czeskiej reklamie pra-
sowej. Jest próbą określenia podstawowych róŜnic widocznych w reklamie kie-
rowanej na obydwa rynki, co stanowić moŜe podstawę do późniejszego skon-
struowania zasad pozwalających na skuteczne stosowanie reklamy przez pol-
skich przedsiębiorców wchodzących na rynek czeski. Na wybór rynku zagra-
nicznego wpłynęły wyniki badań dotyczące sympatii Polaków wobec innych 
narodów, z których wynika, Ŝe Czesi darzeni są największą sympatią6. Drugim 
powodem była niewielka liczba opracowań poświęcona róŜnicom kulturowym 
w reklamach z Polski i Czech. Tematyka taka była poruszana w polskim pi-
śmiennictwie w niewielkim zakresie, głównie w odniesieniu do reklamy telewi-
zyjnej7. 

Wybrane kraje są zbliŜone kulturowo, chociaŜ występują między nimi róŜ-
nice. Obydwa państwa są członkami UE. Ponadto, co waŜne w przypadku ana-
lizowania róŜnic kulturowych w kontekście biznesowym, konsumenci mają 
podobne doświadczenia w konsumowaniu dóbr. 

RóŜnice kulturowe w reklamie – podstawowe zagadnienia 

Od pewnego czasu obserwuje się wzrost zainteresowania problematyką 
uwarunkowań kulturowych (szczególnie w literaturze anglojęzycznej). Jednak 
wśród teoretyków i badaczy nie ma jednoznaczności co do definiowania pojęcia 
                                                                 

3 G. Zaltman, Jak myślą klienci, Rebis, Poznań 2008, s. 45–46. 
4 D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2008, s. 82–89. 
5 S. Saeed, J. Insik, Cross-cultural research in advertising: an assessment of methodologies, 

„Journal of the Academy of Marketing Science” 1994, No. 3, Vol. 22, s. 205–217. 
6 Stosunek Polaków do innych narodów, Raport z badań, CBOS, luty 2011, BS/13/2011. 
7 D. Tkaczewski, Czeska reklama telewizyjna i jej język, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Kato-

wice 2005. 
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kultura, podobnie jest z róŜnicami kulturowymi, które powodują, Ŝe teorie opra-
cowywane w jednym kraju nie sprawdzają się w innych8. 

W kilku opracowaniach rozwijano koncepcje wymiarów kultury celem in-
terpretowania róŜnic w środowisku kulturowym danych krajów/regionów. Tacy 
badacze jak E. Hall, S. Schwartz, A. Trompenaars czy G. Hofstede przyjęli 
koncepcję wymiarów kulturowych, czyli cech, pod względem których poszcze-
gólne kraje mogą być porównywane. SłuŜą one porównaniu zachowań społecz-
nych oraz pokazują, jak przedstawiciele odmiennych kulturowo światów inter-
pretują takie kategorie, jak: czas, otoczenie, zadania Ŝyciowe, role płciowe  
i społeczne oraz relacje międzyludzkie i rządzące nimi reguły. Z marketingowej 
perspektywy (analizy reklam) najbardziej uŜyteczne wydają się być: model  
G. Hofstedego, E. Halla, S. Schwartza, R. Ingleharta z zespołem oraz projekt 
GLOBE (tab. 1). 

Najczęściej w badaniach wykorzystywane jest jednak podejście G. Hofste-
dego, który wyróŜnił pięć podstawowych wymiarów kultury9. Początkowo jego 
badania koncentrowały się na społecznych nierównościach w danej kulturze 
(stosunek do władzy), relacji pomiędzy jednostką a grupą (poziom indywiduali-
zmu), wyobraŜeniach dotyczących męskości i kobiecości oraz społecznych ról 
kobiet i męŜczyzn w danej kulturze (wskaźnik maskulinizmu). Ostatni obszar 
dotyczył sposobów radzenia sobie z niepewnością i dwuznacznością, kontrolo-
waniem emocji i agresji (unikanie niepewności). Replikacja badań prowadzo-
nych pierwotnie w IBM pozwoliła na dodanie ostatniego wymiaru – orientacji 
długoterminowej. Wyodrębnione wymiary są podstawą do szukania róŜnic kul-
turowych. 

Badanie róŜnic kulturowych w reklamie łączy w sobie kilka wątków ba-
dawczych. D. Doliński wskazuje, Ŝe najczęstszym błędem międzynarodowych 
kampanii reklamowych jest brak wraŜliwości na występujące róŜnice kulturo-
we10. RóŜnice kulturowe mogą wpływać na dobór nośnika przekazu reklamo-
wego czy jego elementy składowe (treść przekazu, dobór postaci, kształt i struk-
turę). Pojawiają się istotne pytania dotyczące znaczenia róŜnic kulturowych  
w odbiorze przekazu, a tym samym skuteczności reklamy. 

 
 
 

                                                                 
8 M. Meyer, Kulturowe uwarunkowania marketingu na rynku chińskim, „Marketing i Rynek” 

2011, nr 4, s. 7–12. 
9 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007. 
10 D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy..., s. 82–89. 
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Tabela 1 

Wymiary kultury – podstawowe koncepcje przydatne do określania róŜnic kulturowych  
w reklamie 

Autor/autorzy Rok Wymiary kultury pozwalające na badanie róŜnic kulturowych 
Geert Hofstede 1984 Pierwotna koncepcja opierała się na czterech wymiarach, wzboga-

conych ostatecznie o orientację długoterminową 
– poziom indywidualizmu (IDV), 
– dystans do władzy (PDI), 
– unikanie niepewności (UAI), 
– męskość/kobiecość (MAS), 
– orientacja długoterminowa/krótkoterminowa (LTO) 

Edward Hall 1984 Koncentracja na komunikowaniu, co pozwoliło na wyodrębnienie 
dwóch podstawowych wymiarów 

– kontekst komunikacji (niskokontekstowość/ wysokokontek-
stowość), 

– stosunek do czasu (monochroniczność/polichroniczność) 
Shalom 
Schwartz 

1992 Teoria uniwersalnych wartości (Schwartz Value Inventory (SVI))  
– zidentyfikowane wspólne wartości pogrupowane zostały w ra-
mach czterech megawymiarów: 

– otwartość na zmiany: stymulacja, kierowanie sobą i hedo-
nizm, 

– samodoskonalenie: osiągnięcia, władza i hedonizm, 
– konserwatyzm: bezpieczeństwo, tradycja i przystosowanie, 
– samotranscendencja: uniwersalizm i Ŝyczliwość 

Ronald Ingle-
hart i inni 

2000 Światowe badanie wartości (World Values Survey) jako kontynu-
acja projektu European Values Survey  
Uwzględnia dwa główne wymiary róŜnic kulturowych 

– władza tradycyjna versus władza racjonalno-sekularna, 
– przetrwanie versus dobrobyt 

Robert J. 
House i inni  

2004 Projekt GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior 
Effectiveness Research Program) – dziewięć wymiarów kulturo-
wych będących podstawą pomiaru, wynikających ze zróŜnicowania 
w zakresie: praktyk kulturowych (sposób funkcjonowania osób  
z danej kultury) oraz wartości kulturowych (ideały, do których dąŜą 
jednostki) 

– orientacja na działanie/osiągnięcia, 
– unikanie niepewności, 
– humanitaryzm, 
– instytucjonalny kolektywizm, 
– kolektywizm w relacjach grupowych, 
– asertywność, 
– egalitaryzm płci, 
– orientacja na przyszłość, 
– dystans do władzy 

Źródło: opracowanie na podstawie: G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, 
Warszawa 2007; R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P.W. Dorman, V. Gupta, Culture, leaders-
hip and organizations. The GLOBE study of 62 societies, 2004 Thousands Oaks: Sage Publica-
tions, L. Hatzithomas, Y. Zotos, Ch. Boutsouki, Humor and cultural values in print advertising:  
a cross-cultural study, „International Marketing Review” 2011, No. 1, Vol. 28, s. 57–79;  
M. Bartosik-Purgat, Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. Akade-
mii Ekonomicznej, Poznań 2004. 
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Powszechnie znane jest podejście stwierdzające, Ŝe reklamy, aby były sku-
teczne, muszą odwoływać się do wartości wyrazistych w kulturze odbiorców 
tych reklam11. Zgodnie z powyŜszym przekaz reklamowy powinien być oparty 
na znanym, przynajmniej potencjalnym konsumentom, kodzie kulturowym. 
Jednak stwierdzenie to jest na tyle ogólne, Ŝe nie stanowi konkretnego zestawu 
wskazówek wykonawczych pozwalających na skuteczne skonstruowanie re-
klamy. Tym bardziej Ŝe poraŜki marketingowe (np. przypadek działań Coca- 
-Coli na rynku chińskim12, przypadki Wash and Go czy Axe na rynku polskim) 
wskazują, Ŝe nie powinno się bezkrytycznie przenosić wypróbowanych wzor-
ców postępowania na relacje z podmiotami reprezentującymi inną kulturę. Na-
leŜy precyzyjne zidentyfikować wartości i dostosować do nich sposób realizo-
wania działań rynkowych. Jest to istotne z powodu występowania róŜnic kultu-
rowych pomiędzy przedstawicielami odmiennych obszarów cywilizacyjno-
religijnych, ale takŜe pomiędzy mieszkańcami krajów, które teoretycznie repre-
zentują taką samą kulturę. 

Interesujące dla badaczy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę 
czynników kulturowych w odpowiedzi na techniki perswazyjne stosowane  
w przekazie reklamowym. Jak wspomniano, większość badań prowadzonych, 
aby odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystuje ujęcie wymiarów kultury 
Hofstedego (całego modelu bądź wybranych wymiarów). 

Konceptualizacja badań często koncentruje się na badaniu róŜnic w odnie-
sieniu do poziomu indywidualizmu. Dla przykładu analiza reklam ukazujących 
się w USA i Korei przeprowadzona przez S.-P. Han i S. Shavitt wskazała, Ŝe 
treści kolektywistyczne i indywidualistyczne dominują w kraju zgodnie z war-
tościami w nim cenionymi13. Członkowie kultur kolektywistycznych są bardziej 
wyczuleni na oddziaływanie grupy niŜ jednostki. 

Natomiast L. Hatzithomas, Y. Zotos i Ch. Boutsouki w swoich badaniach 
uwzględnili, poza poziomem indywidualizmu, unikanie niepewności do prze-
analizowania róŜnych typów humoru zawartego w reklamach na róŜnych ryn-
kach14. W oparciu o analizę treści wykazali, Ŝe istnieje kulturowe zróŜnicowa-
nie w wykorzystaniu róŜnych typów humoru pomiędzy dwoma badanymi przez 

                                                                 
11 Ibidem, s. 82–89. 
12 M. Meyer, Kulturowe uwarunkowania…, s. 7–12. 
13 S.-P. Han, S. Shavitt, Persuasion and culture: advertising appeals in individualistic and col-

lectivistic societies, „Journal of Experimental Social Psychology” 1994, No. 3, s. 326–350, za:  
D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy... 

14 L. Hatzithomas, Y. Zotos, Ch. Boutsouki, Humor and cultural values in print advertising:  
a cross-cultural study, „International Marketing Review” 2011, No. 1, Vol. 28, s. 57–79. 
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nich krajami (Grecją i Wielką Brytanią). ZauwaŜyli takŜe, Ŝe w krajach indywi-
dualistycznych z niskim poziomem unikania niepewności konsumenci preferują 
reklamy humorystyczne. Natomiast w przypadku krajów kolektywistycznych  
z wysokim unikaniem niepewności naleŜy ich unikać. 

Inne wymiary akcentowali w badaniach N.D. Albers-Miller i B.B. Gelb15. 
Przeprowadzona przez nich analiza zawartości reklam pochodzących z 11 kra-
jów pozwoliła na sformułowanie wniosku, Ŝe istnieje zaleŜność pomiędzy ro-
dzajem apelu reklamowego a wymiarami kultury Hofstedego, szczególnie po-
między apelami opartymi na statusie (dystans do władzy). Ogólny wniosek  
z przeprowadzonych badań potwierdzał tezę o dopasowaniu kulturowym reklam 
(value congruity hypotesis). 

Wymiar ten uwzględnili takŜe w badaniach J.M. Jung, K. Polyorat i I.J. Kel-
laris16. Skoncentrowali się na zbadaniu paradoksu związanego z odwrotnym 
efektem władzy/autorytetu wśród odbiorców reklam z krajów o wysokim dy-
stansie do władzy (badaniem objęci byli młodzi nabywcy). Badania pozwoliły 
takŜe na wyciągnięcie wniosku, Ŝe kultura narodowa jako wyabstrahowany 
czynnik nie jest predyktorem reakcji na reklamy oparte na autorytecie (waŜne 
jest analizowanie w kontekście cech segmentu, do którego kierowana jest re-
klama).  

Wyniki badań wskazały takŜe, Ŝe poza koniecznością dostosowania zawar-
tości przekazu do kultury kraju, w którym będzie emitowana, waŜne są teŜ oko-
liczności, w jakich pojawia się zgodność kultury i przekazu. D.A. Briley  
i J.L. Aaker w 2006 roku wykazali, Ŝe jest ona waŜna wtedy, gdy reklama wy-
zwala automatyczne (a nie przemyślane) reakcje na przekaz. Ponadto waŜne 
jest, aby odbiorcy nie byli nastawieni przeciwko własnej kulturze (nie kwestio-
nują jej wartości, co jest charakterystyczne dla młodych odbiorców). 

S. Saeed i J. Insik, badając zagadnienie róŜnic kulturowych w reklamie, po-
stanowili dokonać systematyzacji załoŜeń metodyki badań, które publikowane 
były na łamach artykułów naukowych17. Z przeglądu wynika, Ŝe w badaniach 
dominuje podejście zakładające, Ŝe reklama jest zwierciadłem kultury, co ozna-
cza, Ŝe badacze przyjmują za punkt wyjścia załoŜenie, iŜ wartości uwypuklane 
w reklamie są zgodne z wartościami kultury danego kraju. Ponadto większość 
badań koncentrowała się na dokonaniu charakterystyki zagadnienia w wybra-

                                                                 
15 N.D. Albers-Miller, B.B. Gelb, Business advertising appeals as a mirror of cultural dimen-

sions: a study of eleven countries, „Journal of Advertising” 1996, No. 4, Vol. 103, s. 411–423. 
16 J.M. Jung, K. Polyorat, J.J. Kellaris, A cultural paradox in authority-based advertising, „In-

ternational Marketing Review” 2009, No. 6, Vol. 26, s. 601–631. 
17 S. Saeed, J. Insik, Cross-cultural research..., s. 210. 
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nych krajach (nie na badaniach porównawczych), wśród których, jak wspo-
mniano wcześniej, dominowały badania w USA i Japonii oraz innych krajach 
anglojęzycznych. Większość badań odnosiła się do analizy zawartości reklam, 
czyli badano przekaz reklamowy. Nieliczne koncentrowały się na badaniu po-
stawy wobec reklam i ich oceny. Badano takŜe ograniczone formy reklamy,  
w tym głównie prasową. W badaniach dominowało podejście etnocentryczne, 
uwzględniające perspektywę kraju badacza/y. Ponadto z przeglądu prowadzo-
nych badań wynika, Ŝe badacze reprezentują głównie podejście emic w prowa-
dzeniu badań, czyli koncentrują się na szukaniu róŜnic pomiędzy krajami  
(w przeciwieństwie do podejścia etic podkreślającego podobieństwa). Główny-
mi metodami słuŜącymi jako podstawa zbierania danych była analiza treści oraz 
podejście eksperymentalne (bądź quasi-eksperymentalne) zakładające pomiar 
odbiorców reklam18. 

Podstawowe róŜnice w reklamie prasowej w Polsce i Czechach – najwaŜniejsze 
wyniki badań 

Metodyka prezentowanych badań jest efektem wybrania podobnych roz-
wiązań, które sprawdzone zostały przez innych badaczy. Celem dokonania po-
równania polskiej i czeskiej reklamy prasowej, pod kątem identyfikacji róŜnic 
kulturowych w nich występujących, zdecydowano się na wykorzystanie analizy 
treści przekazów reklamowych. Obejmowała ona reklamy zamieszczone  
w polskich i czeskich czasopismach skierowanych do kobiet, pomijając prasę 
ogólną, młodzieŜową czy skierowaną tylko do męŜczyzn. Prasa kobieca została 
celowo wybrana ze względu na grupę odbiorców. Jak wynika z badań dotyczą-
cych odbioru reklamy, kobiety wykazują się większą akceptacją reklam. 

Analiza obejmowała 203 reklamy umieszczone w wydaniach czasopism  
z czerwca 2011 roku. Kwalifikacja materiału została dokonana przez wybór 
losowy dwóch tytułów ze sporządzonej listy czasopism dostępnych na rynku 
polskim. W drugim etapie poszukano odpowiednika czasopisma na rynku cze-
skim. Ostatecznie analizowane reklamy pochodziły z „Cosmopolitan” (tytuł 
obecny na obydwu rynkach) i „Pani” (rynek polski) oraz „Dama” i „Dama  
i śywot” (rynek czeski). Dzięki takiemu doborowi 104 reklamy pochodziły  
z rynku polskiego, 99 z rynku czeskiego. W przypadku „Cosmopolitan” liczba 
reklam w wydaniach była taka sama (32), natomiast w przypadku „Damy” licz-
ba reklam była niewielka, stąd zdecydowano o wyborze dodatkowego tytułu.  

                                                                 
18 L. Hatzithomas, Y. Zotos, Ch. Boutsouki, Humor and cultural values..., s. 67-69; S. Saeed,  

J. Insik, Cross-cultural research..., s. 212. 
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W analizie pominięto wkładki i inne elementy reklamowe nieliczone do ogólnej 
liczby stron czasopisma. 

Jak wspomniano, dobór czasopism był losowy, jednak literatura przedmiotu 
wskazuje, Ŝe podobne wybory były podstawą do wyciągania wniosków na te-
mat róŜnic w reklamie. W 2005 roku M.R. Nelson i H.-J. Paek wykorzystali 
reklamy umieszczone w „Cosmopolitan” we Francji, Tajlandii, USA, Brazylii, 
Korei i Chinach19. Ich badania koncentrowały się na elementach seksualnych  
w reklamie potwierdzając, Ŝe wykorzystanie liczby tych elementów jest uzaleŜ-
nione od kraju. Wyniki pokazały istotne róŜnice pomiędzy wydaniem francu-
skim i tajlandzkim (większa liczba elementów zawierających odniesienia seksu-
alne) a USA, Brazylią, Koreą i Chinami, gdzie elementów seksualnych w re-
klamie było mniej. Wyniki badań nie pozwalają na dokonanie uogólnień, szcze-
gólnie w świetle badań Ch. Dianoux z zespołem, które realizowane były w kra-
jach europejskich (w tym w Czechach)20. Zgodnie z ich wynikami narodowość 
nie wpływa znacząco na postawę wobec nagości w reklamie21. Zaobserwowano 
te same tendencje w ocenie nagości w reklamie w przypadku Czech, Hiszpanii 
oraz Francji, chociaŜ pojawiły się niewielkie róŜnice. Poza kulturowym dopa-
sowaniem pojawiło się widoczne zróŜnicowanie w przypadku płci. Kobiety 
miały zdecydowanie bardziej negatywną postawę wobec nagości kobiecej  
w reklamie. 

PowyŜsze wyniki badań były powodem wprowadzenia do analizy treści ka-
tegorii dotyczącej wykorzystania nagości w reklamie. ZałoŜono, Ŝe ze względu 
na odbiorcę komunikatu reklamowego liczba elementów seksualnych (nagości) 
w analizowanych reklamach nie będzie dominująca. 

Podstawą badań była charakterystyka Polski i Czech dokonana w oparciu  
o wymiary kultury Hofstedego. Z badań wynika, Ŝe największe róŜnice pomię-
dzy krajami dotyczą unikania niepewności (Polska – 93, Czechy – 74; co ozna-
cza wyŜszy poziom unikania niepewności w Polsce) oraz orientacji długotermi-
nowej (Polska – 32, Czechy – 13; co oznacza, Ŝe w Czechach akcentuje się 
bardziej krótkoterminowość)22. Ponadto wyniki wskazują, Ŝe Polska w porów-

                                                                 
19 M.R. Nelson, H.-J. Paek, A content analysis of advertising in a global magazine across seven 

countries, „International Journal of Advertising” 2007, No. 1, Vol. 24, s. 64–86. 
20 RóŜnice mogą wynikać z przyjętej metodyki. W jednym przypadku analiza treści, w drugim 

badania eksperymentalne. 
21 Ch. Dianoux, Z. Linhart, The effectivness of female nudity in advertising in three European 

countries, „International Marketing Review” 2010, No. 5, Vol. 27, s. 562–578. 
22 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje..., s. 45. 
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naniu z Czechami jest krajem o większym dystansie do władzy oraz bardziej 
męskim. RóŜnica w poziomie indywidualizmu nie jest znacząca. 

Zatem wydaje się, Ŝe reklama polska powinna redukować niepewność, co 
objawiać się moŜe większą liczbą wyjaśnień, ekspertów, testów czy opisów 
działania. Ponadto reklama polska powinna bardziej akcentować pokazywanie 
emocji oraz bycie zadbanym (staranny ubiór postaci występujących w rekla-
mie). W przypadku wymiaru „orientacja długoterminowa” uwzględniono pod-
kreślanie Ŝycia zgodnie z naturą rozumianą jako elementy przyrody23. 

Pierwsza zauwaŜalna róŜnica, którą ujawniły wyniki badań, dotyczy rekla-
mowanych w czasopismach produktów. Wśród reklam prasowych, które zostały 
poddane analizie, widoczne było ich zróŜnicowanie branŜowe. Reklamowane 
produkty w większości miały charakter typowo kobiecy (jak kosmetyki czy 
odzieŜ dedykowana kobietom), ale pojawiały się teŜ produkty, które mogłyby 
zainteresować męŜczyzn, jak usługi finansowe, kursy językowe czy samochody 
(te pojawiały się głównie w przypadku reklam czeskich). Nie moŜna wyklu-
czyć, Ŝe róŜnice, które się pojawiły, mają charakter przypadkowy, jednak moŜ-
na szukać takŜe innego wyjaśnienia. Czechy na skali kobiecości osiągnęły wyŜ-
szy wskaźnik, co oznacza większy egalitaryzm płci, a to mogłoby tłumaczyć 
zasadność reklamowania niekobiecych produktów w kobiecej prasie. 

Jak utrzymuje Hofstede, w krajach o wysokim stopniu unikania niepewno-
ści kampanie reklamowe (niezaleŜnie od rodzaju nośnika reklamowego) często 
odwołują się do ekspertów rekomendujących określone produkty24. W kulturach 
akceptujących niepewność częściej natomiast występują elementy humory-
styczne. Ponadto kupowane towary mają spełniać wymogi schludności i czysto-
ści, co znajduje odbicie w świecie prezentowanym przez reklamę, jak i w więk-
szym zapotrzebowaniu na kosmetyki i środki czystości. Porównując reklamy 
polskie i czeskie, naleŜałoby się zatem spodziewać, Ŝe w reklamach polskich 
częściej będą występować eksperci, jak i częściej będzie podkreślany fakt dba-
nia o siebie (takŜe w odniesieniu do ubioru postaci występujących w rekla-
mach). 

W ramach przeprowadzonej analizy porównano liczbę reklam kosmetyków 
występujących w czeskim i polskim wydaniu analizowanych czasopism. Okaza-
ło się, Ŝe w polskim wydaniu „Cosmopolitan” było ich dwa razy więcej (po-
dobna relacja wystąpiła w przypadku drugiego tytułu). 

                                                                 
23 M. Bartosik-Purgat, Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 171. 
24 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje..., s. 194. 
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ZauwaŜono teŜ niewielką przewagę reklam podkreślających status postaci 
występujących w reklamie prasowej na rynku polskim. Jednak róŜnica w tym 
przypadku nie była znacząca. Zarówno w przypadku polskich, jak i czeskich 
reklam prasowych pokazywane postaci były zadbane. W Ŝadnym z przypadków 
nie stwierdzono, aby wykorzystywane postaci sugerowały niski status społecz-
ny (bądź nie przywiązywały wagi do właściwej prezencji). 

Nieznaczne, choć zauwaŜalne, jest częstsze wykorzystanie testów bądź in-
nych dowodów skuteczności działania w przypadku polskich reklam praso-
wych. Polskie reklamy prasowe zawierają więcej opisów działania produktu, są 
bardziej dosłowne. W przypadku czeskich reklam prasowych częściej operują 
one samym obrazem a nie słowem. 

Reklamy prasowe na rynku polskim zawierają więcej odniesień do natury. 
W przypadku obydwu analizowanych tytułów z rynku polskiego liczba reklam 
zawierających symbolikę związaną z przyrodą była wyŜsza niŜ w odpowiedni-
kach z rynku czeskiego. Co interesujące, w przypadku jednego z tytułów („Da-
ma”) w ogóle nie zarejestrowano reklam z symbolami nawiązującymi do przy-
rody. Taka tendencja jest zgodna z oczekiwaniami. 

Dopasowanie kulturowe zakłada, Ŝe prezentowane w reklamach postaci ko-
biet i męŜczyzn zazwyczaj starają się wiernie odgrywać role, które stanowią 
zestaw poŜądanych zachowań w danym społeczeństwie. Stąd analiza rodzaju 
postaci moŜe być podstawą do określenia roli kobiety i męŜczyzny w społe-
czeństwie. 

Wyniki badań wykazały róŜnice w rodzajach postaci występujących w re-
klamach prasowych. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, w reklamach prasowych 
na obu rynkach wśród postaci dominowały kobiety (typowy uŜytkownik danego 
produktu), co wydaje się oczywiste ze względu na fakt, Ŝe to one są odbiorcami 
reklam. Wykorzystywane były teŜ znane postaci (aktorki), częściej w reklamach 
prasowych skierowanych do Polek. W trzech przypadkach pojawili się męŜ-
czyźni występujący w reklamie w roli ekspertów (specjalista od makijaŜu bądź 
projektant). 

W odniesieniu do reklam czeskich nie zaobserwowano przypadku wykorzy-
stania eksperta (niezaleŜnie od płci). Wykorzystywano, poza jednym przypad-
kiem reklamy, w której wystąpiła aktorka, wizerunek kobiet jako uŜytkownika 
produktu. Co waŜne, w tych reklamach prasowych skorzystano ze schematu 
dziecięcości (w jednym przypadku było to szczenię, w trzech przypadkach  
w reklamie wystąpiło dziecko). 
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RóŜnice widoczne są teŜ w wykorzystywaniu modelu rodziny. W czeskiej 
reklamie prasowej częściej pokazywano rodzinę. W przypadku polskich reklam 
prasowych nie zidentyfikowano rodziny pokazywanej w układzie: rodzic  
i dziecko, natomiast w czeskich reklamach prasowych pojawiły się róŜne konfi-
guracje, zarówno męŜczyzny z dzieckiem, jak i kobiety z dzieckiem. Przedsta-
wione wyniki potwierdzają, Ŝe analizowane czeskie reklamy prasowe wskazują 
na wyŜszy poziom kobiecości kultury czeskiej w porównaniu do Polski, ponie-
waŜ zgodnie z koncepcją kobiecość charakteryzuje te społeczeństwa, w których 
role społeczne osób obojga płci są zbliŜone. NiezaleŜnie od płci oczekuje się od 
członków społeczeństwa między innymi czułości i troski o jakość Ŝycia25. 

Analiza postaci występujących w reklamach prasowych na obydwu rynkach 
nie pozwala na stwierdzenie, Ŝe istnieje róŜnica w pokazywaniu pojedynczych 
postaci bądź w grupie. Proporcje były podobne. Dominowało ujęcie przedsta-
wiające kontekst indywidualistyczny. Reklamy prasowe pokazujące grupę nie-
znacznie róŜniły się na obu rynkach. W reklamach czeskich dominowało uka-
zywanie grupy kobiet, na rynku polskim najczęściej pokazywana była grupa 
składająca się z osób obojga płci (para). 

Drugim zakresem badawczym, w ramach którego szukano róŜnic, było wy-
korzystanie nagości w reklamie. W przypadku analizowanych reklam nagość 
występowała jedynie w odniesieniu do pokazywania postaci kobiety, co zapew-
ne miało zwiększyć perswazyjność komunikatów. 

Jak uwaŜa Zabielska, kobieta jako obiekt poŜądania moŜe przyciągać uwa-
gę odbiorcy bądź u boku męŜczyzny, podobnie jak samochód, sygnalizować 
jego sukces. W przypadku analizowanych reklam prasowych nagość występo-
wała jedynie w odniesieniu do postaci występujących samotnie. Zatem do-
mniemywać moŜna, Ŝe była ona wykorzystywana jako zabieg zwiększający 
atrakcyjność przekazu. 

Analizie poddano jedynie aspekty wizualne. Pominięte zostały komunikaty 
werbalne umieszczone w reklamach, zatem nagość rozumiana była jako poka-
zywanie odkrytego ciała (częściowo bądź w całości). Wyniki przeprowadzonej 
analizy wskazały, Ŝe zdecydowanie więcej elementów związanych z nagością 
widocznych było w prasowych reklamach czeskich. Szczególnie było to wi-
doczne w przypadku porównania reklam umieszczonych w „Cosmopolitan”.  
W polskim wydaniu jedynie w 5 przypadkach pojawiła się nagość, natomiast  
w czeskim wydaniu 11 reklam zawierało takie elementy. Stanowi to odpowied-

                                                                 
25 Ibidem, s. 133. 
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nio 15% i 34%. Pomimo częstszego wykorzystania tej techniki perswazyjnej 
stanowiła ona podstawę 23% wszystkich analizowanych reklam prasowych. 

Wnioski i ograniczenia przeprowadzonych badań 

Wyniki badań potwierdziły istnienie róŜnic oraz dopasowanie kulturowe 
reklam prasowych. Zgodnie z oczekiwaniami reklamy prasowe na obu analizo-
wanych rynkach oparte były na wartościach zgodnych z opisem kultury wynika-
jącym z badań przeprowadzonych przez Hofstedego. 

Potwierdziła się zasadność szukania róŜnic kulturowych nawet w przypad-
ku tak podobnych krajów, aby przekaz był właściwiej dostosowany do odbior-
ców. Z dokonanego porównania wynika, Ŝe czeska reklama prasowa skierowa-
na do kobiet zawiera mniejszą liczbę opisów. Często operuje obrazem, nawiązu-
jąc do nagości, rzadziej nawiązuje do odniesień do przyrody. Ponadto zauwa-
Ŝalne jest większe zróŜnicowanie rodzajów reklamowanych w prasie kobiecej 
produktów. 

Jednak wyniki badań wymagają dalszych poszukiwań. Zapewne ich man-
kamentem była niewielka próba badawcza. NaleŜałoby rozszerzyć zakres na 
inne kategorie czasopism zawierających reklamy prasowe, co pozwoliłoby na 
uzupełnienie analizy o reklamy innych produktów niŜ tych bezpośrednio skie-
rowanych do kobiet, które dominowały w badaniach. Interesujące byłoby takŜe 
uwzględnienie wniosku z cytowanych wcześniej badań Jung, Polyorat i Kellaris 
w szerszym zakresie i dokonanie porównań nie tylko pomiędzy rynkami od-
miennymi kulturowo, ale takŜe poszczególnymi segmentami rynku (reklama 
prasowa skierowana do dzieci, młodzieŜy itp.). 

Ponadto większa próba pozwoliłaby na eliminację systematycznych błę-
dów. Zasadne byłoby uwzględnienie w badaniach wskaźników dotyczących 
odbioru reklamy. Analiza elementów konstrukcyjnych nie oznacza skuteczności 
oddziaływania reklamy, tym bardziej Ŝe w analizowanych reklamach jedna  
z nich dotyczyła marki o międzynarodowym zasięgu, wykorzystującej standa-
ryzację na obu rynkach, co moŜe być podstawą do postawienia pytania o zna-
czenie róŜnic kulturowych pomiędzy rynkami zbliŜonymi kulturowo. 

Przedstawione badanie prezentowało podejście emic. Interesujące byłoby 
określenie tych elementów przekazu, których niedopasowanie kulturowe moŜe 
być podstawą do niezrozumienia czy wręcz odrzucenia komunikatu (co moŜli-
we byłoby w ramach badań koncentrujących się na podobieństwach pomiędzy 
kulturami). 
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CULTURAL DIFFERENCES IN POLISH AND CZECH PRESS  
ADVERTISING IN WOMEN'S MAGAZINES 

 
Summary 

 
The study focuses on the issue of cultural differences in advertising. The theoretical part is 

an attempt to systematize the results of research in this area. The conclusions are enriched with 
the presentation of the results of own research concerning the identification of differences  
in Polish and Czech advertising. In order to demonstrate the cultural differences seen in adver-
tisements of the Polish and Czech market, the analysis of the content of press ads from magazines 
targeted at women has been conducted. The analysis was based on the concept of cultural dimen-
sions of Hofstede. The results confirmed the existence of diversity in newspaper advertising 
messages, indicating the adaptation of advertising content to the specific cultural characteristics of 
the countries studied 
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MARKETING ZAPACHOWY W PRAKTYCE 
 

 

 

Streszczenie  

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na istotę marketingu zapachowego jako narzędzia  
w walce o klienta. Dla zilustrowania oddziaływań aromamarketingu na nabywcę posłuŜono się 
doświadczeniami w usługach hotelarskich, handlu i wybranych produktach. Podkreślono takŜe 
współczesne technologie wykorzystywane do emitowania zapachu opartego na suchej lub zimnej 
dyfuzji czy teŜ technologiach nawiewowych. Na uŜytek niniejszego opracowania przeprowadzo-
no badania sondaŜowe dotyczące stosunku potencjalnych nabywców do wykorzystania przez 
firmy marketingu zapachowego. Przyszłość marketingu zapachowego oparto na badaniach Scent 
Marketing Institute. 

Wprowadzenie 

Dotychczas spośród wszystkich pięciu zmysłów to wzrok odgrywał naj-
większa rolę w marketingu. Pozostałe zmysły były długo ignorowane, mimo 
znaczącej roli, jaką odgrywają przy dokonywaniu przez nabywcę wyboru pro-
duktu lub marki. Obecnie świat wkracza w nową epokę marketingu, który opie-
ra się na wszystkich pięciu zmysłach. Powstaje marketing sensoryczny. 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nowe środki i narzędzia wykorzy-
stywane we współczesnych działaniach marketingowych, a szczególnie na moŜ-
liwości wdraŜania marketingu zapachowego w świecie, w tym na rynku pol-
skim.  

Specyfika marketingu zapachowego 

Ludzkie zmysły mają ogromne znaczenie, jednak w marketingu były one 
długo ignorowane. Jedynie zmysł wzroku był brany pod uwagę w praktyce 
marketingu. Zapominano natomiast, jak waŜną rolę pełnią węch, smak, dotyk  
i słuch podczas dokonywania wyboru produktu lub jego marki. 
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Wraz z moŜliwościami wykorzystywania wszystkich pięciu zmysłów  
w praktyce marketingu pojawiło się nowe pojęcie – marketing sensoryczny. 
Marketing sensoryczny obejmuje działania marketingowe, które w zorganizo-
wany i zaplanowany sposób angaŜują wszystkie zmysły oraz mają na celu wy-
wołanie u potencjalnych klientów załoŜonych wcześniej skojarzeń i reakcji 
mających podnosić świadomość marki (firmy) oraz przywiązywać klienta do 
marki (firmy) na głębszym, emocjonalnym poziomie. Marketing sensoryczny 
zakłada wywołanie u odbiorcy najwyŜszych doświadczeń zmysłowych za po-
mocą działań docierających jednocześnie do wszystkich zmysłów1. Marketing 
tego typu to dostarczanie klientom ukierunkowanych strategicznie najwyŜszych 
doświadczeń zmysłowych przy zaangaŜowaniu jak największej liczby zmysłów. 
Doświadczenia nabyte poprzez kontakt z firmą naleŜy pogłębiać i sprawiać, by 
w większym stopniu opierały się na pięciu ludzkich zmysłach. 

Marketing sensoryczny (zmysłów) oznacza przemyślane działania, które 
powinny wywołać załoŜone skojarzenia i reakcje. Winny przekonać i przywią-
zać klienta do marki czy produktu na trwałym poziomie. Zakładają wywołanie  
u odbiorcy emocji za pomocą działań docierających do wszystkich zmysłów, 
np. reklama, która ładnie pachnie, ładnie wygląda, przyjemnie brzmi, dobrze 
smakuje i jest miła w dotyku. W praktyce jednak nie wykorzystuje się wszyst-
kich wraŜeń jednocześnie, jest to zwyczajnie niemoŜliwe2. 

Marketing zmysłów wykracza poza racjonalność tradycyjnego marketingu  
i koncentruje się m.in. na emocjach, doświadczeniach cielesnych, pamięci  
i wyobraźni. W marketingu zmysłów percepcja zmysłowa i towarzyszące jej 
uczucia są analizowane i wykorzystywane w procesie projektowania, tworzenia 
oraz promocji produktu. W przypadku gdy produkty konkurujących marek nie 
róŜnią się technologicznie i cenowo, to emocje oraz generowanie przyjemności 
poprzez oddziaływanie na zmysły mogą zadecydować o sukcesie dobra, usługi 
czy miejsca. 

Z marketingiem sensorycznym nierozerwalnie łączy się pojęcie atmosfery. 
W znaczeniu marketingowym atmosfera to świadomie zaprojektowana prze-
strzeń, której zadaniem jest wytworzenie konkretnych uczuć i zachowań wśród 
konsumentów. Według tej koncepcji konsument pod wpływem atmosfery jest 
skłonny do nabycia większej liczby produktów.  

                                                                 
1 B. Hult÷n, N. Broweus, M. van Dijk, Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011, s. 13. 
2 Na czym polega marketing sensoryczny? Jak z niego korzystać?, http://spec.pl/praca 

-i-finanse/reklama-i-marketing/na-czym-polega-marketing-sensoryczny-jak-z-niego-korzystac 
(31.07.2011). 
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Zapach jest najstarszą formą komunikacji występującą w przyrodzie. Spe-
cjaliści od wzrostu sprzedaŜy właśnie zapach wykorzystują coraz częściej jako 
narzędzie do walki o zainteresowanie klienta. Głównym powodem jest fakt, Ŝe 
zapach nie musi być intelektualnie przetwarzany, by go zrozumieć3.  

Marketing zapachowy (aromamarketing) jest techniką oddziaływania na 
odbiorcę, mającą na celu wywołanie określonych reakcji emocjonalnych po-
przez świadome zastosowanie odpowiednio dobranych kompozycji zapacho-
wych. Aromamarketing to działania związane ze stosowaniem róŜnych zapa-
chów w celu aromatyzowania pomieszczeń i powierzchni handlowych. Głów-
nym celem jest stworzenie przyjemnej atmosfery sprzyjającej zakupom. Marke-
ting zapachowy jest takŜe waŜnym narzędziem wspomagającym budowanie 
marki. Odpowiednia kompozycja zapachów sprawia, Ŝe klienci postrzegają 
daną firmę jako bardziej ekskluzywną i  sprzedającą produkty wysokiej jako-
ści4. 

Marketing zajmuje waŜne miejsce w działalności gospodarczej. Pozwala 
przedsiębiorstwu zaprezentować się potencjalnym konsumentom, nawiązać  
z nimi kontakt oraz przekazać swoją ofertę. Istotą marketingu jest takie oddzia-
ływanie na konsumentów, by zachęcić ich do skorzystania z oferty firmy. Mno-
gość funkcji, jakie spełnia marketing oraz róŜne jego rodzaje pomagają w osią-
gnięciu celów stawianych przez przedsiębiorstwo. 

Marketing zapachowy w usługach hotelarskich i handlu 

Marketing zapachowy to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się kon-
cepcja marketingu, która polega na delikatnym oddziaływaniu na zmysł węchu 
potencjalnego klienta dzięki zastosowaniu unikalnie dobranej kompozycji zapa-
chowej. Dzięki odpowiednio zastosowanym urządzeniom marketing zapachowy 
znajduje zastosowanie praktycznie wszędzie. Najpopularniejszymi miejscami 
jego zastosowania są hotele i powierzchnie handlowe.  

Obecnie jest coraz trudniej zaintrygować klientów. Nienaganna obsługa  
w hotelu, dostęp do Internetu, telewizji satelitarnej czy wyborna restauracja juŜ 
nie wystarczają, by zatrzymać gościa na dłuŜej. Konkurencja sprawia, Ŝe trzeba 
zastosować niewykorzystywane dotychczas chwyty marketingowe. Jednym  
z nich jest właśnie zapach, który odpowiedzialny jest nie tylko za poprawę at-
mosfery, ale takŜe za zwiększenie sprzedaŜy. Jest to jeden z nowych sposobów 

                                                                 
3 A. Meller, Aromamarketing pachnie zyskiem, „Marketing w Praktyce” 2006, nr 2, s. 36–37. 
4 R. Kozierkiewicz, First steps in Marketing Language, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2010, s. 52. 
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promocji sugestywnej, dzięki której klient nie będzie rozróŜniał danego miejsca 
po wyglądzie, sposobie dojazdu czy innych szczegółach, ale będzie rozróŜniał 
go po zapachu − tak jak święta BoŜego Narodzenia kojarzą się z zapachem 
piernika, tak konkretny aromat będzie przypominał o wspaniałych chwilach 
spędzonych w konkretnym hotelu. Nie wystarczy, Ŝeby w hotelu tylko ładnie 
pachniało, lecz kompozycja zapachowa musi być specjalnie dobrana5. Zapach 
ma pełnić tę samą rolę, co kolorystyka hotelu, muzyka, wraŜenia dotykowe czy 
smakowe. Razem z innymi zmysłami ma tworzyć pozytywne, multisensoryczne 
doświadczenie, które buduje emocjonalną więź klienta z hotelem. Zatem marke-
ting zapachowy w odniesieniu do hotelu moŜna zdefiniować jako staranne 
przygotowanie komunikatu zapachowego, który jest spójny z całościową ko-
munikacją marketingową hotelu. Zapach powinien przekazywać klientom trud-
ne do zwerbalizowania lub opisania wartości hotelu. Mogą to być komunikaty, 
takie jak otwartość, przyjacielskość, rodzinność, ciepło, prestiŜ, luksus itd.  

Dobrze dobrane zapachy razem z wystrojem wnętrza tworzą miejsce z du-
szą, do którego chętniej się wraca. Bodźce zapachowe są uznawane przez wielu 
badaczy za te, które najsilniej ze wszystkich zmysłów wpływają na emocje  
i psychikę ludzi. Tak więc to zapach, silniej niŜ wzrok, moŜe zdecydować  
o powrocie do danego hotelu. Warto takŜe zabezpieczyć obiekt przed niepoŜą-
danymi zapachami, które mogą zniechęcić klientów. 

Najsilniejsze wraŜenie na gościu musi wywrzeć hol i recepcja hotelowa.  
W tym miejscu powinny unosić się aromaty przyjemne, delikatne, cytrusowe 
bądź kwiatowe. Dobór odpowiedniego zapachu jest zaleŜny od wielu czynni-
ków, m.in. od pory roku, koloru ścian, barwy wykładziny w holu, wystroju re-
cepcji itp. Klienci, którzy wejdą do takiego miejsca, nie zapamiętają wystroju, 
lecz unoszący się zapach i to właśnie jego będą utoŜsamiać z danym miejscem. 
Innym równie waŜnym miejscem jest hotelowa restauracja. Wiele zaleŜy od 
umiejętności personelu kuchni, ale to nie wszystko. Nawet najlepszy kelner nie 
zaproponuje klientowi niczego, jeśli ten nie jest głodny. Sposobem na poradze-
nie sobie w takiej sytuacji jest właśnie marketing zapachowy. Zapachy korzen-
ne, winne, o delikatnej, owocowej nucie to aromaty, które zwiększają łaknienie, 
nawet jeśli nie jesteśmy głodni. Zapachy profesjonalne niwelują takŜe te nie-
przyjemne, których w kuchni jest wiele, np. zapach smaŜenia, chemikaliów 
kuchennych czy dymu tytoniowego. Zatem za pomocą jednego aromatu moŜna 
rozwiązać dwa problemy.   

                                                                 
5 Aromamarketing w hotelu, http://www.hotelarze.pl/marketing/aroma.php (12.08.2011).  
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Kawiarnia lub bar równieŜ naleŜą do miejsc kluczowych w hotelu. Klient 
odwiedzający je powinien być zachęcony nie tylko do wypicia kawy, ale takŜe 
do zamówienia ciastka lub innego deseru. W tym celu rozpyla się aromat świe-
Ŝo mielonej kawy, pieczonych rogalików. Obydwa te zapachy pobudzają łak-
nienie, ale tylko w kierunku produktów słodkich.  

Bardzo waŜnym miejscem jest teŜ pokój hotelowy. To w nim gość spędza 
większość czasu: śpi, odpoczywa, myje się, ogląda telewizję. Część gości pali  
w pokojach hotelowych, co skutkuje późniejszymi przykrymi zapachami, które 
wnikają w meble, zasłony, dywany. W tych pomieszczeniach powinny być sto-
sowane aromaty zawierające absorber, czyli środek pochłaniający nieprzyjemne 
zapachy. Kompozycje zapachowe powinny powodować uczucie odpręŜenia  
i spokoju. Pamiętać naleŜy, by zapach nie był jednak zbyt intensywny, ponie-
waŜ zamiast zamierzonego uczucia odpręŜenia spowoduje się u klienta zmęcze-
nie i znuŜenie.  

Popularnym zabiegiem jest uŜywanie tego samego zapachu przez hotele tej 
samej sieci. Tworzą one swego rodzaju wizytówkę zapachową, aby klient od-
wiedzający sieć czuł się w kaŜdym z obiektów tak samo. Zapach unoszący się  
w hotelu wywołuje u nich pozytywne skojarzenia i powoduje, Ŝe zawsze wybie-
rają hotel tej samej sieci, bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Przy-
kładem sieci hoteli, które stosują aromamarketing we wszystkich swoich pla-
cówkach są: Sheraton, Westin czy Sanctum Soho w Londynie.  

Aromamarketing jest stosowany nie tylko w największych i najbardziej luk-
susowych obiektach hotelowych. W ostatnich latach moŜna zaobserwować 
ogromne zainteresowanie tą formą komunikacji takŜe wśród mniejszych hoteli. 
Jednym z interesujących i nowatorskich przykładów jest paryski Seven. Zapra-
sza on na doświadczenia prawie nieziemskie – łóŜko lewitujące w powietrzu, 
niebo usłane gwiazdami, a do tego na Ŝyczenie klientów zapach dostępny  
w pokojach. 

Nie tylko tradycyjne hotele zdecydowały się na wykorzystanie marketingu 
zapachowego. Ciekawym przykładem jest równieŜ firma turystyczna MSC.  
W listopadzie 2009 roku ogłosiła otwarcie pierwszego w pełni multisensorycz-
nego statku pasaŜerskiego. Zapach o nazwie MED był specjalnie zaprojektowa-
ny, by zwiększyć multisensoryczny poziom zaangaŜowania podczas wypraw 
morskich. Statek o nazwie „Splendida” jest przykładem w pełni zintegrowanego 
podejścia do komunikacji zapachowej hotelu. Aromat otacza gości niemal na 
kaŜdym kroku. Przybory toaletowe pachną zapachem statku, zapach jest inte-
gralnym składnikiem szamponu do włosów, Ŝelu pod prysznic i odŜywki do 
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włosów. Środki czystości, zmiękczacz do prania ręczników mają równieŜ za-
pach statku. Toalety, bary i korytarze, schody, salony, spa są aromatyzowane 
środkiem MED. Nic nie jest przypadkowe. Jedynie restauracje oraz prywatne 
pokoje gości nie są aromatyzowane. 

W marketingu zapachowym stosowanym w hotelach waŜne jest wywołanie 
atmosfery swojskości. Tworzy się ją na przykład poprzez zapach domowych 
ciasteczek, szarlotki, lawendy. Klient czuje się wtedy w pełni swobodnie, jakby 
był we własnym domu6. Zapach jest ściśle związany z pamięcią, a branŜa tury-
styczno-hotelarska wiąŜe się z kreowaniem wspomnień. Zdaniem hotelarzy, 
chcąc sprawić, by turysta wybierał za kaŜdym razem tę samą sieć hoteli, trzeba 
w nim zaszczepić miłe wspomnienie z nią związane. To właśnie jest celem 
aromamarketingu stosowanego w obiektach hotelarskich7. 

Rosnąca konkurencja, rosnące wymagania klientów, a takŜe wzrost ich od-
porności na tradycyjne rozwiązania marketingowe spowodowały, Ŝe takŜe  
w branŜy handlowej potrzebne było wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. 
Obecnie marketing zapachowy stosowany jest w wielu róŜnorodnych branŜach, 
np. sklepy odzieŜowe, spoŜywcze, salony jubilerskie, samochodowe czy teŜ 
kawiarnie. Wykorzystanie zmysłu węchu stało się dźwignią handlu. 

Zastosowanie aromamarketingu w branŜy zegarmistrzowsko-jubilerskiej 
było do tej pory niewielkie. Uzasadnione jest więc zainteresowanie właścicieli 
salonów z biŜuterią właśnie takim rodzajem marketingu. Jak w kaŜdym przy-
padku dobór zapachu jest kwestią indywidualną. Czynniki, jakie wpływają na 
to, jaki aromat zostanie zastosowany, to m.in. kolorystyka pomieszczenia, jego 
wielkość, wystrój, a takŜe grupa docelowa konsumentów. W przypadku skle-
pów jubilerskich kompozycje zapachowe mają za zadanie podkreślać wyjątko-
wość i elegancję miejsca oraz ekskluzywność towarów, jakie moŜna tam nabyć. 
Zapachy, jakie dominują, to najczęściej biała herbata, róŜa, ambra. To właśnie 
one najlepiej współgrają z wyrafinowaną biŜuterią i cennymi zegarkami. Do-
mieszka cynamonu stworzy atmosferę pobudzającą do zakupów. Zastosowanie 
zapachu imbiru wywoła u klienta efekt postrzegania marki i produktów jako 
bardziej luksusowych i wartościowych. Zapachy, jakich naleŜy się wystrzegać 
w salonach jubilerskich, to kompozycje o aromacie jednoznacznie drzewnym 

                                                                 
6 Marketing zapachowy. Aromamarketing, http://smellofwhitecat.blogspot.com/2011/01/ 

marketing-zapachowy-aromamarketing.html (12.08.2011). 
7 Ch. Burr, The sweet smell of  the Modern Hotel, „Travel and Leisure Magazine” 2008, No. 6, 

s. 106. 
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lub słodkich cytrusów. Zapachy takie są cięŜkie, co nie współgra z lekkością 
biŜuterii8. 

Podobnie jak w przypadku salonów jubilerskich marketing zapachowy pod-
kreśla takŜe ekskluzywność salonów z galanterią skórzaną. Firma ConSensus 
Technology wdroŜyła jego koncepcję do 25 salonów marki Wittchen. W salo-
nach tych marketing zapachowy doskonale pełni rolę narzędzia uzupełniającego 
tradycyjne działania prosprzedaŜowe i budującego prestiŜ marki. W przypadku 
sklepów z obuwiem i galanterią skórzaną, jakim jest Wittchen, najlepiej spraw-
dzają się zapachy nieco cięŜsze, niestandardowe. Dobrym rozwiązaniem jest 
zastosowanie zapachu z domieszką aromatu skóry i delikatnymi nutami drzew-
nymi, np. drzewa cedrowego lub sandałowego. Pozytywnie odbierane są takŜe 
nuty piŜmowe lub torfowe. Właśnie takie kompozycje podkreślają wyjątko-
wość, elegancję i prestiŜ miejsca. W odróŜnieniu jednak od sklepów jubiler-
skich w przypadku salonów z galanterią skórzaną naleŜy wystrzegać się zapa-
chów lekkich, świeŜych, delikatnych. Zapachy takie powodują skojarzenia ze 
słabą jakością produktów9. 

Przykładem stosowania marketingu zapachowego jest takŜe sieć sklepów 
odzieŜowych Stradivarius. Atmosfera w placówkach tej sieci ma być wyszuka-
na, sprawiająca, Ŝe kupowanie staje się niebywałą przyjemnością. Ekskluzywny 
design i jakość materiałów, z których wykonane są ubrania, to podstawa dla 
wszystkich produktów. Oświetlenie w sklepach jest specjalnie punktowe, by 
podkreślić intymność i kierować klienta do najwaŜniejszych punktów w sklepie. 
W Stradivariusie przemyślana i dokładnie zaplanowana jest takŜe muzyka oraz 
zapach. Dla marki Stradivarius zapach został dobrany w oparciu o trzy podsta-
wowe nuty zapachowe: cytryny, drzewa i orchidei. Cytryna przekazuje wraŜe-
nie świeŜości. Podkreśla wiek grupy docelowej klientów, czyli przede wszyst-
kim młode, niezaleŜne kobiety. Nuta drzewna odnosi się do wnętrza i tworzy je 
przytulnym, podkreślając ciemny, intymny wystrój. Orchidea podkreśla główny 
przekaz − jest to symbolizujący kobiecość sklep dla kobiet. „Latino Lover”, bo 
tak nazywa się zapach skomponowany specjalnie dla tej marki, sprowadzany 
jest z centrali w Hiszpanii. Idea dodania zapachu do komunikacji marki była 
spowodowana faktem, Ŝe zakupy są przepełnione wraŜeniami zmysłowymi. 
Wszystko, co wiąŜe się z doświadczeniem robienia zakupów, jest niesłychanie 
istotne przy dokonywaniu decyzji zakupowych. Marketerzy Stradivariusa chcą 

                                                                 
8 M. Kmieciak, Marketing zapachowy, „Zegarki & BiŜuteria” 2010, nr 11–12, s. 11. 
9 M. Kmieciak, Zapach w salonach z obuwiem i galanterią skórzaną, „Świat Butów” 2010,  

nr 11, s. 39. 
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dostarczyć swoim klientom poczucie waŜności i docenienia. Zapach w sklepie 
pomaga stworzyć odpowiednią atmosferę i kreuje wspomnienia, które mogą 
silnie zakorzenić się w pamięci. Z tego powodu rozwaŜane są kolejne narzędzia, 
w których zaimplementowany będzie zapach. Zapach juŜ jest wykorzystywany 
na eventach Stradivariusa oraz w jego centrali, co ma wpływ na pracę pracow-
ników.  

W delikatesach Alma za pomocą zapachu promowano wódkę Bols Cinna-
mon. Aromat świeŜego cynamonu unoszący się w okolicach półki z wódką ma 
nie tylko przykuć uwagę konsumentów, ale takŜe sprawić, Ŝe Bols Cinnamon na 
długo zapadnie w ich pamięć. Firma Bols decydując się na ten rodzaj promocji, 
przeanalizowała dokładnie badania nad aromamarketingiem, które zostały opu-
blikowane w „Journal of Consumer Research”. Według nich, odpowiednio do-
brany zapach sprzyja nie tylko stworzeniu pozytywnej atmosfery dla konsumen-
ta w placówce handlowej, ale zastosowany w przypadku indywidualnego pro-
duktu pomaga wyróŜnić go na półce, a takŜe wzmacniać skojarzenia i zapamię-
tywanie towaru przez uŜytkownika. Taką rolę ma spełniać świeŜy zapach czy-
stego cynamonu, odpowiadający bukietowi Bols Cinnamon, rozpylany natural-
ną dyfuzją i wyczuwalny w odległości kilku metrów. W pierwszych dniach 
zastosowania aromamarketingu Bols zwiększył sprzedaŜ produktu10.  

Okres przedświąteczny to doskonały czas na zastosowanie marketingu za-
pachowego. Święta BoŜego Narodzenia mają niepowtarzalną atmosferę, która 
silnie oddziałuje na wszystkie nasze zmysły. Nie ma sposobu, by chociaŜ na 
chwilę nie poddać się jej urokowi, nie poczuć i nie zauwaŜyć. W ostatnich la-
tach szał świątecznych zakupów to juŜ nie tylko kilka ostatnich dni przed Wigi-
lią. Świąteczna „propaganda”, dekoracje i wprowadzanie „gwiazdkowego” 
klimatu zaczynają się duŜo wcześniej – najczęściej juŜ w połowie listopada. 
Świąteczna atmosfera w sklepach to juŜ nie tylko kolędy, ale cały kompleks 
narzędzi marketingowych, czasowo obejmujących część listopada, cały gru-
dzień i część stycznia. Przykładami firm, które zastosowały takie działania  
w okresie świątecznym, są m.in. brytyjska sieć sklepów Woolworth’s i sieć 
kiosków prasowych W.H. Smith. Woolworth’s w swoich dwudziestu sklepach 
rozpylił zapach grzanego wina i świątecznych potraw. W Polsce takŜe moŜna 
znaleźć przykłady świątecznego wykorzystania aromamarketingu. Internet Me-
dia Service, firma będąca liderem we wdraŜaniu nowych rozwiązań marketin-
gowych w punktach sprzedaŜy, pomogła sklepowi IKEA na warszawskim Tar-

                                                                 
10 Kuszący zapach zakupów, http://www.retailnet.pl/Kuszacy-zapach-zakupow,wiadomosc, 

Shopping-Center-Poland,marzec,2010.aspx (21.08.2011). 
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gówku wykreować świąteczną atmosferę. Dzięki zastosowaniu najnowocze-
śniejszych rozwiązań w dziedzinie marketingu zapachowego 15 tys. m2 sklepu 
wypełnił zapach przywodzący na myśl święta, m.in. pierniczkowych ciasteczek.  

W większości nowoczesnych supermarketów przy wejściu znajduje się pie-
karnia. Jest to celowy zabieg. OtóŜ zapach dopiero co upieczonego chleba suge-
ruje świeŜość oraz wyzwala skojarzenia z domem i bezpieczeństwem. Analo-
gicznie w alejce ze środkami piorącymi powinien unosić się zapach mydła  
i płynu do zmiękczania tkanin, w dziale mięsnym z kolei zapach grillowanego 
steku lub pieczonego kurczaka. Dzięki takim zabiegom moŜna sprzedawać wię-
cej i zyskuje na tym atmosfera w sklepie. 

Zapach stosują takŜe dealerzy samochodów nienaleŜący do grupy osób, któ-
rym ufa się bezgranicznie. Właśnie w tym rodzaju marketingu poszukują oni 
ratunku i podniesienia swojej wiarygodności. W salonach marki Lexus przy 
wejściu unosi się woń zielonej herbaty i trawy cytrynowej. Zapach ten jest jed-
nocześnie wyrafinowany i kojący, subtelnie wpływa uspokajająco na klienta  
i zmniejsza jego stres. W dalszej części salonu unosi się od podłogi zapach cy-
trusów i wanilii. Cytrusy łagodnie pobudzają i tworzą dodatkowe emocje, pod-
czas gdy wanilia pogłębia te doznania. W strefie obsługi klienta wyczuwa się 
zapach ciasteczek czekoladowych. Sprawia on, Ŝe klient czuje się jak w domu, 
nabiera zaufania do sprzedawcy, gdyŜ wspomnienia związane z tym zapachem 
dla znacznej większości ludzi są przyjemne i wywołują poczucie bezpieczeń-
stwa, ciepła i zaufania11. Z kolei Mercedes przy współpracy z firmą Air Aroma 
postanowił sezonowo zmieniać zapach w swoich salonach zaleŜnie od pory 
roku12. Zapach pojawia się nie tylko w salonach samochodowych, ale takŜe  
w samych autach. Wszyscy najwięksi producenci starają się nadać pojazdom 
przyjemny i pasujący do nich zapach, w celu wykreowania ich toŜsamości  
i uczynienia jazdy bardziej przyjemną.  

W kaŜdym rodzaju handlu: sklepie z odzieŜą, spoŜywczym czy ekskluzyw-
nym salonie samochodowym, zapachami, które przyniosą najlepsze efekty, są 
aromaty z dominującą nutą owoców, szczególnie cytrusów. Za sprawą cytruso-
wych zapachów u klienta natychmiast pojawi się oŜywcza energia i entuzjazm, 
ekskluzywne nutki zatrzymają tempo dnia i sprawią, Ŝe kupujący zostanie  
w sklepie na dłuŜej.  

                                                                 
11 Scents and Sellability, http://www.stores.org/stores-magazine-july-2009/scents-and-

sellability?page=2 (28.08.2011). 
12 Scenting your car dealership, http://www.air-aroma.com/who-scenting/car-showrooms 

(28.08.2011). 
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Marketing zapachowy stał się bardzo skutecznym narzędziem. To potęŜna 
broń w walce o klienta. Nie moŜna oprzeć się reklamie zapachowej. MoŜna 
zamknąć oczy, zatkać uszy, niczego nie dotykać, ale nie moŜna przestać oddy-
chać. Zapachu nie moŜna zignorować, jest odbierany niezaleŜnie od nas, od 
naszej woli. Ma on największy wpływ na nasze samopoczucie, nastrój i emocje. 
KaŜdego dnia stykamy się z zapachem, który ma znaczący wpływ na nasze 
zachowanie. Liczne badania dowodzą, jak wielki potencjał kryje marketing 
zapachowy13. Aromamarketing to bowiem sztuka uwodzenia zapachem.  

Współczesne technologie wdraŜania marketingu zapachowego 

Aromatyzowanie powierzchni moŜe odbywać sie za pomocą róŜnych tech-
nologii. Urządzenia najczęściej emitują zapach na zasadzie suchej lub zimnej 
dyfuzji. W przypadku pierwszego rozwiązania zapach podawany jest z zasobni-
ków, które zawierają materiał nasączony olejkiem zapachowym. Przy zimnej 
dyfuzji olejek pod wysokim ciśnieniem podawany jest bezpośrednio w powie-
trze lub do kanałów wentylacyjnych. Urządzenia róŜnią się między sobą w za-
leŜności od tego, czy są uŜywane do tworzenia wysp zapachowych, czy teŜ do 
budowania klimatu na całej powierzchni obiektów. W przypadku nowych 
obiektów o aromatyzacji powinno się juŜ pomyśleć na etapie inwestycyjnym. 
Wówczas jest to uzupełnienie systemów nawiewowych czy klimatyzacyjnych. 
W oddanych i juŜ uŜytkowanych inwestycjach pozostaje jedynie aromatyzowa-
nie lokalne, czyli tzw. wyspy zapachowe.  

Na rynku istnieją równieŜ urządzenia działające na zasadzie odparowania 
substancji zapachowych pod wpływem ciepła, ale znajdują one zastosowanie 
głównie w warunkach domowych. Zupełnie marginalnie traktowane jest stoso-
wanie kominków zapachowych, świeczek zapachowych, kadzidełek itp. Dzieje 
się tak głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, spalanie zabiera tak potrzebny 
w pomieszczeniu tlen, po drugie – w wyniku wysokiej temperatury następuje 
rozkład substancji zapachowych, wyzwalając jednocześnie róŜne substancje 
toksyczne. Zapach kryje w sobie niesamowitą moc. Potrafi klientów przycią-
gnąć do określonego stoiska z najdalszych zakątków sklepu lepiej, niŜ jakikol-
wiek inny bodziec. Bywa, Ŝe klient skuszony zapachem towaru mniej krytycz-
nie patrzy na cenę. Bywa, Ŝe zapach motywuje go do zrobienia duŜych zaku-
pów, mimo Ŝe przyszedł tylko po majonez14.  

                                                                 
13 Czym jest aromamarketing?, http://www.ims.fm/oferta/aromamarketing/czym-jest-

aromamarketing/?accord=2 (27.07.2011). 
14 M. Szymula, Węsząc lepszy zakup, „Poradnik Handlowca” 2011, nr 4/218, s. 30. 
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Jedną z najpopularniejszych technologii wdraŜania marketingu zapachowe-
go jest technika tzw. zimnej dyfuzji. Urządzenia oparte na zimnej dyfuzji to  
w chwili obecnej najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie do-
stępne na świecie. Zimna dyfuzja polega na przekształceniu kompozycji zapa-
chowej do postaci płynnej na tzw. mikromgiełkę o wielkości cząsteczek od 0,2 
do mikrometra. Mikromgiełka z ogromną łatwością łączy się z cząsteczkami 
powietrza i rozchodzi na duŜe przestrzenie, a na opadanie w warunkach próŜni 
o 1 metr potrzebuje 12–14 godzin. Powoduje to, Ŝe zapach długo utrzymuje się 
w powietrzu. W tej chwili inna technologia nie jest w stanie wygenerować 
mniejszej cząsteczki. Jest to najlepsza technologia do aromatyzacji duŜych po-
wierzchni. Oferta urządzeń działających na zasadzie zimnej dyfuzji zawiera 
kilkanaście modeli. Dobór urządzenia odbywa się w zaleŜności od wymagań 
klienta, rodzaju pomieszczenia, moŜliwości ukrycia urządzenia i podłączenia go 
do wentylacji lub klimatyzacji15.  

Technologia zimnej dyfuzji jest jedyną, która pozwala utrzymać zapach na 
tym samym poziomie intensywności w pierwszym i ostatnim dniu przed wy-
mianą wkładu. Jest to podstawowy i najwaŜniejszy czynnik odróŜniający zimną 
dyfuzję od technologii nawiewowych, w których bez względu na to, czy jest to 
nasączony wkład, czy płyn z zanurzonymi w nim paskami, będzie następował 
spadek efektywności. Niewątpliwą przewagą tej technologii jest jednakowa 
intensywność zapachu. Dzięki temu uŜytkownik ma pewność, Ŝe w kaŜdym 
dniu działalności urządzenie, w które zainwestował, będzie przynosiło iden-
tyczne korzyści i w pełni spełniało swoją rolę.  

Technologia nawiewowa polega na zamknięciu kompozycji zapachowej  
w stałym naturalnym nośniku. Nie jest tu wykorzystywane w Ŝaden sposób 
podgrzewanie kompozycji, co daje jej pełne bezpieczeństwo działania. Techno-
logia ta umoŜliwia skuteczne rozpylenie kompozycji bez uŜycia skomplikowa-
nych urządzeń, co pozwala na bardzo ekonomiczną i wydajną zarazem aroma-
tyzację. Idealnie dopracowane odparowywanie daje moŜliwość utrzymania sta-
łego natęŜenia zapachu przez cały okres uŜytkowania wkładu. Urządzenia na-
wiewowe najlepiej sprawdzają się na małych i średnich powierzchniach. Często 
stosowane są równieŜ urządzenia nawiewowe umoŜliwiające kierunkowanie 
źródła zapachu. Występują jako samodzielne urządzenia lub są uzupełnieniem 
technologii zimnej dyfuzji. Oferta urządzeń, za pomocą których wdraŜa się 

                                                                 
15 Zimna dyfuzja, http://www.aromacorp.pl/oferta/scent-space/systemy/zimna-dyfuzja.html 
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marketing zapachowy, jest szeroka i stale się powiększa, gdyŜ ten sposób pro-
mocji jest dopiero wprowadzany na polski rynek.  

Marketing zapachowy w percepcji nabywców 

Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania ankietowe wśród 
konsumentów. Celem badania było sprawdzenie, jaki jest stosunek ludzi do 
marketingu zapachowego oraz jakie są ich skojarzenia z wymienionymi zapa-
chami. Uzyskano takŜe odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu zapachów na 
podejmowanie decyzji zakupowych oraz tego, jak będzie kształtować się przy-
szłość marketingu zapachowego. Badania przeprowadzono w Centrum Han-
dlowym Atrium w Koszalinie. 

W kwestionariuszu ankietowym zawarto pytania zamknięte, otwarte oraz 
alternatywne. Przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego towarzyszyła 
luźna rozmowa z respondentami, która pozwoliła na pogłębienie wniosków 
wypływających z samego badania. Próbę badawczą stanowiła grupa 61 pełno-
letnich osób, w tym 34 kobiet oraz 27 męŜczyzn. 

Pierwsze pytanie, które rozpoczynało badanie, dotyczyło znajomości mar-
ketingu zapachowego. Jest to zagadnienie nowe. Ludzie często nie zdają sobie 
sprawy, Ŝe zapach, który wyczuwają w sklepie, jest zabiegiem celowym. Z uzy-
skanych danych wynika, Ŝe 55,7% badanych, tj. 34 osoby, spotkało się wcze-
śniej z pojęciem marketingu zapachowego, natomiast 27 osób, czyli 44,3%, 
nigdy wcześniej o nim nie słyszało. Największa znajomość zagadnienia wystą-
piła u osób młodych. 76,48% wszystkich osób, które odpowiedziały twierdząco, 
stanowiły osoby do 40. roku Ŝycia. Wśród siedmiu ankietowanych osób powy-
Ŝej 56. roku Ŝycia aŜ 5 nigdy wcześniej nie słyszało o marketingu zapachowym. 

Następne pytanie dotyczyło pierwszych skojarzeń z czterema podanymi za-
pachami: cytrusy, cynamon, wanilia, świeŜe pieczywo. Najwięcej, bo aŜ 37,7% 
ankietowanych, tj. 23 osoby, zapach cytrusów kojarzy ze świętami BoŜego Na-
rodzenia. Wpływ na taki wynik miał na pewno okres, w którym zostało prze-
prowadzone badanie, czyli okres poświąteczny. Młodzi ludzie cytrusy kojarzą  
z latem, wakacjami, poniewaŜ wzrasta wtedy spoŜycie soków owocowych czy 
napojów o smaku cytrusów. Takie skojarzenie pojawiło się u 24,59% ankieto-
wanych (15 osób). Wśród odpowiedzi występujących rzadziej i zakwalifikowa-
nych do kategorii „inne” pojawiały się m.in. słodycze, orzeźwienie, dzieciń-
stwo. Wynik tego pytania potwierdza tezę, Ŝe na skojarzenia z danym zapachem 
duŜy wpływ ma okres dzieciństwa. Dorośli, starsi obecnie ludzie, dzieciństwo 
przeŜywali w czasach, gdy cytrusy były dostępne jedynie w okresie świąt. Teraz 
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owoce te dostępne są o kaŜdej porze roku, więc ludzie młodzi, którzy dziećmi 
byli wcale nie tak dawno, cytrusy kojarzą głównie z latem, poniewaŜ są one 
doskonałym sposobem na ugaszenie pragnienia i orzeźwienie. 

Zapach cynamonu kojarzy się większości osób ze słodyczami. W ten spo-
sób odpowiedziało 47,54% ankietowanych, czyli 29 osób. Z BoŜym Narodze-
niem kojarzyło go 15 osób, czyli 24,59%. Cynamon jest składnikiem słodyczy 
spoŜywanych głównie w okresie świątecznym, tak Ŝe odpowiedzi te moŜna 
uznać za zbliŜone do siebie. Wśród innych pojawiających się skojarzeń wystą-
piły: herbata, jesienne wieczory, jabłka. Wszystko moŜna sprowadzić do jedne-
go mianownika – zima. Wtedy właśnie w sklepach wyczuwa się zapach pierni-
ka, w którym cynamon jest główną przyprawą. Zapach ten, w połączeniu ze 
świątecznymi piosenkami, ma wywołać w kupujących błogi, przyjemny, świą-
teczny nastrój. Takie nastawienie na pewno sprzyja robieniu większych zaku-
pów. Odpowiedzi „grzane piwo” udzieliło 9 osób, z których 8 to byli męŜczyź-
ni. 

W przypadku zapachu wanilii takŜe najczęstszym skojarzeniem, podobnie 
jak w przypadku cynamonu, były słodycze (45,9% odpowiedzi), a takŜe precy-
zyjne określenie, jakie słodycze – lody (32,77%). Z uzyskanych danych wynika, 
Ŝe 8,2% odpowiedzi stanowiły „kosmetyki”. Ciekawe jest, Ŝe udzieliły jej wy-
łącznie kobiety. To właśnie one uŜywają róŜnego rodzaju balsamów, kremów 
czy Ŝeli do mycia, które są mocno aromatyzowane. MęŜczyźni zaś zapachu 
wanilii w ogóle nie skojarzyli z kosmetykami. Wśród innych odpowiedzi, jakie 
padły podczas badania, znalazły się: świeczki, odświeŜacz. Wiele produktów do 
aromatyzowania mieszkań bazuje właśnie na zapachu wanilii, poniewaŜ jest ona 
aromatem delikatnym oraz pasującym do obu płci.   

Ostatnie skojarzenia, o jakie zostali zapytani respondenci, to skojarzenia 
związane z zapachem świeŜego pieczywa. Połowa ankietowanych, czyli 31 
osób (50,82%), jako pierwsze skojarzenie podała „śniadanie”. Inne skojarzenia, 
jakie wiązały się z podanym aromatem, to m.in. głód, kanapki, weekend, pora-
nek czy piekarnia. Aromat świeŜego chleba jest doskonałym przykładem na 
potwierdzenie tezy, jak silnie zapach jest w stanie oddziaływać na człowieka. 
Nie ma chyba nikogo, kto nie znałby bądź nie lubiłby tego zapachu. Jest to je-
den z najprzyjemniejszych aromatów, jakie towarzyszą nam przez całe Ŝycie. 
Od badanych osób bardzo często moŜna było usłyszeć, Ŝe samo wyobraŜenie 
sobie tego aromatu wywołało u nich głód. MoŜe to być doskonałą wskazówką 
przy wyborze zapachu, jaki zastosuje się w sklepie spoŜywczym. Konsument 
niemal w jednej chwili robi się głodny, a to spowoduje, Ŝe kupi znacznie więcej. 
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Dlatego teŜ w duŜych supermarketach stoiska z pieczywem umieszcza się bliŜej 
wejścia, by juŜ od początku „zaatakować” klienta przyjemnym aromatem. Sto-
iska te są często dodatkowo aromatyzowane sztucznie spreparowanym zapa-
chem pieczywa, by wzmocnić jego siłę.  

Marketing zapachowy moŜe być uznawany za działanie kontrowersyjne, 
poniewaŜ oddziałuje na podświadomość człowieka. Zwykle konsumenci nie 
zdają sobie sprawy z tego, Ŝe zapach, który czują w sklepie, ma inne zadanie niŜ 
tylko umilić atmosferę i zniwelować ewentualne niepoŜądane aromaty. Cel 
zastosowania rozwiązań aromamarketingu jest zupełnie inny. Zapach ma wpły-
nąć na człowieka tak, by ten kupił więcej niŜ zaplanował. Ankietowani zostali 
zapytani, czy takie działania są dopuszczalne i etyczne. 77,05% osób uznało 
działania związane marketingiem zapachowym za dopuszczalne i etyczne. Na-
leŜy podkreślić, Ŝe z 47 osób, które odpowiedziały twierdząco, aŜ 37 to osoby 
przed 40. rokiem Ŝycia. Ich spojrzenie na świat jest inne niŜ osób starszych. 
Według nich więcej działań jest dopuszczalnych i nie widzą w nich nic złego. 
Ludzie w tym wieku są bardziej tolerancyjni, a granica działań etycznych jest 
według nich ustawiona znacznie dalej. Wyznają oni poglądy mówiące o tym, Ŝe 
chcąc odnieść sukces w biznesie, czasem trzeba zachować się podstępnie. Ta-
kim zachowaniem jest właśnie marketing zapachowy. Ludzie starsi, szczególnie 
po 56. roku Ŝycia, w większości odpowiadali negatywnie na to pytanie. Spośród 
7 osób w tym przedziale wiekowym 5 odpowiedziało, Ŝe marketing zapachowy 
jest działaniem niedopuszczalnym. Dopuszczalność marketingu zapachowego 
jest w tym wypadku jedynie kwestią światopoglądu kaŜdego człowieka, ponie-
waŜ  zarówno polskie, jak i unijne prawo nie zabrania działań tego typu.  

Pytanie czwarte dotyczyło preferencji zapachowych w sklepach. Respon-
denci mieli dokonać wyboru spośród trzech moŜliwych odpowiedzi. Większość 
z nich, dokładnie 52,46%, czyli 32 osoby, opowiedziała się za tym, Ŝe woli 
robić zakupu w sklepie, w którym wyczuwalny jest delikatny zapach. Wyboru 
takiego dokonało więcej kobiet. Na 32 ankietowane osoby, które odpowiedzia-
ły, Ŝe preferują delikatny zapach, kobiet było 22, co stanowiło 68,75% wszyst-
kich odpowiedzi twierdzących. MęŜczyźni w większości odpowiadali, Ŝe wolą 
robić zakupy w miejscu, gdzie nie jest wyczuwalny Ŝaden zapach. Przewaga 
kobiet opowiadających się za delikatnym zapachem wynika z faktu, Ŝe są one 
bardziej podatne na odczuwanie zapachów, dlatego teŜ oddziaływanie na nie 
marketingu zapachowego jest silniejsze. Wiedzą o tym takŜe specjaliści z dzie-
dziny aromamarketingu, którzy znacznie częściej stosują go miejscach przezna-
czonych dla kobiet, jak np. sklepy z bielizną, drogerie, perfumerie, salony ko-
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smetyczne. Z pewnością moŜna stwierdzić, Ŝe aromatyzacja przestrzeni han-
dlowej lub usługowej bardziej opłaca się właśnie w przypadku kobiet, gdyŜ 
oczekiwać moŜna znacznie lepszych efektów. 

W przypadku kolejnego przedmiotu, a mianowicie luksusowego samocho-
du, rozbieŜności są znacznie mniejsze. Większość ankietowanych, tj. 57,39%  
– 35 osób, odpowiedziała, Ŝe zapachem, który najbardziej kojarzy się z luksu-
sowym samochodem, jest zapach skóry, a konkretnie skórzanych foteli samo-
chodowych. W świadomości ludzi luksusowy samochód musi mieć skórzane 
fotele, jest to symbol wygody i bogactwa. Inne zapachy, jakie kojarzą się z luk-
susowym samochodem, to zapach plastiku czy drewna. 

Zbyt intensywny, duszący zapach moŜe spowodować, Ŝe potencjalny na-
bywca wyjdzie ze sklepu, nie dokonując Ŝadnego zakupu. Nie będzie on w sta-
nie wytrzymać dłuŜej w takim miejscu. Tezę tę potwierdzają wyniki badania. 
77,05% ankietowanych, tj. 47 osób, odpowiedziało, Ŝe zbyt mocny zapach wy-
wołuje u nich niechęć do pozostania dłuŜej. Cel aromamarketingu jest zaś od-
wrotny: ma zachęcić klienta do wydłuŜenia czasu przebywania w danym miej-
scu. Dlatego teŜ waŜne jest dobranie odpowiedniej intensywności zapachu – za 
delikatny nie zostanie odebrany, zbyt intensywny odstraszy klienta. Pozostałe 
22,95% respondentów stwierdziło, Ŝe nawet duszący i intensywny zapach nie 
jest w stanie spowodować, iŜ wyjdą ze sklepu szybciej. 

Aromamarketing, jak kaŜde działanie marketingowe, naleŜy stosować  
z wyczuciem. Bardzo łatwo jest przekroczyć cienką linię będącą granicą po-
między działaniem skutecznym a takim, które przyniesie skutek odwrotny. 
Konsumenci są coraz lepiej zorientowani we wszystkich trikach, jakie stosują 
sprzedawcy. Zbyt intensywne działania, takŜe zapachowe, spowodują, Ŝe klient 
rozpozna specjalne działania, a jak wiadomo najlepsze działania marketingowe 
to takie, o których istnieniu klient nie wie. Tak właśnie moŜe być umiejętnie 
zastosowany marketing zapachowy. Delikatny, subtelny zapach moŜe nie zostać 
zauwaŜony przez człowieka świadomie, ale jego podświadomość na pewno 
zarejestruje obecność jakiegoś aromatu i wywoła odpowiednie skojarzenia.  

Zdecydowana większość respondentów, tj. 90,16%, czyli 55 osób, jest zda-
nia, Ŝe marketing zapachowy dopiero wchodzi na polski rynek i jego moŜliwo-
ści są przed nami. Nawet ludzie starsi, będący zazwyczaj sceptycznie nastawie-
ni do nowości, szczególnie tych, które mają ich zachęcić do kupowania,  
w znacznej większości odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy aromamarke-
ting rozwinie się w przyszłości. 
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Przeprowadzone badania udowadniają, Ŝe umiejętnie zastosowany marke-
ting zapachowy ma ogromny wpływ na postępowanie nabywców. Aromamar-
keting jest dziedziną specyficzną, poniewaŜ oddziałuje na człowieka poza jego 
świadomością. To właśnie ta jego cecha wzbudza najwięcej kontrowersji. Ba-
dania pokazały, Ŝe część społeczeństwa postrzega go jako działanie nieetyczne. 
UwaŜają oni, Ŝe człowiek powinien być w stanie obronić się przed działaniami 
marketingowymi. MoŜna nie oglądać reklam, nie słuchać ich, nie czytać, jednak 
działania zapachu nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Jego potęga tkwi właśnie  
w podświadomym działaniu, z którego człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy. 
Odbieranie marketingu zapachowego w duŜej mierze zaleŜy od wieku i płci 
konsumentów. NaleŜy więc pamiętać wybierając zapach, by dokonać segmenta-
cji klientów. Pełna akceptacja takich działań przynaleŜy młodszemu pokoleniu. 
Badania pokazują, Ŝe kaŜdy zapach wywołuje inne skojarzenia. Jest to przyczy-
ną wymuszającą zatrudnienie specjalistów, którzy dysponując odpowiednią 
wiedzą, dobiorą aromat odpowiedni do danego rodzaju działalności. 

Przyszłość marketingu zapachowego 

Fachowcy od marketingu muszą docierać do odbiorców ze swoim przeka-
zem, wykorzystując wiele zmysłów, bo zwykła reklama stała się zbyt mało 
efektywna. Ludzie są bombardowani dziesiątkami tysięcy reklam telewizyjnych 
rocznie, do tego dochodzą tysiące innych komercyjnych wiadomości. Nie chcą 
ich juŜ słuchać i oglądać, nie są nimi zainteresowani. W XXI wieku przyszedł 
czas na coś nowego, czym specjaliści od marketingu będą zachęcać kolejnych 
nabywców do kupna. Przyszedł czas m.in. na marketing zapachowy.  

Scent Marketing Institute przedstawił trendy, które ukazują przyszłość mar-
ketingu zapachowego. Zapach, jako czynnik trudny do skopiowania, będzie 
wykorzystywany do zapobiegania fałszerstwom i podrabianiu pomysłów kon-
kurencji. Bez znajomości dokładnej receptury zapachu i proporcji składników  
w nim zawartych nie da się dokładnie odtworzyć danego aromatu. Obecnie 
bardzo często spotyka się kopiowanie reklam, sloganów, znaków handlowych 
(logo), sygnału dźwiękowego itp. Szczególnie często wykorzystują to marki 
mniej znane. Upodabniają one swoje produkty do tych znanych, by wykorzystać 
nieuwagę klienta i znaleźć się w jego koszyku z zakupami. Potęga zapachu 
zabezpieczy znane marki przed próbą kopiowania. Zmysł węchu jest na tyle 
czuły i niezaleŜny od ludzkiej świadomości, Ŝe nie pozwoli na dokonanie po-
myłki. Jest to pierwszy zmysł, który rozwinął się w procesie ewolucyjnym, 
cechujący się zarazem niezwykle silną oraz precyzyjną zdolnością przypomina-
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nia sobie raz zapamiętanych zdarzeń. Zapach jest przetwarzany przez układ 
limbiczny w naszym mózgu, który jest odpowiedzialny za procesy pamięciowe 
i emocjonalne. Jednym słowem: nosa nie da się oszukać.   

Azjatycki rynek turystyczny jest bardzo zainteresowany marketingiem za-
pachowym. Wyjątkowe moŜliwości, jakie daje aromamarketing, wynikają 
przede wszystkim ze szczególnie silnego związku pomiędzy zapachem a pa-
mięcią i emocjami. Aplikowanie odpowiednich aromatów zapewnia wytworze-
nie odpowiedniego dla danej chwili i pory dnia nastroju, a takŜe pozwala na 
powiązanie i skojarzenie danego zapachu z konkretną marką. Rosnąca popular-
ność marketingu zapachowego wpływa równieŜ na rozwój technologii. Naj-
nowsze osiągnięcia z dziedziny marketingu zapachowego pozwalają na opcję 
przewidującą aŜ do pięciu róŜnych zapachów na kaŜdy pokój. Głównym wy-
zwaniem, które stoi przed przemysłem turystycznym i hotelami, to odnalezienie 
właściwych proporcji pomiędzy zapachami naturalnymi a syntetycznymi. 

Marketing zapachowy w Polsce dopiero raczkuje. Największym problemem 
jest zbyt małe doświadczenie i słaba penetracja rynku, co sprawia, Ŝe istnieje 
potrzeba godnego adwokata w firmie klienta, który będzie chciał przejąć na 
siebie ryzyko zastosowania marketingu zapachowego w promowaniu jego mar-
ki. Polscy handlowcy nie posiadają wiedzy, a takŜe świadomości na temat sku-
teczności aromamarketingu. 

Marketing sensoryczny naleŜy traktować jako kolejny naturalny etap w my-
śleniu nad marką. Jest jednym ze sposobów na skuteczniejszą walkę o klienta 
oraz dostarczenie mu pełniejszego i wyrazistszego wraŜenia podczas zakupów. 
Odwoływanie się do więcej niŜ jednego zmysłu jest posunięciem bardzo natu-
ralnym, gdyŜ na co dzień człowiek odbiera świat nie tylko przy pomocy wzro-
ku, ale takŜe słuchu, węchu, smaku i dotyku.  

Zakończenie 

Węch jest najbardziej wraŜliwym zmysłem człowieka. Jest takŜe zmysłem, 
którego nie da się zignorować. Nie da się przestać oddychać, a tym samym nie 
odczuwać otaczających nas zapachów. Dodatkowo zapach działa na naszą pod-
świadomość, nad którą nie mamy kontroli. Zapach jest czymś naturalnym, jest 
częścią naszego Ŝycia. Ma on głęboki wpływ na człowieka, kojarzy się z czymś 
niemoŜliwym do zdefiniowania. Dlatego zmysł węchu nazywany jest cichym 
zmysłem. Przykłady potwierdzające tę tezę zawierają się w przeprowadzonych 
badaniach.  
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Marketingowcy doskonale zdają sobie sprawę z potęgi oddziaływania zapa-
chu., a takŜe z faktu, Ŝe póki co marketing zdominowany jest przez bodźce 
wzrokowe. Taki stan rzeczy daje im duŜe moŜliwości zastosowania zapachu 
jako czegoś, czego jeszcze nie stosowano. W marketingu zapachowym aromaty 
moŜna stosować w róŜnych celach, nie tylko by zwiększyć sprzedaŜ. Innym 
celem moŜe być reklama produktu lub wyraŜenie oraz wzmocnienie toŜsamości 
marki, umocnienie jej wizerunku. 

Z badań nad skutecznością marketingu zapachowego wynika, Ŝe róŜne ro-
dzaje zapachów sprzyjają tworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscu sprzedaŜy 
lub przestrzeni usługowej. Często skutkiem takich rozwiązań jest takŜe zwięk-
szenie lojalności klientów wobec firmy. Miły aromat, jaki wyczuwa się w skle-
pie, tworzy przyjemny nastrój, udzielający się klientowi, który kupuje więcej, 
dodatkowo rekomendując znajomym swoje nastawienie. 
 

SCENT MARKETING IN PRACTICE 
 

Summary 
 

The paper highlights the essence of scent marketing as a tool in the fight for customers. To 
illustrate the impact of aromamarketing on the buyer, the experiences in hotel services, trade, and 
selected products have been used. The modern technologies used in the odor emitting based on 
the diffusion of dry or cold air supply have also been stressed. For the purpose of the formulated 
thesis the surveys examining the attitude of potential buyers to scent marketing used by compa-
nies have been conducted. The future of scent marketing has been based on the research of Scent 
Marketing Institute.  

Translated by Krystyna Kańska 
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Streszczenie  

Artykuł poświęcony jest analizie metod komunikowania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Zbadano strategię komunikowania się z otoczeniem tej instytucji na tle praktyki komuni-
kowania w siłach zbrojnych i teorii public relations oraz marketingu. Przedstawiono standardy 
komunikowania się sił zbrojnych oraz przedstawiono zasady, jakimi Wojsko Polskie kieruje się  
w przypadkach bezpośredniej interakcji z cywilami. Zaprezentowane zostały wytyczne do takich 
sytuacji, jak wyjazd na misję czy rekrutacja do słuŜb zawodowych i rezerwowych. Oceniono 
rezultaty stosowanych przez siły zbrojne strategii komunikowania.  

Wprowadzenie 

Siły zbrojne są jednym z podstawowych czynników zapewniających nie-
podległość państwa. Są teŜ znaczącym czynnikiem innowacji – takie samoloty 
jak PZL 37 Łoś czy P 11 c nie tylko walczyły w barwach lotnictwa polskiego, 
ale były takŜe, a moŜe przede wszystkim wizytówką technologii młodego pań-
stwa. Podobnie jak, być moŜe, w przyszłości taką wizytówką będzie wóz bojo-
wy „Anders”. Siły zbrojne są w Polsce i innych krajach demokratycznych waŜ-
nym składnikiem Ŝycia społecznego. Są – dotyczy to zwłaszcza armii zawodo-
wych – waŜnym na rynku pracy pracodawcą, odbiorcą usług i towarów, wresz-
cie instytucją edukacyjną, szkolącą ludzi w zawodach potrzebnych takŜe  
w cywilu i nadzorującą studia wyŜsze na uczelniach wojskowych. Wojsko jest  
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z jednej strony pod kontrolą cywilną; z drugiej, ciesząc się społecznym presti-
Ŝem1, wpływa takŜe na opinię publiczną.  

Ponadto kontrola cywilna nad wojskiem wymaga nie tylko tego, by wojsko 
podejmowało działania na rozkaz władzy cywilnej, ale takŜe polega na kontroli 
tych działań, a szczególnie przestrzegania w nich praw człowieka. Jednocześnie 
zarówno w czasie pokoju, jak i róŜnego rodzaju operacji militarnych waŜny jest 
wizerunek sił zbrojnych wśród własnego społeczeństwa. Dowiodła tego wojna 
w Wietnamie, gdzie brak poparcia społeczeństwa amerykańskiego dla działań 
wojskowych USA był jednym z najwaŜniejszych, jeŜeli nie kluczowym, ele-
mentem klęski. Ponadto siły zbrojne potrzebują akceptacji do takich przedsię-
wzięć, jak rekrutacja Ŝołnierzy czy do takich uciąŜliwych inwestycji, jak poli-
gony czy składy amunicji, wreszcie społecznej akceptacji niemałych wydatków 
na wynagrodzenia Ŝołnierzy, sprzęt, wyposaŜenie i umundurowanie.  

Wszystko to oznacza, Ŝe Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej potrzebują 
wielokierunkowego i wieloaspektowego komunikowania z otoczeniem. Komu-
nikowanie to nie ogranicza się do działań z zakresu marketingu i public rela-
tions, ale techniki i metody z tych dziedzin odgrywają w nim istotną rolę. Pro-
ponowane badania świadomie zawęŜane są do działań marketingowych i public 
relations. Pominięte zostaną takie czynności związane z komunikowaniem, jak 
propaganda czy wojna psychologiczna.  

Definiowanie działań komunikacyjnych  

Na samym początku wyjaśniono pojęcia marketingu i public relations oraz 
ich rozumienie przez siły zbrojne. Frazer Seitel przytacza definicję public rela-
tions sformułowaną przez ekspertów na zlecenie Fundacji Badań i Edukacji 
Public Relations: „Public relations jest samodzielną funkcją zarządzania, poma-
gającą ustanowić i utrzymać dwustronną komunikację, zrozumienie, akceptację 
i współpracę pomiędzy organizacją i jej otoczeniem; pomagającą zarządzać 
problemami lub zagadnieniami; pomagającą zarządowi w uzyskiwaniu infor-
macji o zmianach i skutecznych moŜliwościach ich wykorzystania, słuŜąc jako 
system wczesnego ostrzegania, pomagający przewidywać trendy; ponadto jako 
główne narzędzia wykorzystują badania oraz rzetelne i etyczne techniki komu-
nikacyjne”2. 

                                                                 
1 Najbardziej i najmniej prestiŜowe zawody w Polsce, http://www.hotmoney.pl/artykul/ 

najbardziej-i-najmniej-prestizowe-zawody-w-polsce-23015 (1.03.2012). 
2 F.P. Seitel, Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 10. 
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Tomasz Goban-Klas przychyla się zaś do innej definicji public relations: 
„Scott M. Cutlip, Allen oraz Glen M. Broom piszą, Ŝe public relations to funk-
cja zarządzania, która nawiązuje i podtrzymuje wzajemne korzystne stosunki 
między instytucją oraz grupami (publics) od których zaleŜy jej sukces lub klę-
ska”3. 

Tymczasem resort Obrony Narodowej ujmuje public relations następująco: 
„Świadoma organizacja komunikowania poprzez podtrzymywanie wzajemnych 
relacji instytucji z otoczeniem, władz instytucji z pracownikami, instytucji  
z mediami, mająca na celu wykreowanie poŜądanego wizerunku instytucji  
w oczach opinii publicznej, społeczeństwa. Integralną rolę w działaniach public 
relations odgrywa informacja – wiarygodna, obiektywna, fachowa, kompetentna 
i otwarta wobec mediów. Informowanie odbiorców przez instytucję o swoich 
zamierzeniach, planach, aktualnych działaniach jest elementem świadomej, 
długofalowej strategii, funkcją strategicznego zarządzania instytucją. W ujęciu 
zadaniowym koncentruje się na gromadzeniu, analizie, przetwarzaniu i wytwa-
rzaniu oraz dystrybucji/upowszechnianiu komunikatów w przestrzeni publicznej 
(adresowanych do określonych grup docelowych)”4. 

Charakterystyczny jest tu nacisk na kompetentne, uczciwe i pełne komuni-
kowanie. Zgodność komunikatów z zasadami etycznymi staje się tutaj imma-
nentną częścią public relations.  

W prezentowanym rozumieniu public relations nie jest formą promocji, 
chociaŜ moŜe jej towarzyszyć. Public relations jest funkcją zarządzania odpo-
wiedzialną za komunikowanie, za dialog organizacji z otoczeniem.  

Mówiąc o public relations, nie sposób nie zauwaŜyć pewnej sprzeczności 
metodologicznej. Wojskowe public relations nosi w siłach zbrojnych nazwę 
Military Public Affairs5, brak w nazwie słowa „relations”. Takie nazewnictwo 
jest zresztą zgodne z dokumentami NATO6.  

JeŜeli chodzi o marketing, Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu okre-
śla go jako: „proces planowania i realizacji pomysłów urzeczywistniania kon-
cepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania 

                                                                 
3 T. Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje uwarunkowania, 

Business Press, Warszawa 1994, s. 22. 
4 Strategia informowania i promocji obronności resortu Obrony Narodowej, Departament Wy-

chowania i Promocji Obronności Centrum Informacyjne MON, www.wp.mil.pl/pliki/File/ 
strategia_informowania_i_promocji.doc. 

5 Sz. Głuszczak, Oficer prasowy – wojskowy PR-owiec, www.proto.pl/PR/Pdf/Oficer_ 
prasowy_wojskowy_PR-owiec.pdf (1.03.2012). 

6 Allied Command Operations and Allied Command Transformation, Public Affairs Handbook, 
July 2010, http://www.aco.nato.int/resources/13/handbookforweb2010[1].pdf. 
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wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw”7. Według zaś Philipa 
Kotlera, „marketing jest to proces społeczny i menedŜerski, w ramach którego 
jednostki i grupy uzyskują to, czego pragną w wyniku kreowania i wymiany 
produktów i wartości z innymi jednostkami i grupami”8. 

Spośród róŜnych koncepcji marketingu naleŜy wyróŜnić koncepcję marke-
tingu mix. Marketing mix polega na kompozycji elementów stanowiących  
o wymianie zasobów. J.E. McCarthy wprowadził cztery elementy kompozycji 
marketingowej (4P), czyli produkt, cena, promocja, miejsce – inaczej dystrybu-
cja (product, price, promotion, place). Produkt obejmuje takie cechy, jak: ja-
kość, opakowanie, marka, gwarancja, zwroty, akcesoria i usługi. Polityka ce-
nowa zawiera: cenniki, rabaty, warunki kredytowe, okresy płatności. Polityka 
dystrybucji dotyczy lokalizacji, kanałów dystrybucji, gospodarki transportowej  
i magazynowej. Promocja obejmuje reklamę, promocję uzupełniającą, niefor-
malny kontakt ustny, sprzedaŜ osobistą, marketing bezpośredni i PR, czyli pu-
blicity9.  

Konwencja ta, a raczej jej elementy, są stosowane przy rekrutacji do US 
Army10. W tym miejscu naleŜy zauwaŜyć, Ŝe Siły Zbrojne RP przytaczają wła-
sną, profesjonalnie sformułowaną definicję public relations, a milczą o marke-
tingu. Oznacza to, Ŝe główny nacisk w komunikowaniu się Wojska Polskiego  
z otoczeniem połoŜony jest na public relations, nie zaś na marketing. Elementy 
marketingu są jednak obecne w działaniach rekrutacyjnych do Narodowych Sił 
Rezerwowych11 (NSR). Chodzi przede wszystkim o promocję, ale takŜe zarzą-
dzanie marką, jaką są w pewnym sensie Siły Zbrojne RP. Promocja w przypad-
ku NSR zakłada między innymi reklamy na plakatach, a takŜe reklamę filmową 
umieszczoną takŜe na popularnym kanale internetowym YouTube12. Wszystkie 
te działania podporządkowane są wojskowej strategii komunikowania.  

Standardy komunikowania sił zbrojnych – od misji do wewnętrznego PR  

Strategia informowania i promocji obronności resortu Obrony Narodowej 
jest pochodną NATO-wskiej myśli dotyczącej komunikowania sił zbrojnych 
krajów demokratycznych13. Rozpoczyna się ona swoistą deklaracją misji: „Siły 
Zbrojne RP są integralną częścią demokratycznego państwa prawnego, profe-
                                                                 

7 Definicja marketingu, http://mfiles.pl/pl/index.php/Definicja_marketingu. 
8 Ph. Kotler, Marketing, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 39.  
9 Marketing mix, http://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_mix. 
10 TrainingSchool Recruiting Program Handbook. 
11 Narodowe Siły Rezerwowe, http://www.nsr.wp.mil.pl/pl/index.html. 
12 NSR – film promocyjny, http://www.youtube.com/watch?v=r-n-7MSKBUw. 
13 Do niedawna nie tylko demokratycznych – takŜe np. Turcji i Grecji.  
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sjonalną i apolityczną organizacją działającą z upowaŜnienia prawa i w zakresie 
obowiązującego ładu prawno-konstytucyjnego”14. Tego typu deklaracja wska-
zuje na pokrewieństwo wojskowego zarządzania informacją z zarządzaniem 
publicznym. Istotna jest takŜe misja kaŜdej z podlegających sztabowi Sił Zbroj-
nych RP jednostek. Jak pisze Szczepan Głuszczak: „Ogólnie pojęta misja jed-
nostki wojskowej to prawnie usankcjonowane tezy zapisane w artykule 26. 
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w artykule 5. Traktatu Północnoatlantyc-
kiego sporządzonego w Waszyngtonie w 1949 r. oraz kwestiach zawartych  
w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2006 roku”15. 

Według tych zapisów, Wojsko Polskie nie stoi jedynie na straŜy bezpie-
czeństwa i suwerenności Polski, ale takŜe innych państw na mocy Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego16. Tym samym polskie siły zbrojne winny takŜe informo-
wać społeczeństwa innych państw NATO oraz społeczeństwa krajów sprzymie-
rzonych o swoich działaniach. Pochodną przyjęcia tego aktu prawnego jest tak-
Ŝe standaryzacja procedur komunikacyjnych państw NATO.  

Celem Strategii… jest de facto realizacja praw obywatelskich, naleŜnych 
obywatelom państw demokratycznych, a w szczególności: „Realizacja konsty-
tucyjnego prawa obywatela do informacji jest najwaŜniejszym elementem poli-
tyki informacyjnej resortu Obrony Narodowej. Oznacza to, Ŝe obywatel ma 
prawo domagać się informacji o sprawach resortu, zarówno pozytywnych, jak  
i negatywnych, zaś resort ma obowiązek je udostępnić, bezpośrednio lub po-
przez media. Świadomość tych obowiązków powoduje, Ŝe resort ON realizuje 
głównie aktywną politykę informacyjną”17. Co oznacza, Ŝe: „strategicznym 
celem polityki informacyjnej resortu Obrony Narodowej jest uzyskanie poparcia 
i zrozumienia opinii publicznej dla celów, zadań i działań, podejmowanych 
przez resort”18. To poparcie jest niezwykle waŜne: w nowoczesnym społeczeń-
stwie demokratycznym zapewnia nie tylko brak protestów w postaci petycji  
i demonstracji, ale takŜe, pośrednio, poparcie działań politycznych sprzyjają-
cych siłom zbrojnym.  

Mając tak szeroko zarysowane cele działania, konieczne jest zakreślenie 
priorytetów, które będą wyznaczały dalsze czynności w zakresie komunikowa-
nia Sił Zbrojnych RP. Do priorytetów informacyjnych zalicza się takie, jak: 

                                                                 
14 Strategia informowania i promocji… 
15 Sz. Głuszczak, Oficer prasowy – wojskowy PR-owiec… 
16 Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000870970. 
17 Strategia informowania i promocji… 
18 Ibidem. 
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1. Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP.  
2. Modernizacja techniczna armii jako obszar transformacji o znaczącym po-

zytywnym potencjale wizerunkowym.  
3. Operacje poza granicami kraju.  
4. Zmiany organizacyjno-strukturalne.  
5. Budowa profesjonalnej słuŜby prasowej resortu ON.  
6. Wprowadzenie nowoczesnych, efektywnych systemów informacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych.  
7. Budowa optymalnego systemu funkcjonowania prasy wojskowej, która 

powinna doprowadzić do zracjonalizowania kosztów wydawnictw wojsko-
wych oraz otwarcia się prasy wojskowej na rynek zewnętrzny.  

8. Zapewnienie słuŜbie prasowej kontyngentów wojskowych sprzętu i moŜli-
wości technicznych, niezbędnych do przekazywania opinii publicznej in-
formacji o realizacji zadań przez Ŝołnierzy biorących udział w misjach.  

9. Doprecyzowanie i nadanie systemowego charakteru rozwiązaniom z zakre-
su reagowania kryzysowego19. 
Oprócz priorytetów informacyjnych występują takŜe obszary priorytetowe, 

takie jak:  
1. Opracowanie i koordynowanie Systemu Promocji Obronności. 
2. Upowszechnianie rządowej deklaracji „Patriotyzm jutra”. 
3. Prezentacja procesu przemian w Siłach Zbrojnych RP (modernizacja tech-

niczna, profesjonalizacja, restrukturyzacja) oraz rekrutacja kandydatów do 
słuŜby wojskowej).  

4. Promocja udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych w ramach 
NATO, UE i ONZ oraz misjach koalicyjnych.  

5. Promocja Wojska Polskiego za granicą20. 
KaŜdy obszar priorytetowy podzielony jest na cel strategiczny, cele opera-

cyjne i działania21.  
Wspomniana rządowa deklaracja „Patriotyzm jutra” z 11 listopada 2005 ro-

ku22 określa rolę organizacji pozarządowych w budowaniu postaw patriotycz-
nych. Jest to program tworzony między innymi we współpracy z Muzeum Woj-

                                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Strategia informowania i promocji… 
22 Informacyjna Agencja Radiowa. 
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ska Polskiego w Warszawie i TVP23. Ma on na celu promocję wyŜej wymienio-
nych postaw wśród młodzieŜy.  

Wszystkie te cele wymagają umocowania instytucjonalnego. Na stronach 
internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej napisano: „Pierwszym etapem 
budowy nowoczesnego systemu komunikowania wojska ze społeczeństwem 
było powstanie Centrum Informacyjnego MON (w 2004 r.), którego kontynu-
acją jest Departament Prasowo-Informacyjny MON (od 1 stycznia 2007 r.)”24.. 

Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego, zwanego dalej DPI, od-
powiada za realizację polityki informacyjnej resortu, w tym w szczególności:  

– sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością słuŜby prasowej resor-
tu, 

– sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Wojskowego Instytutu 
Wydawniczego w Warszawie, w tym współdecyduje o nakładzie wy-
dawanych tytułów, 

– przedstawia do akceptacji Ministra oraz realizuje zasady i kierunki poli-
tyki informacyjnej resortu, 

– wydaje, po akceptacji Ministra, wytyczne i zalecenia dotyczące polityki 
informacyjnej resortu, 

– zapewnia prowadzenie polityki informacyjnej resortu dostosowanej do 
okoliczności, potrzeb i zainteresowania mediów oraz opinii publicz-
nej25. 

Strategia… określa takŜe odpowiedzialność za poszczególne działania in-
formacyjne: „Zgodnie z dokumentami normatywnymi NATO, za realizację 
polityki informacyjnej odpowiedzialni są dowódcy i szefowie jednostek organi-
zacyjnych, a podlegli im oficerowie prasowi są traktowani jako eksperci i do-
radcy. Podstawą budowy sprawnego systemu informowania krajowej i zagra-
nicznej opinii publicznej musi być świadomość dowódców w tym zakresie”26.  

Podstawowymi zadaniami oficera prasowego jednostki wojskowej są 
przede wszystkim kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu. 
Obejmują one stworzenie baz danych oraz mapy mediów i podzielenie jej na 
grupy. Bardzo waŜne i najtrudniejsze jest zainteresowanie tych wszystkich osób 
                                                                 

23 Wspierajmy patriotyzm jutra, http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/wspierajmy-
patriotyzm-jutra/6107367?date=20120314. 

24 SłuŜba prasowa resortu Obrony Narodowej, http://www.mon.gov.pl/pl/strona/84/ 
PG_122_66. 

25 Decyzja Nr 108 /MON  Ministra Obrony Narodowej z 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad 
realizacji polityki informacyjnej w resorcie Obrony Narodowej, Dz. Urz. MON z 6 maja 2009 r. 
nr 7, poz. 82. 

26 Strategia informowania i promocji… 
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swoją dziedziną. Kiedy uda się przyciągnąć czyjąś uwagę, naleŜy ją za wszelką 
cenę utrzymać. Istotne jest, aby wszystkie te czynności wykonywać planowo  
i skoordynowanie27. 

Zasady kontaktów z dziennikarzami zostały opisane przez pułkownika Da-
riusza Kryszka. Według niego, dowódcy i oficerowie sztabów muszą postępo-
wać w zgodzie z zasadami i wytycznymi NATO dotyczącymi relacji z dzienni-
karzami. Są one następujące:  
1. Prawda jest najwaŜniejsza, nigdy nie okłamuj mediów.  
2. Przedstawiciele mediów nie są twoimi wrogami.  
3. Dostarczone informacje muszą być udostępnione dla wszystkich – nie ma 

informacji tylko dla wybranych dziennikarzy.  
4. Potencjalnie kaŜdy aspekt kaŜdego działania (operacji) powoduje implika-

cje w zakresie public information.  
5. Pamiętaj, Ŝe zainteresowanie mediów nigdy nie jest stałe.  
6. Nie wolno ograniczać dostępu do informacji publicznej dla sił zbrojnych 

NATO. 
7. Nie wszystkie wydarzenia będą dobrymi wydarzeniami, ale zawsze jest 

jakaś dobra strona nawet w najgorszej sytuacji.  
8. Public information musi być prowadzone odpowiednio wcześnie i trwać 

podczas kaŜdego działania – operacji.  
9. NaleŜy zawsze planować kontakty z mediami i określić zasady dostępu 

dziennikarzy do informacji.  
10. Ochrona informacji niejawnych musi być zapewniona u źródła.  
11. Prawo do informacji jest regułą – ograniczenie wyjątkiem28. 

JeŜeli chodzi o metody i techniki stosowane w działaniach informacyjnych 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, to nie róŜnią się one od tych, które 
stosowane są przez organizacje cywilne. Warsztat pracy jest identyczny jak  
w firmie czy duŜej korporacji29.  

Z kolei Strategia… wymienia główne instrumenty polityki informacyjnej, 
do których zalicza:  

a) public information – działania w zakresie informacji publicznej, w tym 
wydawanie Biuletynu informacji publicznej w wersji elektronicznej, 

                                                                 
27 Sz. Głuszczak, Oficer prasowy – wojskowy PR-owiec… 
28 D. Kryszk, Public relations na wojnie (według poglądów NATO), w: Public relations sztuka 

skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, red. H. Przybylski, Wyd. Akademii  Ekonomicznej, 
Katowice 2004, s. 130. 

29 Sz. Głuszczak, Oficer prasowy – wojskowy PR-owiec… 
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b) media relations – działania ukierunkowane na środki masowego prze-
kazu, budowę relacji z mediami, pozwalające na skuteczne oddziaływa-
nie za ich pośrednictwem na opinię publiczną, 

c) public affairs – działania ukierunkowane na budowę wzajemnie ko-
rzystnych relacji z instytucjami Ŝycia publicznego, 

d) e-public relations – działania z zakresu komunikacji społecznej, reali-
zowane za pomocą Internetu (portal internetowy, poczta elektroniczna, 
prezentacje multimedialne) oraz intranetu30. 

O wadze, jaką autorzy Strategii… przywiązują do informowania za pomocą 
środków elektronicznych, świadczy fakt specjalnego ich wymienienia. „Naj-
istotniejszym narzędziem e-public relations jest portal internetowy resortu 
Obrony Narodowej: www.mon.gov.pl, składający się z 2 części – administro-
wanej przez CI MON części informacyjnej oraz administrowanej przez DWiPO 
części promocyjnej www.wojsko-polskie.pl”31. Niestety, nie wymienia się  
w tym miejscu portali społecznościowych, które są dla wielu organizacji waŜ-
nym miejscem komunikowania32. Przy czym fakt, Ŝe nie są one wymienione  
w rozkazach naczelnego dowództwa lub poleceniach ministerialnych nie ozna-
cza, Ŝe nie są uŜywane przez polskich oficerów prasowych. Przykładem takiego 
uŜycia jest facebookowa strona 10. Brygady Logistycznej z Opola33.  

Strategia… nie odnosi się do wewnętrznego public relations, czyli tych 
działań PR, które są przeznaczone dla Ŝołnierzy i cywilnych pracowników woj-
ska. Jest to waŜne ze względu na to, Ŝe Ŝołnierze są naturalnymi autorytetami  
w sprawach wojska, przez co są siłą mocno kształtującą wizerunek tej instytu-
cji. Wewnętrzny PR poprawia takŜe relacje pomiędzy oddziałami wojskowymi  
i samymi Ŝołnierzami. Elementami tworzenia wizerunku wewnętrznego są za-
chowania samych Ŝołnierzy, tak jak opisane jest to w kodeksie obowiązującym 
kadetów West Point: „Rozdział pierwszy Kodeksu Kadeta West Point definiuje 
postawę kadeta jako wolną od kłamstwa, oszustwa, kradzieŜy, a takŜe tolero-
wania tych, którzy podobnym zachowaniem się odznaczają”34. 

Podobnie jak w przypadku West Point, Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej określa zasady zachowania i ubrania Ŝołnierza35. Nie-

                                                                 
30 Strategia informowania i promocji… 
31 Ibidem. 
32 Np. http://www.facebook.com/marinecorps. 
33 http://pl-pl.facebook.com/10BLog?sk=info. 
34 E. Post, Etiquette, Funk & Wagnalls, New York 1969, s. 587. 
35 Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.wkuwysz 

kow.wp.mil.pl/plik/file/regulamin_ogolny.pdf. 
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zwykle waŜnym elementem budowy wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej jako dobrego pracodawcy jest troska o rodziny Ŝołnierzy. Na spotkaniu 
przed wyjazdem rodzina Ŝołnierza zostaje poinformowana, Ŝe zgodnie z rozka-
zem Dowódcy Wojsk Lądowych:  

– zorganizowano łączność telefoniczną i komputerową z Ŝołnierzami 
przebywającymi na misji w wyznaczonych pomieszczeniach klubów 
garnizonowych lub Ŝołnierskich, 

– w jednostce wojskowej wyznaczono oficera (oficerów) do kontaktów  
z rodzinami w sytuacjach szczególnych, 

– w klubach garnizonowych wyznaczono pomieszczenie, tzw. centrum 
pomocy rodzinie, gdzie m.in. usytuowano punkt konsultacji psycholo-
gicznej, 

– do opieki nad rodzinami Ŝołnierzy pełniących słuŜbę w Iraku włączone 
zostało Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa36. 

Wojsko Polskie stosuje instrumenty komunikacji marketingowej, podobnie 
jak inne armie, w sytuacji rekrutacji. Widoczne dla laika narzędzia to przede 
wszystkim promocja za pomocą reklam. Pozostałe elementy 4P – czyli produkt, 
cena czy dystrybucja, da się wyróŜnić, choć wydaje się, Ŝe nie mają takiego 
znaczenia jak w instytucjach cywilnych. Banery reklamowe rekrutacji do Naro-
dowych Sił Rezerwowych są obecne na stronach internetowych Sił Zbrojnych 
RP37, a takŜe widoczne na zastępczym dworcu kolejowym w Katowicach. Nale-
Ŝy Ŝałować, Ŝe nie skorzystano z tak pomysłowego narzędzia rekrutacji mło-
dych ludzi, jakim jest gra komputerowa. Grę „America’s Army” stosuje w ce-
lach promocji zatrudnienia armia USA. Jak pisze na polskiej stronie tej gry: 
„America’s Army 2 – w wielkim skrócie moŜna powiedzieć, Ŝe jest to kultowa, 
darmowa gra FPS wydana przez armię USA”38. Przedstawia ona słuŜbę w armii 
amerykańskiej od szkolenia po działania bojowe, grając w nią, gracz jest zapo-
znawany w atrakcyjny sposób ze słuŜbą wojskową w reklamowanych w ten 
sposób siłach zbrojnych.  

Jeśli moŜna ogólnie wskazać pewną niedogodność w stosowaniu przez Siły 
Zbrojne RP narzędzi marketingu i PR, to brak jest w Strategii… i innych doku-
mentach MON czy sztabu głównego zestandaryzowanego narzędzia oceny 
przeprowadzonych działań.  

                                                                 
36 P. Lemanowicz, T. Daroszewska, S. Złotogorski, F. Potracki, Poradnik dla dowódców  

– Stres i pomoc psychologiczna w misjach wojskowych, MON, Warszawa 2003, s. 105. 
37 http://www.wojsko-polskie.pl/. 
38 http://www.americasarmy.pl/. 
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Zakończenie 

Strategia informowania i promocji obronności  resortu Obrony Narodowej 
jest dokumentem wyznaczającym komunikowanie Sił Zbrojnych RP z otocze-
niem. Dokument ten, jak i nieco szerzej opisane działania marketingowe oraz 
PR Sił Zbrojnych RP są prowadzone według najlepszych zasad i wiedzy doty-
czącej marketingu rozumianego jako proces wymiany i public relations rozu-
mianego jako proces rzetelnego komunikowania. Pomimo pewnych usterek, 
takich jak stosunkowo małe przywiązywanie wagi do komunikacji wewnętrznej 
wojska, działania jednostek i Ŝołnierzy odpowiedzialnych za komunikowanie 
stoją na wysokim poziomie. Świadczyć o tym moŜe wysoki poziom oceny Sił 
Zbrojnych RP39 czy wysoki prestiŜ zawodu Ŝołnierza40. 

 
THE ANALYSIS OF COMMUNICATION OF POLISH ARMED FORC-
ES IN THE CONTEXT OF THEORY OF PUBLIC RELATIONS AND  

MARKETING 
 

Summary 
 

The paper analyzes the communicating methods of Armed Forces of the Republic of Poland. 
There has been analyzed the strategy of Armed Forces’ communicating with the environment on 
the basis of communicating practice within the Polish Army, as well as the public relations and 
marketing theory. There has been presented the communication standards used in Polish Army 
and regulations of Polish Army direct contact with civilians. There have been presented directions 
for such situations as a soldier being sent on a mission or recruitment process for both profession-
al and reserve service. There have also been evaluated the results of the communication strategies 
used by Polish Army. 
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39 Oceny instytucji publicznych, komunikat z badań, CBOS, wrzesień 2011, 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_108_11.PDF. 
40 PrestiŜ zawodów, komunikat z badań, CBOS, styczeń 2009, http://www.cbos.pl/ 

SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF. 
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INNOWACYJNOŚĆ DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH  
– PRZEJAWY I SKUTKI 

 

 

 

Streszczenie  

Nasycenie rynków i intensyfikacja zjawisk konkurencyjnych we współczesnym świecie 
zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów oddziaływania na nabywców. 
Tradycyjne narzędzia i metody stają się coraz mniej skuteczne. Powszechnie obserwowany prze-
syt reklamą zmusza przedsiębiorstwa do zwracania większej uwagi na rozwiązania kreatywne, 
oryginalne, wpisujące się w schemat działań innowacyjnych. Celem opracowania jest przedsta-
wienie moŜliwości, zakresu i potencjalnych efektów wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych 
w działalności reklamowej. Podstawą rozwaŜań są badania prowadzone wśród przedsiębiorstw 
funkcjonujących w Polsce i prowadzących aktywną działalność reklamową. 

Wprowadzenie 

Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym na współczesnych rynkach za-
chodzą róŜnokierunkowe i daleko idące zmiany. Dotykają one wszystkich ob-
szarów działalności przedsiębiorstw, tworząc zarówno szanse, jak i zagroŜenia 
dla procesów kształtowania przewagi konkurencyjnej. Do najwaŜniejszych  
z nich zaliczyć naleŜy przemiany zachodzące w sferze konkurencji. Wzrost 
liczby działających na rynku podmiotów wywołuje intensyfikację zjawisk kon-
kurencyjnych wyraŜającą się w nasileniu podejmowanych przez nie działań 
marketingowych, w tym związanych z rozwojem nowych produktów. Z racji 
wyczerpywania się moŜliwości kreowania ich nowych funkcjonalności i uŜy-
teczności, coraz większego znaczenia nabierają procesy konkurowania wyko-
rzystujące inne narzędzia. W wyniku tego obserwuje się wciąŜ narastającą kon-
kurencję reklamową. W ślad za coraz większą liczbą oferowanych na rynku 
produktów podąŜają działania wspierające ich sprzedaŜ, mamy więc do czynie-
nia z systematycznie rosnącą liczbą przekazów reklamowych i wzrostową ten-
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dencją wydatków na reklamę w środkach masowego przekazu. To nasycenie 
mediów działaniami reklamowymi, skutkujące szumem informacyjnym i spada-
jącą skutecznością oddziaływania przekazów, skłania do poszukiwania nowych 
dróg dotarcia do konsumentów, rozumianych zarówno w kontekście nowych 
kanałów komunikacyjnych, jak i oryginalnych sposobów przekazania za ich 
pośrednictwem treści reklamowych. 

Na tym tle naleŜy zastanowić się, jakie są przesłanki, moŜliwości, rzeczy-
wista skala i skutki wykorzystywania w reklamie rozwiązań innowacyjnych. 
Artykuł niniejszy jest próbą znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytanie. 
Wykorzystano w nim wyniki badań prowadzonych w 2009 roku w ramach 
grantu MNiSzW nr NN 115 121635 pt. „Wpływ wykorzystania rozwiązań in-
nowacyjnych w wybranych obszarach zarządzania na konkurencyjność przed-
siębiorstwa”. Badania prowadzone były metodą wywiadu bezpośredniego na 
ogólnopolskiej próbie 608 przedsiębiorstw dobranych metodą celową  
z uwzględnieniem następujących kryteriów warstwowania: wielkość, rodzaj 
działalności i lokalizacja. Respondentami byli menedŜerowie odpowiedzialni za 
działalność marketingową1. Tło rozwaŜań stanowią natomiast dane o rozwoju 
rynku reklamowego w Polsce, pochodzące z monitoringu wydatków oraz badań 
dotyczących nastawienia społeczeństwa do reklamy. 

Zmiany rynku reklamowego w Polsce jako przesłanka wdraŜania innowacji 
w reklamie  

Analizując kształtowanie się rynku reklamowego w Polsce, naleŜy zwrócić 
uwagę na dwie płaszczyzny tego procesu. Pierwsza dotyczy skali prowadzo-
nych przez przedsiębiorstwa działań reklamowych. Jej miernikami są przede 
wszystkim wskaźniki dotyczące liczby podmiotów prowadzących działalność  
w sektorze usług reklamowych oraz wydatki na reklamę w środkach masowego 
przekazu. Druga związana jest z reakcjami odbiorców na reklamę, a jej wyra-
zem są przede wszystkim wyniki badań dotyczących nastawienia społeczeństwa 
do reklamy oraz preferencji zgłaszanych w zakresie odbioru przekazów rekla-
mowych. 

Rozpatrując aktywność reklamową przedsiębiorstw, sięgnąć naleŜy do da-
nych ilustrujących rozwój współczesnego rynku reklamowego w Polsce. Ma on 
swe źródła w przełomie społeczno-gospodarczym lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych XX wieku i w zapoczątkowanej w tym czasie transformacji 

                                                                 
1 Szerzej wyniki tych badań zaprezentowane są w publikacji: Innowacyjność w zarządzaniu  

a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010. 
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polskiej gospodarki na drogę wolnorynkową. Otwarcie polskiego rynku i eks-
pansja przedsiębiorstw zagranicznych w krótkim czasie uruchomiły spiralę zja-
wisk konkurencyjnych, której efektem był szybki rozwój usług reklamowych. 
JuŜ w ciągu trzech pierwszych lat pojawiły się na polskim rynku przedstawi-
cielstwa większości zagranicznych sieci reklamowych, rozwijały się równieŜ 
podmioty krajowe. W efekcie w roku 2009 funkcjonowało w Polsce w branŜy 
reklamowej 3116 podmiotów, w tym 200 agencji reklamowych typu full servi-
ce, wśród których znajdowały się 24 przedstawicielstwa największych świato-
wych sieci reklamowych2. 

Dynamikę tego rynku – poza danymi dotyczącymi liczby podmiotów – ob-
razuje teŜ tempo wzrostu wydatków reklamowych. W latach 1992–2010 wydat-
ki na reklamę według danych cennikowych wzrosły ze 103 mln USD do 5643 
mln USD (a więc ponadpięćdziesięciokrotnie), ich wielkość w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca zwiększyła się z 2,68 USD do 147,51 USD (czyli pięćdzie-
siąt pięć razy), a udział wydatków reklamowych w PKB wzrósł z 0,12% do 
1,59% (a więc ponaddwunastokrotnie) (tab. 1). Szczególnie owocne były dla 
branŜy reklamowej lata do 2001 roku – tempo wzrostu nakładów przekraczało 
20% rocznie. Był to okres kształtowania pozycji konkurencyjnej przez liczne 
przedsiębiorstwa zagraniczne zdobywające polski rynek3. Ich wydatki rekla-
mowe miały w tym czasie charakter inwestycyjny. W pierwszych latach XXI 
wieku miało miejsce przyhamowanie dynamiki nakładów reklamowych (do 
kilku–kilkunastu procent w skali roku). Cechą charakterystyczną było w tym 
czasie ograniczenie aktywności reklamowej przedsiębiorstw zagranicznych  
i wzrost zaangaŜowania reklamodawców polskich. Rok 2009 przyniósł stagna-
cję wywołaną spowolnieniem gospodarczym, ale juŜ w roku 2010 zaobserwo-
wano dodatnią dynamikę nakładów cennikowych rzędu 17%. 

W sferze odbioru działań reklamowych uwzględnić naleŜy równieŜ hory-
zont dwudziestoletni. Pierwsze badania nastawienia do reklamy sięgają bowiem 
początków ostatniego dziesięciolecia XX wieku. W tym czasie wyniki pokazy-
wały pozytywny stosunek do reklamy – odsetki osób deklarujących nastawienie 
korzystne były bowiem wyŜsze niŜ wyraŜających stosunek niekorzystny  
– w roku 1992 odpowiednio 53% oraz 9%. JuŜ dwa lata później zaobserwowa-
no jednak wzrost odsetka osób deklarujących obojętność (tym samym udział 
wyraŜających taką opinię przewyŜszył udział osób pozytywnie nastawionych do 

                                                                 
2 R. Nowacki, Tendencje rozwojowe rynku reklamowego w Polsce, w: Reklama w procesach 

konkurencji, red. R. Nowacki, M. StruŜycki, Difin, Warszawa 2011, s. 200. 
3 R. Nowacki, M. StruŜycki, Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002, s. 207. 



Robert Nowacki 58 

reklamy). Stan taki utrzymywał się do roku 1997 – w kolejnych edycjach badań 
wyraźnie zmniejszyła się wprawdzie róŜnica pomiędzy odsetkami akceptują-
cych reklamę i nieakceptujących jej (32–35% osób nastawionych korzystnie 
wobec 15–24% będących przeciwnego zdania), ale ich saldo cały czas wyka-
zywało przewagę osób nastawionych do reklamy pozytywnie. 

Tabela 1 

Wskaźniki charakteryzujące rynek reklamowy w Polsce w latach 1992–2010 

Rok 
Wydatki na reklamę 

w mln USD 
Dynamika (rok po-
przedni = 100%) 

Wydatki na reklamę 
jako procent PKB 

1992 103 – 0,12% 
1993 291 283% 0,34% 
1994 424 146% 0,46% 
1995 564 133% 0,48% 
1996 760 134% 0,56% 
1997 955 129% 0,67% 
1998 1381 145% 0,88% 
1999 1741 126% 1,06% 
2000 1967 113% 1,20% 
2001 2419 123% 1,32% 
2002 2540 105% 1,34% 
2003 2820 111% 1,35% 
2004 3130 111% 1,42% 
2005 3224 103% 1,47% 
2006 3559 110% 1,55% 
2007 4200 118% 1,54% 
2008 4871 116% 1,65% 
2009 4823 99% 1,55% 
2010 5643 117% 1,59% 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych firm monitorujących wydatki reklamowe w me-
diach: Expert-Monitor, CR Media Consulting i Starlink oraz danych statystycznych Głównego 
Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Gospodarki. 

Przełom nastąpił dopiero w 1998 roku – po raz pierwszy odsetek badanych 
deklarujących niekorzystny stosunek do reklamy przewyŜszył odsetek wyraŜa-
jących się o niej pozytywnie (odpowiednio 29% oraz 23%) – rysunek 1. W la-
tach kolejnych (włącznie z ostatnią edycją badań w roku 2011) relacja ta nie 
uległa zmianie, obserwowano jedynie wahania wskaźników procentowych. 
Najmniejszą róŜnicę odnotowano w 2002 roku (jedynie 2%), największa wystą-
piła w roku 2009 (aŜ 24%). Przy względnej stałości ogólnego stosunku Polaków 
do reklamy od 1997 roku wyraźne załamanie odnotowano w momencie poja-
wienia się kryzysu gospodarczego. Zaobserwowano wtedy najniŜszy w całej 
historii badań odsetek deklaracji pozytywnego stosunku do reklamy (14%) oraz 
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najwyŜszy poziom deklaracji negatywnych (38%). JuŜ w 2010 roku pojawił się 
jednak nieznaczny wzrost odsetka osób akceptujących reklamę, a rok później 
wskaźnik ten nieznacznie przekroczył poziom sprzed kryzysu, sięgając 20%4. 

 

Rys. 1. Stosunek Polaków do reklamy w latach 1992–2011 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z monitoringu stosunku Polaków do reklamy prowa-
dzonego przez TNS Pentor. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na wyraźne związki pomiędzy cechami de-
mograficzno-ekonomicznymi a nastawieniem do reklamy. Przychylne nasta-
wienie jest dwukrotnie wyŜsze wśród osób poniŜej 40. roku Ŝycia niŜ wśród 
starszych, rośnie równieŜ wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia oraz do-
chodu. 

Generalnie oceniając stosunek do reklamy jako krytyczny, naleŜy przeana-
lizować oczekiwania społeczeństwa wobec przekazów reklamowych. Wyniki 
badań dotyczących elementów najbardziej przyciągających uwagę w przekazie 
pokazują, Ŝe równieŜ w tym zakresie zachodzą dość wyraźne zmiany (rys. 2). 

                                                                 
4 K. Gawlik, Stosunek Polaków do reklam. Raport z badania, TNS Pentor, styczeń 2011. 
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Rys. 2. Elementy najbardziej przyciągające uwagę w przekazie reklamowym  

Źródło: badania własne przeprowadzone w latach 1999 oraz 2009. 

Porównanie wyników ogólnopolskich reprezentatywnych badań z 1999 oraz 
2009 roku zwraca uwagę przede wszystkim rosnące znaczenie rozrywkowych 
walorów reklamy. Ponadtrzykrotnie – do poziomu ponad 63% – wzrósł odsetek 
Polaków, dla których elementem najbardziej przyciągającym uwagę jest zawar-
tość treści humorystycznych. Motyw humoru zdecydowanie dominuje nad po-
zostałymi elementami. Zawartość ogólnie ujmowanych racjonalnych argumen-
tów zachęcających do zakupu produktu, druga pod względem częstości wska-
zań, została wymieniona jedynie przez 1/4 badanych, notując jednak dwukrotny 
wzrost odsetka wskazań w okresie dziesięciu lat. Na trzecim miejscu w rankin-
gu, z nieznacznie tylko niŜszym wskaźnikiem, uplasował się oryginalny i cie-
kawy pomysł (tracąc jednak w porównaniu z badaniami z roku 1999 ponad 
5%).  

Analiza preferencji społeczeństwa w obydwóch omawianych edycjach ba-
dań wskazuje na znaczący spadek znaczenia elementów uznawanych w 1999 
roku za kluczowe. Dotyczy to dwóch elementów typowo informacyjnych: ro-
dzaju reklamowanego produktu oraz jego cech i zalet (dwukrotne zmniejszenie 
odsetka wskazań), a takŜe emocjonalnie oddziałującej muzyki towarzyszącej 
reklamie (róŜnica trzykrotna). Dwukrotnie zmniejszyły się teŜ wskaźniki pro-
centowe odnoszące się do historyjki i fabuły przekazu oraz reklamującej się 
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firmy. W ciągu dziesięciu lat – oprócz wspomnianych juŜ humoru oraz argu-
mentacji racjonalnej – wzrosło natomiast znaczenie perfekcyjnego wykonania 
przekazu, chwytliwego sloganu oraz porównania z innymi produktami (odsetki 
wskazań wyŜsze o około 5% w porównaniu z badaniami z 1999 roku).  

W kontekście obserwowanego przesytu reklamą współczesny jej odbiorca 
jawi się jako osoba przede wszystkim znacznie bardziej doświadczona i świa-
doma jej oddziaływania. Dysponuje większym poziomem wiedzy rynkowej, 
jest z jednej strony zmęczony szarością niewiele róŜniących się od siebie prze-
kazów, a z drugiej otwarty na nowe koncepcje poszerzające jego wiedzę o ryn-
ku i ułatwiające mu wybór produktów. 

Przedstawione zmiany w sferze odbioru reklamy wraz z zarysowanymi ten-
dencjami dotyczącymi intensywności działań reklamowych pokazują, jak istot-
ne jest dla reklamodawców szukanie innowacyjnych rozwiązań umoŜliwiają-
cych dotarcie do konsumentów.  

Innowacje w reklamie 

Podejmując rozwaŜania na temat roli innowacji w działalności reklamowej 
przedsiębiorstw, naleŜy zwrócić uwagę na szeroki kontekst problematyki inno-
wacyjności. NaleŜy ona do immanentnych atrybutów przedsiębiorstwa. Sytu-
owana jest w grupie cech, które nie wynikają z istnienia określonych relacji 
pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, lecz są wymogiem prowadze-
nia działalności w gospodarce rynkowej w sposób warunkujący zdolność do 
funkcjonowania, przetrwania, rozwoju i odniesienia sukcesu w trudnej, konku-
rencyjnej rzeczywistości. Do cech tych naleŜą samodzielność, samofinansowa-
nie oraz przedsiębiorczość, której jedną ze składowych jest właśnie innowacyj-
ność. W tym ujęciu przedsiębiorczość utoŜsamia się z dwoma koncepcjami 
działań: pierwszą jest gotowość do przebudowy misji przedsiębiorstwa, z czym 
wiąŜe się umiejętność formułowania i wdraŜania nowych strategii rozwoju, 
druga natomiast oparta jest na inicjowaniu działań o charakterze innowacyjnym, 
obarczonych często wysokim poziomem ryzyka5. 

Pojęcie innowacji wywodzi się z łacińskiego terminu innovatio, oznaczają-
cego wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzoną, nowość, refor-
mę6. W ujęciu encyklopedycznym innowacja (inaczej nowatorstwo) to w szer-
szym znaczeniu zmiana polegająca na wprowadzeniu czegoś jakościowo nowe-
                                                                 

5 R. Nowacki, Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa, w: Innowacyjne podej-
ście w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 
2010, s. 17. 

6 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980, s. 307. 
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go w danej dziedzinie Ŝycia społecznego, a zwłaszcza w gospodarce, w węŜ-
szym znaczeniu natomiast innowacja naukowo-techniczna jest to wprowadzenie 
do praktyki produkcyjnej nowych wynalazków technicznych lub usprawnień, 
które umoŜliwiają radykalny wzrost ilości wyprodukowanych dóbr, wzrost wy-
dajności pracy oraz poziomu inwestycji, stworzenie lepszej technologii i orga-
nizacji produkcji7. 

Na grunt ekonomii i przedsiębiorczości termin ten przeniósł J. Schumpeter, 
który utoŜsamiał innowacje z: wprowadzeniem do produkcji wyrobów nowych 
lub teŜ udoskonaleniem dotychczas istniejących, wprowadzeniem nowej lub 
udoskonalonej metody produkcji, otwarciem nowego rynku zbytu, zastosowa-
niem nowego sposobu sprzedaŜy lub zakupów, zastosowaniem nowych surow-
ców lub półfabrykatów czy teŜ wprowadzeniem nowej organizacji produkcji8. 

W kontekst działalności reklamowej doskonale wpisują się definicje inno-
wacji akcentujące nowatorstwo w działaniach, jak choćby sformułowanie  
H.G. Burnetta „kaŜda idea lub rzecz, która jest nowa, poniewaŜ jest jakościowo 
odmienna od istniejących znanych form”9, czy teŜ podobne ujęcie D.M. Roger-
sa „wszystko to, co jest postrzegane przez dany podmiot jako nowe, niezaleŜnie 
od obiektywnej nowości danej idei lub rzeczy”10. Z kolei za A. Farazmandem 
moŜna odnieść innowacje do „nowości w zakresie pomysłów, podejść, metod, 
procesów, struktur, zachowań, postaw i kultur, jak równieŜ technologii i zdol-
ności. Odnosi się ona takŜe do wiedzy, która jest uŜywana do wytwarzania no-
wych dóbr i usług, do rządzenia i administrowania społecznościami oraz zarzą-
dzania organizacjami róŜnego typu”11. Zwrócić naleŜy teŜ uwagę na definicję  
P. Niedzielskiego, według którego „innowacja to celowe i zorganizowane dzia-
łanie przedsiębiorców poszukujących praktycznego zastosowania róŜnych no-
wych rozwiązań w danych uwarunkowaniach i czasie, w celu osiągnięcia pozy-
tywnych efektów ekonomicznych, lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów 
i efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów” 12. Podsumowaniem 

                                                                 
7 Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1974, t. 2, s. 284. 
8 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 322. 
9 H.G. Burnett, Innovation: the basis of cultural change, McGraw-Hill Publishing Company, 

New York 1953, za: J. Kotowicz-Jawor, Syntetyczna charakterystyka funkcjonowania mikroeko-
nomicznego mechanizmu rozwoju w rozwiniętej gospodarce rynkowej, w: Determinanty funkcjo-
nowania mechanizmów rozwoju, IRISS, Seria „Raporty”, 1997 z. 57, s. 10. 

10 D.M. Rogers, Diffusion of innovation, Free Press, New York 1962, s. 13. 
11 A. Farazmand, Innovation in strategic human resource management: building capacity in the 

age of globalization, „Public Organization Review” 2004, Vol. 4, Iss. 1, s. 8. 
12 P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności 

przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 10 
–11. 
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tych definicji jest usystematyzowanie innowacji w sformułowaniu „wprowa-
dzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacznie ulepszonego roz-
wiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu 
lub organizacji. W przypadku wprowadzenia rozwiązania produktowego jego 
istotą jest zaoferowanie go na rynku, natomiast w odniesieniu do trzech pozo-
stałych innowacji sprowadza się to do wykorzystania ich w działalności przed-
siębiorstwa”13. Ta ostatnia definicja, wyznaczając cztery podstawowe rodzaje 
innowacji (produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne), wyraźnie 
sytuuje innowacje w reklamie w trzecim z nich. 

Uwzględniając wcześniejsze rozwaŜania dotyczące ewolucji rynku rekla-
mowego i konieczności wprowadzenia zmian w działalności reklamowej mają-
cych na celu zwiększenie oryginalności i kreatywności przekazów jako czynni-
ków stymulujących zachowania nabywców, podkreślić naleŜy podatność rekla-
my na stosowanie rozwiązań innowacyjnych. Spośród róŜnych działań związa-
nych z marketingiem właśnie działalność reklamowa spontanicznie wskazywa-
na była przez przedsiębiorców jako obszar, w którym innowacje znaleźć mogą 
największe zastosowanie. Opinię taką wyraziło prawie 30% menedŜerów. Po-
naddwukrotnie rzadziej wymieniano procesy obsługi i kształtowania relacji  
z klientami, ogólnie pojmowaną politykę promocji oraz politykę dystrybucji  
i sprzedaŜy. Co ciekawe, relatywnie rzadko wskazywano na problematykę pro-
duktu – łącznie wypowiedzi odnoszące się do całej polityki produktowej oraz 
bezpośrednio nowych produktów cechowały jedynie co dziesiątego badanego. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, Ŝe najczęściej duŜe znaczenie przypi-
sywali innowacjom w reklamie menedŜerowie przedsiębiorstw usługowych, 
małych, o lokalnym lub regionalnym zasięgu działania, a w przypadku podmio-
tów działających równieŜ na rynkach zagranicznych – na niewielkiej liczbie 
takich obszarów ekspansji. Świadczyć to moŜe z jednej strony o ich większej 
elastyczności w programowaniu działań reklamowych i podatności na wdraŜa-
nie w tym zakresie wszelkiego rodzaju rozwiązań nowatorskich, ale z drugiej  
o braku wypracowanych koncepcji i większym znaczeniu intuicji czy wręcz 
przypadkowości działań. Z kolei im większe przedsiębiorstwa, tym bardziej 
rygorystycznie przestrzegają wypracowanych w tym zakresie standardów, kon-
centrując się na sprawdzonych procedurach i minimalizując w ten sposób ryzy-
ko zastosowania niepowodzenia w wyniku zastosowania nowych pomysłów, 
większe ze względu na skalę działań reklamowych niŜ w przypadku podmiotów 

                                                                 
13 Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD/Eurostat 

2005. 
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małych. Znacząco nie róŜnicowało wypowiedzi natomiast pochodzenie kapitału 
przedsiębiorstwa. 

Wypowiedzi te miały jednak charakter jedynie deklaratywny, nie oznaczały 
bowiem faktycznego zakresu wdraŜania innowacji w działalności reklamowej. 
W rzeczywistości odsetek przedsiębiorstw stosujących w swej aktywności re-
klamowej nowatorskie rozwiązania był wyraźnie niŜszy, a relacje pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami przedsiębiorstw kształtowały się równieŜ w spo-
sób odmienny. 

W badaniu poddano ocenie pięć obszarów, w których przedsiębiorstwa ma-
ją moŜliwość stosowania innowacji: kształtowanie całej strategii reklamowej, 
wykorzystywanie mediów, środków i nośników reklamy, projektowanie harmo-
nogramu prowadzonych działań reklamowych, kreowanie koncepcji przekazów 
reklamowych oraz korzystanie z usług zewnętrznych agencji reklamowych. 
Pierwszy z nich odnosi się do kompleksowego programowania strategii rekla-
mowej i obejmuje przede wszystkim jej etapy początkowe, związane z określa-
niem i modyfikowaniem celów reklamowych, identyfikacją audytorium i wy-
szukiwaniem nowych grup docelowych oraz decyzjami odnośnie do wysokości 
i sposobów budŜetowania, a takŜe procesy kontroli i monitorowania efektów 
działalności reklamowej dzięki wykorzystywaniu coraz bardziej wysublimowa-
nych narzędzi i metod badawczych oferowanych przez wyspecjalizowane agen-
cje.  

Obszar drugi dotyczy wykorzystywania kanałów przekazu reklamowego. 
Jego znaczenie rośnie wraz z ewolucją starych oraz rozwojem nowych mediów, 
środków i nośników reklamy. Wyrazem tego są ciągłe zmiany struktury me-
dialnej nakładów na reklamę czy teŜ zmiany udziałów poszczególnych środków 
w wydatkach reklamowych. Niektóre z nich mają charakter trwałych tendencji 
(jak chociaŜby wzrost znaczenia Internetu, który w ciągu kilku lat osiągnął dru-
gą po telewizji pozycję wśród mediów, kosztem prasy i radia), niektóre przebie-
rają postać róŜnokierunkowych i krótkotrwałych zjawisk. Powszechnie obser-
wowane jest pojawianie się nowych form oddziaływania reklamowego – doty-
czy to w szczególności najbardziej elastycznego i dynamicznego Internetu,  
w przypadku którego wciąŜ powstają i rozwijają się nowe nośniki, ale teŜ me-
diów uznanych za tradycyjne, takich jak prasa czy outdoor, w ramach których 
coraz częściej spotkać moŜna nośniki niekonwencjonalne, wyłamujące się ze 
schematów sformalizowanych modułów ogłoszeniowych lub tablic. Bogactwo 
współcześnie dostępnych nośników jest tak duŜe, Ŝe znaczna część z nich pozo-
staje na razie poza obszarem zainteresowania większości reklamodawców. 
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Kolejnym obszarem jest projektowanie harmonogramu działań reklamo-
wych. Najczęściej zmiany w tym zakresie dotyczą modyfikacji częstotliwości 
prowadzenia kampanii, zmian jej periodyczności czy teŜ uwzględniania w har-
monogramach szczególnych okoliczności skłaniających do intensyfikacji re-
klamy, takich jak okresy świąteczne, jubileusze, sezonowość związana ze zmia-
nami pór roku itp. 

Kreowanie koncepcji przekazów reklamowych jest, podobnie jak w przy-
padku mediów, środków i nośników, obszarem o ogromnych moŜliwościach 
wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Wraz z nasyceniem rynku róŜnymi 
przekazami reklamowymi i coraz częściej podnoszonym zjawiskiem przesytu 
reklamą, reklamodawcy prześcigają się w pogoni za kreatywnością treści re-
klamowych. Coraz trudniejsze jest stworzenie przekazów w pełni oryginalnych, 
ich twórcy sięgają zatem coraz częściej po nowatorskie, często niekonwencjo-
nalne pomysły, których wykorzystywanie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu 
było niewyobraŜalne. W konsekwencji wyczerpywania się pomysłów wykorzy-
stują motywy kontrowersyjne, balansujące na krawędzi obowiązujących przepi-
sów prawa czy niepisanych, aczkolwiek powszechnie respektowanych norm 
etycznych. Wyrazem tego jest rosnąca liczba skarg składanych na nieetyczne 
przekazy do Komisji Etyki Reklamy działającej przy Związku Stowarzyszeń 
Rada Reklamy. Według danych publikowanych na stronie internetowej ZSRR 
(www.radareklamy.pl), w pierwszym roku (w zasadzie półroczu) działalności 
złoŜone zostały trzy skargi, w 2007 liczba ta wzrosła do 121, w kolejnym wy-
niosła 461, w następnym 627, a w roku 2010 – aŜ 1 429. Do końca 2010 roku 
rozpatrzono więc 2641 skarg złoŜonych przez konsumentów, przedsiębiorców, 
organy administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe. Komisja Etyki 
Reklamy uznała, Ŝe 1 172 skargi były uzasadnione, w 952 przypadkach nie 
zgodziła się ze skarŜącymi. 517 skarg wpłynęło juŜ po wydaniu orzeczenia  
w danej sprawie lub brakowało w nich danych umoŜliwiających precyzyjne 
określenie, jaki przekaz reklamowy jest skarŜony. W kolejnych latach podjęto 
odpowiednio następującą liczbę uchwał: 3, 41, 71, 70, 8114. 

Ostatnim obszarem działalności reklamowej, w których pojawić się mogą 
rozwiązania innowacyjne, jest współpraca z agencjami świadczącymi usługi 
reklamowe. Dotyczyć to moŜe zarówno zmiany partnerów, jak i zasad współ-
pracy z nimi odnoszących się do zakresu współpracy, form finansowania, istnie-
jących powiązań między podmiotami.   

                                                                 
14 Jest ona znacząco mniejsza niŜ liczba skarg ze względu na fakt, Ŝe w wielu przypadkach 

liczba skarg składanych na jedną reklamę sięgała kilkudziesięciu, a nawet kilkuset. 
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Biorąc pod uwagę rzeczywiste stosowanie rozwiązań innowacyjnych  
w okresie dwóch lat przed prowadzeniem badań, najczęściej rozwiązania inno-
wacyjne wdraŜano w przypadku wykorzystywania kanałów przekazu treści 
reklamowych, a więc mediów, środków i nośników reklamy. Działania takie 
podejmowane były przez 13,7% badanych przedsiębiorstw. Co dziesiąty pod-
miot dokonał w tym czasie zmian w całościowo ujmowanej strategii reklamo-
wej, co piętnasty zmieniał harmonogram prowadzenia kampanii, a w co dwu-
dziestym modyfikowano koncepcję i ideę przekazu reklamowego. Zdecydowa-
nie najniŜszy odsetek – niespełna 3% – wprowadził nowe rozwiązania w zakre-
sie współpracy z agencjami reklamowymi (tab. 2).  

Tabela 2 

Obszary działalności reklamowej, w których przedsiębiorstwa wdraŜały w ostatnich dwóch latach 
rozwiązania innowacyjne 

Cechy przed-
siębiorstw 

Obszary wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w reklamie 

Stosowane 
media, środki 

i nośniki 
reklamy 

Całościowa 
strategia 

reklamowa 

Harmono-
gram prowa-

dzenia działań 
reklamowych 

Idee/ 
koncepcje 
przekazów 

reklamowych 

Zakres ko-
rzystania  

z usług agen-
cji reklamo-

wych 
W procencie wskazań 

Ogółem 13,7 9,9 6,6 4,8 2,6 
Rodzaj działalności przedsiębiorstwa 

Produkcja 12,6 9,3 4,4 5,9 2,6 
Handel 18,7 12,8 8,9 5,9 3,9 
Usługi 9,6 8,6 5,6 2,5 1,0 

Wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych 
5–9 osób 6,3 6,3 4,0 4,0 1,1 
10–49 osób 13,2 9,9 8,6 2,6 2,0 
50–249 osób 13,6 10,4 7,8 4,5 5,2 
250 i więcej 
osób 

24,6 14,3 6,3 8,7 2,4 

Zasięg działalności przedsiębiorstwa 
Lokalny 8,3 4,6 4,6 1,9 0,9 
Regionalny 13,2 18,4 14,9 2,6 4,4 
Krajowy 17,5 9,8 2,8 7,0 2,8 
Międzynarodo-
wy 

18,5 11,1 6,7 8,9 3,7 

Pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa 
Wyłącznie 
polski 

11,9 9,2 5,9 3,3 2,2 

Zagraniczny/ 
mieszany 

22,7 13,4 10,3 12,4 5,2 

Źródło: badania własne przeprowadzone w 2009 roku. 
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Jak wynika z przedstawionych danych, poziom innowacyjności badanych 
przedsiębiorstw w sferze reklamy uznać naleŜy za niewielki. Analizując zróŜni-
cowanie wypowiedzi w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw, dostrzec 
moŜna przy tym interesujące tendencje. Pierwszą jest zdecydowanie widoczna 
korelacja pomiędzy zakresem wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych  
w reklamie a kapitałem przedsiębiorstwa – we wszystkich obszarach podmioty 
charakteryzujące się kapitałem zagranicznym lub mieszanym wykazywały 
znacznie większą aktywność innowacyjną. Zwrócić teŜ naleŜy uwagę na fakt, Ŝe 
najmniejsze przywiązanie do dotychczasowych działań wykazywały przedsię-
biorstwa handlowe – w największym stopniu ich proinnowacyjne nastawienie 
dotyczyło wykorzystywania nowych kanałów komunikacji reklamowej. Mało 
aktywne w procesie stosowania innowacji były przedsiębiorstwa małe. Wpraw-
dzie wcześniej ich przedstawiciele deklarowali duŜą elastyczność w moŜliwo-
ściach wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, ale w praktyce realizowali to 
rzadziej niŜ w przypadku duŜych organizacji. Prawdopodobnie barierą w tym 
zakresie stały się ograniczone moŜliwości finansowe. Wyraźna dodatnia korela-
cja wystąpiła równieŜ pomiędzy wielkością przedsiębiorstw i zasięgiem ich 
działania a wdraŜaniem innowacji w sferze mediów, środków i nośników re-
klamy – im większe przedsiębiorstwo i im szerszy zasięg jego działalności, tym 
aktywność ta istotnie rosła (czterokrotnie w przypadku wielkości, ponaddwu-
krotnie w odniesieniu do zasięgu działania). 

W badaniu poruszono równieŜ wątek zamierzeń w zakresie wdraŜania roz-
wiązań innowacyjnych w działalności reklamowej planowanych w perspekty-
wie dwóch kolejnych lat. Analizowany horyzont czasowy zbiegł się z okresem 
wychodzenia ze skutków kryzysu finansowego, a zatem dotyczył czasu wyraź-
nego spowolnienia gospodarczego. Być moŜe było to przyczyną, Ŝe plany 
wprowadzania innowacji w sferze reklamy były bardzo ostroŜne. W przypadku 
kaŜdego ze wskazanych obszarów działań reklamowych (poza korzystaniem  
z usług agencji reklamowych) odsetki proinnowacyjnych przedsiębiorstw uległy 
obniŜeniu (tab. 3). W największym stopniu dotknęło to problematyki wykorzy-
stywanych mediów, środków i nośników reklamy – plany wprowadzania inno-
wacji zadeklarowało jedynie niespełna 6% przedsiębiorstw (a więc ponaddwu-
krotnie mniej niŜ czyniło to we wcześniejszym okresie). Częściej zamierzenia 
zmian wskazano natomiast przy programowaniu kompleksowej strategii rekla-
mowej (6,9%). 
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Tabela 3 

Obszary działalności reklamowej, w których przedsiębiorstwa zamierzają wdraŜać  
w perspektywie dwóch lat rozwiązania innowacyjne 

Cechy przedsię-
biorstw 

Obszary wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w reklamie 

Całościowa 
strategia 

reklamowa 

Stosowane  
media, środki 

i nośniki 
reklamy 

Harmono-
gram prowa-

dzenia działań 
reklamowych 

Idee/ 
koncepcje 
przekazów 
reklamo-

wych 

Zakres ko-
rzystania  

z usług agen-
cji reklamo-

wych 
W procencie wskazań 

Ogółem 6,9 5,6 4,1 3,3 2,6 
Rodzaj działalności przedsiębiorstwa 

Produkcja 10,7 5,6 3,0 3,0 1,9 
Handel 5,9 5,4 5,4 3,0 2,5 
Usługi 7,6 6,6 5,1 4,6 4,1 

Wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych 
5–9 osób 5,1 5,1 2,3 3,4 1,1 
10–49 osób 6,6 4,6 4,6 2,0 2,0 
50–249 osób 9,7 4,5 4,5 5,2 3,2 
250 i więcej 
osób 6,3 8,7 5,6 2,4 4,8 

Zasięg działalności przedsiębiorstwa 
Lokalny 5,6 6,0 2,8 3,7 0,9 
Regionalny 4,4 3,5 2,6 3,5 2,6 
Krajowy 4,9 3,5 7,0 4,9 4,2 
Międzynarodo-
wy 13,3 8,9 4,4 0,7 3,7 

Pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa 
Wyłącznie polski 6,5 4,9 4,3 3,5 2,0 
Zagraniczny/ 
mieszany 

9,3 9,3 3,1 2,1 6,2 

Źródło: badania własne przeprowadzone w 2009 roku. 

OstroŜne podejście do innowacji reklamowych wyraŜające się w ograniczo-
nej skłonności do ich podejmowania wystąpiło w szczególności w przypadku 
przedsiębiorstw handlowych. Zmniejszyły się teŜ dysproporcje pomiędzy pod-
miotami polskimi a opartymi na kapitale zagranicznym – wprawdzie te drugie 
w dalszym ciągu deklarowały większą otwartość na wprowadzanie innowacji  
w reklamie, ale róŜnice odsetków wskazań były niŜsze. Wynikało to w pewnej 
mierze z faktu, Ŝe bardzo ostroŜne plany deklarowały duŜe organizacje (a takie 
dominowały wśród podmiotów bazujących na kapitale zagranicznym). Ze 
względu na skalę działań i moŜliwe większe ryzyko wprowadzanych modyfika-
cji przyjmowały częściej strategię wyczekiwania i powielania dotychczasowych 
rozwiązań, rezygnując z koncepcji innowacyjnych.  
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Zakończenie 

Podsumowując przedstawione rozwaŜania dotyczące wdraŜania innowacji 
w sferze działalności reklamowej moŜna pokusić się o próbę oceny przebiegu 
tego procesu, wskazując jednocześnie na jego znaczenie w procesie kształtowa-
nia konkurencyjności przedsiębiorstw. 

NaleŜy przede wszystkim zwrócić uwagę na dość wysoki poziom świado-
mości menedŜerów w zakresie roli zarówno aktywności reklamowej, jak i roz-
wiązań innowacyjnych w podwyŜszaniu konkurencyjności. Reklama jest teŜ 
postrzegana jako ten obszar marketingu, w którym moŜliwości wdraŜania inno-
wacji są bardzo duŜe. Ze swej istoty jest ona bardzo elastyczna i podatna na 
kreatywne rozwiązania, a dodatkowo rozwój cywilizacyjny i techniczny stawia 
do dyspozycji ogromną paletę nowoczesnych środków oddziaływania. W tych 
właśnie aspektach naleŜy upatrywać potencjalnych moŜliwości wdraŜania in-
nowacji. 

Na tym tle zaskakuje jednak niewielka innowacyjność przedsiębiorstw  
w zakresie reklamy. Pomimo szerokich moŜliwości jedynie niewielka ich część 
wdraŜa nowatorskie rozwiązania, większość sięga po wypróbowane, często 
szablonowe działania. Pojawia się w związku z tym pytanie, co jest przyczyną 
tego braku zainteresowania innowacyjnymi działaniami reklamowymi. Wydaje 
się, Ŝe w większości przypadków uwidacznia się brak zaufania do tego, co no-
watorskie. MenedŜerowie dąŜą w ten sposób do minimalizacji ryzyka, zwłasz-
cza w kontekście potencjalnego uszczerbku na wizerunku organizacji. Rezygnu-
ją jednak z moŜliwości zaistnienia w świadomości nabywców jako podmioty 
oryginalne i kreatywne. Mniejsze znaczenie mają w tej sytuacji bariery finan-
sowe – nowe rozwiązania w dziedzinie reklamy nie generują zasadniczo wyraź-
nie wyŜszych kosztów.  

Ta ostroŜność wydaje się więc być nieuzasadniona. Wypowiedzi przedsta-
wicieli przedsiębiorstw, które na płaszczyźnie wdraŜania innowacji w szeroko 
rozumianym marketingu, a więc i w reklamie, charakteryzują się duŜą aktywno-
ścią, wskazują bowiem na korzyści zarówno rozpatrywane w ujęciu finanso-
wym (wzrost obrotów i zysków), jak i rynkowym (zdobycie nowych rynków, 
pozyskanie nowych klientów, poprawa wizerunku). Wreszcie bardzo charakte-
rystycznym efektem tego jest podwyŜszenie konkurencyjności – ponad połowa 
takich podmiotów jednoznacznie deklaruje duŜy wzrost konkurencyjności pod 
wpływem innowacji marketingowych.  
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INNOVATIVENESS OF ADVERTISING ACTIVITIES  
– INDICATIONS AND EFFECTS 

 
Summary 

 
Market saturation and intensification of competitive phenomena in the contemporary world 

force enterprises to look for new ways of influencing purchasers. Traditional tools and methods 
become less and less effective. The commonly observed advertising saturation forces enterprises 
to pay greater attention to creative, original solutions, enrolling in the scheme of innovative ac-
tivities. The study’s objective is to present the opportunities, scope and potential effects of the use 
of innovative solutions in advertising activities. The basics for deliberations are surveys carried 
out among enterprises operating in Poland and carrying out their active advertising activities. 

Translated by Stanisław Kasperec 
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE REALIZOWANE PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE  

– WYNIKI BADANIA 
 

 

 

Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania obejmującego między in-
nymi rozpoznanie zakresu działań promocyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych prowadzących działalność na terenie Polski, zrealizowanego w 2010 roku przez pracowni-
ków Katedry Marketingu i Handlu UMK w Toruniu. Badaniem objęto 350 przedsiębiorstw. Dla 
realizacji celu w opracowaniu wykorzystano dane dotyczące 154 firm. 

Wprowadzenie 

W wyniku permanentnego dynamicznego rozwoju rynku (przejawiającego 
się m.in. globalizacją, wzrostem konkurencji i intensywnym postępem techno-
logicznym) przedsiębiorstwa dąŜące do umocnienia własnej pozycji na rynku 
poszukują skutecznych rozwiązań z zakresu komunikowania się z innymi 
uczestnikami rynku realizowanych między innymi poprzez odpowiednio dobra-
ne działania i środki w ramach strategii promocji. Istotą promocji, będącej ele-
mentem systemu komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, jest wykorzy-
stywanie róŜnego rodzaju sposobów dostarczania do otoczenia rynkowego in-
formacji na temat działalności przedsiębiorstwa i jego oferty przy jednocze-
snym pozyskiwaniu informacji zwrotnej. W wyniku zastosowania określonej 
kombinacji działań i środków z zakresu promocji przedsiębiorstwo moŜe prze-
kazywać pozostałym uczestnikom rynku informacje o własnej działalności  
i ofercie, zaspokajać i kreować potrzeby nabywców oraz pobudzać i ukierun-
kowywać popyt na oferowane produkty. 
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Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania, które obejmowało 
między innymi zagadnienia z zakresu działań i środków realizowanych w ra-
mach promocji przez przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonujące na terenie 
Polski.   

Metodyka badania oraz charakterystyka badanych przedsiębiorstw  

Badanie zostało zrealizowane w sierpniu 2010 roku przez zespół Katedry 
Marketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK  
w Toruniu w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego pt. 
„Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie 
Polski”. Głównym celem badania było m.in. rozpoznanie zakresu działań mar-
ketingowych, w tym polityki promocji, stosowanych w badanych przedsiębior-
stwach. Dane niezbędne dla realizacji tematu badawczego zebrane zostały przy 
zastosowaniu wywiadu bezpośredniego (PAPI) oraz wywiadu telefonicznego 
wspomaganego komputerowo (CATI). Badanie było przeprowadzone na dobra-
nej metodą kwotową próbie 350 przedsiębiorstw działających w wybranych 
branŜach (budownictwo, handel, produkcja, transport i telekomunikacja, usługi) 
na terenie kraju, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników. W ramach 
wyliczonych kwot jednostki próby zostały dobrane metodą losowania prostego1. 
Dla realizacji celu niniejszego opracowania wykorzystano jedynie dane doty-
czące działań z zakresu promocji, realizowanych przez przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne, które stanowiły 44% (154 przedsiębiorstwa) badanej próby.  

W artykule analizie zostały poddane przedsiębiorstwa produkcyjne mające 
siedzibę we wszystkich województwach, o róŜnej wielkości (z pominięciem 
przedsiębiorstw zatrudniających mniej niŜ 10 osób) i z róŜnym okresem działa-
nia na rynku. Najmniejszy udział w badaniu miały przedsiębiorstwa zatrudnia-
jące od 10 do 49 pracowników (28,6%). Natomiast udziały firm średnich i du-
Ŝych były takie same (35,7%). Warto dodać, Ŝe struktura analizowanych przed-
siębiorstw jest zbliŜona do struktury wszystkich biorących udział w badaniu 
firm, która była dobrana przy załoŜeniu, Ŝe udział wszystkich trzech grup bę-
dzie równomiernie rozłoŜony – po 1/3 badanej próby. 

W badaniu uczestniczyły w zdecydowanej większości (90,9%) firmy pro-
dukcyjne prowadzące działalność dłuŜej niŜ dziesięć lat. Pozostałe stanowiły 
niewielki odsetek, przy czym w tej grupie wyróŜniły się przedsiębiorstwa funk-
                                                                 

1 D. Szostek, Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonu-
jących na terenie Polski, w: Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na 
terenie Polski, red. S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień – paź-
dziernik 2011, tom I, s. 6–8. 
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cjonujące na rynku od 6 do 10 lat (5,2%). Pod względem lokalizacji struktura 
badanych przedsiębiorstw była rozproszona, a grupę dominującą (20,1%) sta-
nowiły jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Na drugim miejscu znalazły się firmy zlokalizowane  
w województwie śląskim (14,%). Stosunkowo duŜy porównywalny udział mia-
ły równieŜ przedsiębiorstwa z województw: małopolskiego (8,4%), wielkopol-
skiego (7,8%), dolnośląskiego (7,1%), łódzkiego (7,1%) i zachodniopomorskie-
go (7,1%). 

Działania promocyjne podejmowane w badanych przedsiębiorstwach  
produkcyjnych 

Promocja firmy i produktu jest elementem systemu komunikacji między 
przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Traktowana moŜe być zatem jako swo-
istego rodzaju dialog, realizowany poprzez działania informacyjno-nakłaniające 
oraz sprzęŜenia zwrotne pomiędzy odbiorcą a nadawcą przekazu, mającym na 
celu wywieranie wpływu na aktualnych oraz potencjalnych nabywców2. Pro-
mocja, stanowiąc integralną część marketingu mix, sama teŜ tworzy własną 
kompozycję określaną mianem promotion mix. Składają się na nią następujące 
elementy, wykorzystywane przez firmy w celu osiągnięcia załoŜonych przez nie 
celów marketingowych3: 

– reklama – wszelka płatna postać bezosobowej prezentacji i promocji 
idei, dóbr oraz usług przez dającego się zidentyfikować nabywcę, 

– sprzedaŜ osobista – bezpośredni kontakt sprzedawcy z jednym lub 
kilkoma potencjalnymi nabywcami, której celem jest sprzedaŜ, 

– promocja sprzedaŜy – krótkoterminowe bodźce skłaniające do zakupu 
określonych towarów czy usług, 

– public relations – wszelkie zabiegi i metody słuŜące uzyskaniu 
pozytywnej opinii dla wizerunku i działań przedsiębiorstwa, a zatem 
budujące dobre relacje z róŜnymi grupami mogącymi mieć wpływ  na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Zrealizowane badanie umoŜliwiło określenie stosowanych przez przedsię-
biorstwa prowadzące działalność handlową w Polsce środków i działań z zakre-
su reklamy, promocji uzupełniającej i public relations – respondenci wskazywa-

                                                                 
2 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2001, s. 41–42. 
3 Ibidem, s. 55. 
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li na działania, które były realizowane w reprezentowanych przez nich przed-
siębiorstwach w ciągu ostatnich trzech lat przed dokonaniem pomiaru. 

W pierwszej kolejności analizie poddano realizowane w badanych przed-
siębiorstwach działania i środki z zakresu public relations (rys. 1). Zdecydowa-
na większość badanych przedsiębiorstw (75,3%) stosowała w tym zakresie 
środki identyfikacji firmy, do których zalicza się między innymi specyficzne dla 
danej firmy symbole, kolorystykę, sposób zachowania na rynku. Wykorzysty-
wanie zintegrowanego z ogólną strategią pakietu środków identyfikacji stwarza 
moŜliwość opracowania niepowtarzalnego, jednoznacznie kojarzonego z firmą 
systemu oznakowania, do którego zalicza się: nazwę i znak firmy/marki, kolory 
firmowe, elementy etykiet i opakowań, wizytówki, papier firmowy, broszury  
i druki reklamowe, oznakowanie środków transportu, wygląd, wyposaŜenie 
budynków i pomieszczeń firmy oraz wygląd personelu. Przy czym istotne jest 
to, Ŝe działania i środki z tego zakresu mogą być wykorzystywane przez 
wszystkie firmy, niezaleŜnie od ich wielkości.  

 

Rys. 1. Działania i środki z zakresu PR wykorzystywane w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
funkcjonujących na terenie Polski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Kolejnym obszarem aktywności objętym badaniem w ramach public rela-
tions był udział w targach i wystawach. Działania z tego zakresu prowadziło 
(68,8%) uczestniczących w badaniu firm. Targi i wystawy są dobrą okazją do 
przedstawienia przedsiębiorstwa i jego działalności poprzez prezentacje róŜne-
go rodzaju materiałów informacyjnych, takich jak prezentacje multimedialne, 
filmy wideo. W wyniku ich realizacji przedsiębiorstwa mają moŜliwość dotarcia 
do nowych konsumentów, nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientami  
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– zarówno obecnymi, jak i potencjalnymi, poprawy własnego wizerunku oraz 
dodatkowo zapoznania się z ofertą konkurencji. 

Większość badanych firm uczestniczących w badaniu (60,4%) na bieŜąco 
informowała swoich pracowników o sytuacji firmy. Rozwiązanie z tego zakresu 
stosuje się w ramach wewnętrznego public relations, bazującego na wszech-
stronnej komunikacji (dotyczącej m.in. działalności firmy, Ŝycia wewnętrznego, 
waŜnych dokonań i wydarzeń) wśród personelu na wszystkich szczeblach za-
rządzania, w następstwie której następuje integracja poszczególnych obszarów 
przedsiębiorstwa. Dobrze poinformowani pracownicy, znający misję i cele or-
ganizacji oraz zakres swoich obowiązków, pracują wydajniej, są kompetentni  
i lepiej zmotywowani, co z kolei przekłada się na tworzenie pozytywnego wize-
runku firmy oraz umacnianie więzi z klientami4. 

Dodatkowo w ramach działań z zakresu PR przedsiębiorstwa objęte pomia-
rem prowadziły działalność sponsoringową i charytatywną (59,1% wskazań),  
w wyniku której firma, postrzegana jako odpowiedzialna społecznie, mogła 
zdobywać przychylność otoczenia, budować wiarygodność i zaufanie oraz 
kształtować pozytywne relacje ze społecznościami lokalnymi, a tym samym 
kreować własny pozytywny wizerunek.  

W ramach wspomnianego wcześniej wewnętrznego PR badane firmy 
(53,2%) organizowały równieŜ róŜnego rodzaju imprezy i wyjazdy integracyjne 
dla pracowników, które mają na celu budowanie więzi pomiędzy nimi, stworze-
nie dobrej atmosfery w miejscu pracy oraz pogłębianie wśród pracowników 
wiedzy o przedsiębiorstwie, wyznawanych wartościach czy kulturze (np. w trakcie 
szkoleń). Ponadto w trakcie imprez lub wyjazdów, w luźnych nieformalnych 
rozmowach, miłej atmosferze łatwiej jest rozwiązywać powstałe konflikty  
i pokonać pewne bariery. 

Jedna trzecia (32,5%) badanych firm organizowała imprezy okolicznościo-
we dla klientów, do których zaliczyć moŜna imprezy integracyjne, okoliczno-
ściowe (np. jubileusz firmy), mające głównie na celu przełamywanie barier  
i budowanie bliskich, opartych na długotrwałej współpracy, relacji. W ich trak-
cie prezentowana jest oferta firmy, prowadzone są szkolenia (np. z zakresu za-
stosowania i sposobu działania produktów) oraz organizuje się wycieczki, kon-
kursy, zawody sportowe, uroczyste kolacje. Działania z tego zakresu mają pro-

                                                                 
4 A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Uni-

mex, Wrocław 2004, s. 266. 
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wadzić do utoŜsamiania się klientów z przedsiębiorstwem oraz budowania trwa-
łych więzi z nimi5. 

Jedna trzecia przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu (32,5%) sporzą-
dza równieŜ komunikaty dla mediów i/lub organizuje konferencje prasowe. 
Kontakty z mediami mają na celu rozpowszechnienie informacji przedstawiają-
cych firmę w pozytywny sposób (jej produkty, ludzie z nią związani, dbałość  
o środowisko, prowadzenie akcji społecznych czy sponsoring). Z kolei celem 
organizowania konferencji prasowych jest zajęcie odpowiedniego stanowiska  
w stosunku do pytań zadawanych przez zaproszonych reporterów. Mogą one 
dotyczyć np. wprowadzenia nowej linii produktów, zmian w strategii czy teŜ 
innych istotnych wydarzeń związanych z firmą lub jej działalnością. Przedsię-
biorstwo powinno zadbać o to, by przekazy pojawiające się w masowych środ-
kach przekazu słuŜyły jego dobrej reputacji oraz zapewnić ze swojej strony 
dostęp do rzetelnej i przejrzystej informacji6. 

Respondenci mieli równieŜ moŜliwość wskazania innych działań i środków 
z zakresu PR, stosowanych w ich firmach, z której skorzystało 7 osób. Wśród 
odpowiedzi znalazły się: 

– udział w targach ogólnotematycznych, 
– bezpośrednio, marketing celowany, 
– wystawiennictwo, 
– prasa specjalistyczna, 
– rozsyłanie ofert, 
– ksiąŜki telefoniczne, 
– udział w targach branŜowych. 
Na uwagę zasługują odpowiedzi respondentów dotyczące czynników, które 

mają znaczenie dla rozwoju i sukcesów ich przedsiębiorstwa – w tym kształto-
wania wizerunku firmy. Pomimo wskazań na duŜe znaczenie tego czynnika 
przez zdecydowaną większość uczestników badania (138 firm, co stanowi 
89,6% przedsiębiorstw produkcyjnych objętych badaniem) nie we wszystkich 
firmach stosowane są działania z zakresu PR, które mają głównie na celu kształ-
towanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu (tab. 1).  

 

 

 

                                                                 
5 K. Wójcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005, s. 695. 
6 H. Bednarek, Sztuka budowania wizerunku w mediach. Podręcznik menedŜera, polityka i tre-

nera public relations, Wyd. Naukowe WyŜszej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005, s. 20. 
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Tabela 1 

Działania z zakresu PR realizowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które wskazały na 
duŜe znaczenie kształtowania wizerunku firmy dla jej rozwoju i sukcesu 

Działania z zakresu PR Stosuje Nie stosuje Brak roze-
znania 

liczba wskazań n=138 
Przygotowywanie komunikatów dla mediów, organi-
zowanie konferencji prasowych 

44 92 2 

Udział w targach i wystawach 95 40 3 
Prowadzenie działalności sponsoringowej, charyta-
tywnej 

84 49 5 

Organizowanie imprez okolicznościowych dla klien-
tów 

47 87 4 

Stosowanie środków identyfikacji firmy (znak fir-
mowy, papier firmowy, wizytówki, ubrania pracow-
ników itd.) 

106 31 1 

Organizacja imprez, wyjazdów integracyjnych dla 
pracowników   

76 57 5 

BieŜące informowanie pracowników o sytuacji firmy 88 41 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 moŜna wnioskować, Ŝe wśród 
firm, których przedstawiciele wskazali na duŜe znaczenie kształtowania wize-
runku firmy dla jej rozwoju i sukcesu, zdecydowana większość stosowała środ-
ki identyfikacji firmy (76,8%). Ponad połowa brała udział w targach i wysta-
wach (68,8%), na bieŜąco informowała pracowników o sytuacji firmy (63,8%), 
prowadziła działalność sponsoringową i charytatywną (60,9%) oraz organizo-
wała imprezy i wyjazdy integracyjne dla pracowników (55,1%). 

Pozostałe działania i środki z zakresu public relations są wykorzystywane 
przez mniej niŜ połowę firm usługowych biorących w badaniu, w tym:  

– 34,1% organizuje imprezy okolicznościowe dla klientów,  
– 31,9% opracowuje komunikaty dla mediów i/lub organizuje konferen-

cje prasowe. 
Kolejnym poddanym badaniu obszarem komunikacji marketingowej były 

formy reklamy (rys. 2). 
Przedsiębiorstwa produkcyjne objęte pomiarem najczęściej stosowały re-

klamę internetową (72,7%) – jej popularność wynika ze specyfiki dynamicznie 
rozwijającego się w ostatnich latach środka przekazu, jakim jest Internet, które-
go wykorzystanie umoŜliwia pokonywanie barier geograficznych i czasowych  
z uwagi na globalny zasięg. Ponadto medium to charakteryzuje się duŜą ela-
stycznością (częste modyfikacje przekazu lub zastępowanie go nową wersją), 
moŜliwością profilowania odbiorców oraz interaktywnym charakterem. MoŜna 
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w nim prezentować pełną, rozbudowaną ofertę przez 24 godziny na dobę, sto-
sować rozmaite formy i techniki prezentacji – wykorzystując obraz, dźwięk, 
słowo (podobnie jak w reklamie telewizyjnej). Istotne jest równieŜ to, Ŝe koszty 
reklamy zamieszczanej w Internecie są niŜsze w porównaniu z pozostałymi 
mediami, co stwarza sposobność prowadzenia działalności reklamowej nawet 
niewielkim firmom, mającym często ograniczony budŜet reklamowy7.  

 

 

Rys. 2. Formy reklamy wykorzystywane w przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonujących 
na terenie Polski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Kolejnymi formami promowania się wykorzystywanymi przez większość 
przedsiębiorstw objętych badaniem są reklamy: w miejscu sprzedaŜy (68,2%) 
oraz prasowa (59,7%). Reklama w miejscu sprzedaŜy wykorzystuje głównie 
nośniki zaliczane do materiałów typu point of sale (np. stoiska promocyjne, 
standy, naklejki, ulotki, plakaty, makiety, zawieszki, ekspozytury), których 
zadaniem jest lepsze wyeksponowanie produktów, co w konsekwencji ma do-
prowadzić do zwiększenia sprzedaŜy. Ze względu na to, Ŝe jest często podświa-
domie odbierana przez klientów, trudno ją zignorować.  

Reklama prasowa, z uwagi na to, Ŝe informacje w prasie są dla czytelników 
wiarygodne, umoŜliwia wzmocnienie i pogłębienie przekazu (zaprezentowanie 
nie tylko samego produktu – tak jak to ma miejsce w spotach telewizyjnych czy 
radiowych, lecz takŜe szczegółowych informacji np. dotyczących sposobu 
świadczenia usługi, adresów placówek, numerów infolinii) oraz precyzyjne 

                                                                 
7 M. Graczyk, Telewizja i Internet jako narzędzia komunikacji marketingowej, w: Komunikacja 

rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty 
Naukowe nr 136, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 120–121.  
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dotarcie do rynku docelowego. Ponadto odbiorca przekazu moŜe długo studio-
wać, analizować i wielokrotnie powracać do zawartych w niej treści8.  

Z kolei reklamę zewnętrzną stosowało 41,6% badanych firm. Korzystanie  
z tej formy umoŜliwia regularny, trudny do pominięcia i wielokrotny kontakt 
odbiorcy z przekazem w niej zawartym. MoŜe być umieszczana w wielu miej-
scach, co umoŜliwia szeroki zasięg kampanii oraz regionalizację przekazu re-
klamowego9. Jest równieŜ elastyczna, wykorzystuje bowiem róŜne formaty  
i typy nośników (np. billboard, cityboard, band, citylight, mobil)10 oraz okresy 
ekspozycji. Na uwagę zasługuje coraz większa popularność tak zwanych me-
diów ambientowych (ambient media), które wywodzą się z klasycznych form 
reklamy zewnętrznej, jednak znacznie wykraczają poza jej ramy poprzez stoso-
wanie kreatywnych rozwiązań11. Za ambient media uwaŜane są niestandardowe 
formy komunikacji marketingowej, które wykorzystują nietypową lokalizację 
na elementach przestrzeni publicznej, a takŜe posługują się wyjątkową metodą 
wykonania przy jednoczesnym zastosowaniu wszelkich moŜliwych metod 
przykuwania uwagi odbiorców12. Są to media niszowe, które wykorzystują efekt 
nowości oraz niestandardowe kanały komunikacji z odbiorcami. Ambientowe 
instalacje wyróŜniają się zwykle widocznym logo firmy umieszczanym na ich 
powierzchni, hasłami reklamowymi bądź teŜ samym produktem, jednocześnie 
najczęściej cechują się nienaturalną wielkością. Mogą to być oryginalne kon-
strukcje i formy umieszczane na budynkach, ulicach, pojazdach13. 

Dwie osoby biorące udział w badaniu wskazały na inne formy reklamy, ta-
kie jak: 

– obecność w social mediach, 
– wywiady z prezesem w prasie branŜowej i ogólnej. 
Ostatnim analizowanym obszarem działalności promocyjnej badanych firm 

była promocja uzupełniająca (rys. 3). 

                                                                 
8 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji…, s. 169. 
9 Ibidem, s. 174–175. 
10 W.P. Nowak, Media planning, Marketingowy Dom Wydawniczy, Kraków 2001, s. 51–52. 
11 A. Smalec, Nowe formy komunikacji marketingowej – wybrane aspekty, w: Komunikacja 

rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe  
nr 135, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 141.  

12 M. Dołhasz, Reklama ambientowa – nowa forma komunikacji marketingowej przedsię-
biorstw, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Współczesne wyzwania komu-
nikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 559, Ekonomiczne Proble-
my Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 424. 

13 A. Smalec, Nowe formy…, s. 141. 
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Rys. 3. Działania i środki wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonujące na 
terenie Polski w ramach promocji uzupełniającej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Promocja sprzedaŜy (zwana równieŜ promocją uzupełniającą) obejmuje te 
działania i środki, które mają na celu pobudzenie zakupów określonych produk-
tów dokonywanych przez konsumentów bądź pośredników handlowych. Obej-
muje wszystkie działania marketingowe, które poprzez dodanie do normalnych 
korzyści oferowanych przez produkt krótkotrwałych zachęt (dodatkowych ko-
rzyści) zmierzają do zmiany postrzeganej przez klientów relacji ceny do warto-
ści produktu, a przez to stanowią bodziec (o charakterze ekonomicznym i psy-
chologicznym) dla konsumenta do podjęcia decyzji o zakupie produktu. Dodat-
kowe korzyści dla klienta mogą mieć postać rzeczową (np. większe opakowa-
nie, dodatkowy produkt) lub finansową (np. promocyjna obniŜka ceny)14. 

Najczęściej stosowaną w przedsiębiorstwach objętych pomiarem formą 
promocji uzupełniającej było oferowanie obniŜek cenowych – 61,7% wskazań. 
Pozostałe działania i środki zaliczane do promocji sprzedaŜy były wykorzysty-
wane przez niespełna połowę przedsiębiorstw poddanych badaniu. Przy czym 
wśród nich dominowały takie działania jak oferowanie bezpłatnych próbek 
towarów (39,6% wskazań), rozdawanie upominków z tytułu zakupu produktu 
(29,2%) oraz o demonstrowanie/degustacja produktów (25,3%). 

Inne formy wskazane przez pięć osób uczestniczących w badaniu to: 
– nagrody w zawodach wędkarskich, 
– ocena sprzedawców, 

                                                                 
14 K. Pawlak-Kołodziejska, Komunikacja marketingowa, w: Marketing. Podręcznik akademic-

ki, red. K. Andruszkiewicz, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2011, s. 331. 

14,9%

17,5%

18,8%

25,3%

29,2%

39,6%

61,7%

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

organizowanie konkursów, 
loterii, gier dla klientów

organizowanie konkursów dla 
sprzedawców

oferowanie darmowych 
produktów

demonstrowanie/degustacja 
produktu

rozdawanie upominków z tytułu 
zakupu produktu

oferowanie bezpłatnych próbek 
towarów

oferowanie obniŜek cenowych



Działania promocyjne realizowane przez przedsiębiorstwa…  81

– promocja cenowa, 
– oferowanie upominków firmowych wybranym klientom, 
– sponsorowanie. 
Na podstawie przedstawionych wyników badania moŜna stwierdzić, Ŝe 

działania z zakresu promocji uzupełniającej są, w porównaniu z innymi obsza-
rami promocji, najrzadziej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyj-
ne poddane pomiarowi. 

Na uwagę zasługują równieŜ wyniki dotyczące badania skuteczności i efek-
tywności działań promocyjnych podejmowanych przez objęte badaniem przed-
siębiorstwa produkcyjne. Jedynie jedenaście firm (15,6%) oceniało, w ciągu 
ostatnich trzech lat przed badaniem, skuteczność i efektywność własnych dzia-
łań promocyjnych, przy czym w siedmiu z nich oceny takiej dokonywała wła-
sna kadra, a w ośmiu agencje badawcze. Warto podkreślić, Ŝe najczęściej po-
miary w tym zakresie realizowane były przed firmy duŜe (66,7% przedsię-
biorstw deklarujących prowadzenie badań), a w dalszej kolejności średnie  
– 29,2%. 

Zakończenie   

Interpretacja wyników badania pozwala na stwierdzenie, Ŝe wśród działań  
z zakresu PR w objętych pomiarem firmach, w ciągu ostatnich trzech lat przed 
jego realizacją, najczęściej wykorzystywane były środki identyfikacji firmy. 
Dodatkowo ponad połowa badanych firm brała udział w targach, na bieŜąco 
informowała pracowników o sytuacji firmy, prowadziła działalność sponsorin-
gową lub charytatywną oraz organizowała imprezy i wyjazdy integracyjne dla 
pracowników. Interesujące jest, Ŝe pomimo iŜ większa część respondentów 
uznała, Ŝe kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy jest czynnikiem, który 
ma duŜe znaczenie dla jej rozwoju i sukcesów, nie we wszystkich reprezento-
wanych przez nich przedsiębiorstwach wykorzystywane były kompleksowo 
działania z zakresu PR. Reklama internetowa była stosowana najczęściej. Ponad 
połowa firm stosowała takŜe reklamę w miejscu sprzedaŜy i prasową. Z kolei  
w ramach promocji sprzedaŜy najpopularniejszym działaniem okazało się sto-
sowanie obniŜek cenowych, przy czym jest to jedyna forma, która była wska-
zywana przez ponad połowę przedstawicieli badanych firm usługowych. Tylko 
nieliczne jednostki produkcyjne oceniały skuteczność działań promocyjnych 
przez nie realizowanych.  
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THE PROMOTION ACTIVITIES OF PRODUCTION ENTERPRISES  
– RESEARCH RESULTS 

 
Summary 

 
The aim of this papers is to present results of the research concerning, among others, actions 

and  forms of the promotion in Polish enterprises, conducted by employees of the Department of 
Marketing and Commerce at Nicolaus Copernicus University in 2010. The survey was conducted 
by a questionnaire method using a sample of 350 enterprises in Poland. For the realization of the 
paper’s objective, data concerning only production enterprises was used. 

Translated by Joanna Petrykowska 
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PERSONALIZACJA PROCESU KOMUNIKACJI  
W RAMACH DZIAŁA Ń CRM – MOśLIWOŚCI  

I OGRANICZENIA 
 

 

 

Streszczenie  

Współczesne działania rynkowe przedsiębiorstw uwzględniające nowe podejście do kontak-
tów z klientem wchodzące w zakres CRM (zarządzanie relacjami z klientem) z załoŜenia zmie-
rzają do indywidualizacji oferty oraz personalizacji procesu komunikacji. Sprzyja temu rozwój  
i wykorzystanie nowych technologii, co w efekcie pozwala na zaawansowany dialog pomiędzy 
sprzedawcą a klientem. Dzięki interaktywności, jaką oferują np. Internet, telefon oraz inteligentne 
systemy personalizowanej rekomendacji, przedsiębiorcy mogą róŜnicować proces komunikacji 
marketingowej, oferować klientom takie pakiety informacji i produktów, które są dostosowane do 
konkretnego odbiorcy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Jakie szanse dają mene-
dŜerom nowoczesne systemy personalizacji, jakie realizują zadania? Jakie są konsekwencje takiej 
indywidualizacji dla procesu komunikacji oraz jak klient reaguje na takie działania? 

Personalizacja w procesie komunikacji 

Rozwój wiedzy marketingowej ostatnich dekad wskazuje na ewolucję i po-
wstanie nowoczesnej ery marketingu, w której koncentracja na produkcie zosta-
je zastąpiona koncentracją na kliencie. Twórcy tego nowego podejścia  
(T. Levitt, D. Peppers, M. Rogers) twierdzą, Ŝe najcenniejszym zasobem  
w konkurencyjnym otoczeniu jest obecnie dla przedsiębiorstwa klient, ponie-
waŜ stanowi zasób ograniczony pod względem ilościowym i – co najwaŜniejsze 
– niezastępowalny1. Konsekwencją tego nowego spojrzenia jest konieczność 
zminimalizowania anonimowych i masowych działań przedsiębiorstwa na ryn-
ku i przeniesienie akcentów na indywidualizację czyli realizację marketingu  

                                                                 
1 N. Szwarc, Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w e-marketingu,  

„E-mentor” 2010, nr 3 (35), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/35/id/762 (15.10.2011). 
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w pełni spersonalizowanego. Jak wskazują źródła literaturowe, personalizacja 
jest główną zasadą marketingu partnerskiego2 i jej wykorzystanie oznacza, Ŝe 
zamiast sprzedawać klientom zbiór wszystkich posiadanych dóbr czy usług  
w standardowej, uniwersalnej ofercie, firma indywidualnie do klientów dopa-
sowuje zakres produktów i wszystkich elementów propozycji rynkowej. We-
dług autorki na szczególną uwagę w procesie personalizacji zasługuje proces 
komunikacji z klientem, którego zindywidualizowanie staje się równieŜ ko-
niecznością.  

Do podstawowych modeli komunikacji zalicza się model interpersonalny 
(„jeden do jednego”, „kilku do kilku”) oraz model masowy. Jak sugeruje sama 
nazwa, komunikacja interpersonalna odznacza się osobowym charakterem kon-
taktu oraz moŜliwością interakcji uczestników komunikacji. Pozwala to na bez-
pośredni i niemal natychmiastowy wpływ na reakcje i decyzje podejmowane 
przez odbiorców przekazu3.  

Jednak ze względu na róŜnorodność odbiorców, rozproszenie terytorialne 
oraz aspekty efektywności kosztowej i skuteczności perswazji proces personali-
zacji w takich warunkach moŜe być trudny. Pojawia się więc pytanie, czy istnie-
ją narzędzia wspomagające indywidualizację procesu komunikacji z klientem  
i jakie zadania moŜna przed nimi postawić?  

W komunikacji z klientem powinno się wykorzystywać jak najwięcej kana-
łów komunikacyjnych, których liczba wciąŜ rośnie. Ideałem byłoby połączenie 
wszystkich kanałów w spójny system gromadzenia informacji o kliencie, tj. 
telefon, oddział firmy, Internet, komputery, notesy elektroniczne, telewizja, 
bankomat, telefonia komórkowa oraz kontakt bezpośredni. Taka liczba kanałów 
daje szeroki wybór, jednak w zakresie wyboru naleŜy uwzględnić określone 
wytyczne4: 

– komunikacja powinna być jasna i dobrze zrozumiała przez klienta, 
– wszelkie uzyskiwane informacje powinny być spójne i pokrywać się ze 

sobą oraz powinny być aktualne, 
– uzyskane róŜnymi kanałami komunikacyjnymi informacje o kliencie 

powinny stanowić całość i współpracować ze sobą szybko i sprawnie, 
– kanały powinny przekazywać pozostałym częściom systemu dane o ści-

śle określonych zakresach i typach, 

                                                                 
2 M. Raftowicz, Ł. Filipkiewicz, Bariery wdroŜeń systemów CRM w Polsce, http://www.biblio 

tekacyfrowa.pl/Content/34708/007.pdf (11.10.2011). 
3 N. Szwarc, Od masowej komunikacji…. 
4 M. Raftowicz, Ł. Filipkiewicz, Bariery wdroŜeń systemów CRM w Polsce...  
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– istotna jest ścisła kontrola dostępu do odpowiednich danych przez od-
powiednich uŜytkowników oraz zapisywanie informacji potrzebnych do 
identyfikacji osób wprowadzających je (kto?, kiedy?), 

– zróŜnicowanie sposobu komunikacji w zaleŜności od upodobania klien-
ta oraz pozostawienie mu wyboru rodzaju kontaktu, 

– waŜne jest, by w kaŜdym z rodzajów kanałów pozwolić klientowi na 
reakcję, na wypowiedzenie własnego zdania, co umoŜliwi gromadzenie 
informacji o nim. 

Jak w takim razie zdefiniować, a takŜe realizować działania personalizacyj-
ne w zakresie komunikacji z klientem? Nie ulega wątpliwości, Ŝe personalizacja 
komunikacji to przekaz one-to-one, to sposób przedstawienia treści dostosowa-
nych do zawartych w bazach adresowych danych i wyodrębnienie z grupy wielu 
tysięcy osób tej, która oczekuje na informacje przygotowane z myślą o jej in-
dywidualnych potrzebach5. Realizacja procesu personalizacji obejmuje działa-
nia dąŜące do dostarczenia treści i sposobu jej prezentacji specjalnie dla kon-
kretnego klienta. Zindywidualizowanie komunikacji z klientem jest więc abso-
lutnie zorientowane na potrzeby uŜytkownika i ma sprawić, Ŝe czuje się on kimś 
wyjątkowym. Dzisiejszy konsument nie chce bowiem być zasypywany oferta-
mi, na których analizę brak mu czasu; oczekuje, Ŝe nadawca wiadomości wyko-
na za niego proces selekcji i zaprezentuje tylko to, co jest naprawdę interesujące6. 

Dodatkowo taki proces komunikacji pozwala na zbieranie informacji o pre-
ferencjach klientów, zainteresowaniach, potrzebach, co później przekłada się 
ponownie na zwiększenie skuteczności mechanizmów personalizacyjnych  
i moŜliwości dotarcia z informacją do ściśle określonej grupy7.  

W dzisiejszej komunikacji marketingowej, zdominowanej przez media 
elektroniczne, coraz wyraźniej daje się zaobserwować silny trend wykorzysty-
wania personalizacji komunikatów elektronicznych. Czasem moŜna odnieść 
wraŜenie, Ŝe niektóre z witryn internetowych zwracają się bezpośrednio do 
osoby je odwiedzającej8. 

 

 
                                                                 

5 S. Vogel, Targetowanie i personalizacja – skuteczne narzędzia e-mail marketingu, 
http://www.sare.pl/baza_wiedzy/artykuly/doc/targetowanie-ipersonalizacja-skuteczne-narzedzia-
email-marketingu (20.01.2012). 

6 Ibidem. 
7 J. Stasieńko, System informatyczny wspomagający zarządzanie relacjami z klientami, 

http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/V/Stasienko.pdf (20.01.2012). 
8 J. Dyche, CRM – relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002, s. 48. 
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Zadania i cele personalizacji w ramach działań CRM 

Zadaniem komunikacji marketingowej jest takie skonstruowanie przekazu, 
aby jego odbiorca podjął oczekiwane przez nadawcę działania. Wymiana in-
formacji wywołuje u odbiorcy reakcje na komunikat, m.in. dekodowanie, przy-
swajanie oraz wartościowanie9. Stosowanie róŜnych technik perswazji ma na 
celu wzmocnienie siły nadawanego przekazu, jednakŜe mają one szansę odnieść 
zamierzony sukces tylko wtedy, gdy nadawca (juŜ na etapie projektowania 
przekazu) uwzględni cechy psychologiczne i demograficzne (w tym kulturowe) 
właściwe danemu odbiorcy (danej grupie odbiorców)10. Celem personalizacji 
jest wywołanie u odbiorcy poczucia, Ŝe dana oferta jest skierowana tylko do 
niego – ma się on poczuć kimś wyjątkowym, a to z kolei prowokuje go do sko-
rzystania z oferty11. Proces personalizacji jest moŜliwy do realizacji poprzez 
systemy CRM (zarządzanie relacjami z klientem). Rozpatrując funkcjonalność 
tych systemów, moŜna zidentyfikować, oprócz CRM operacyjnego i analitycz-
nego, równieŜ tzw. CRM komunikacyjny12. Obejmuje on wyłącznie rozwiąza-
nia wspomagające kontakt z klientem, jest on podsystemem CRM operacyjnego13. 

Jak wskazują doświadczenia rynkowe, istniejące narzędzia CRM mogą 
spełniać wielorakie funkcje14: 
1. Za pomocą analizy moŜna zanalizować i zrozumieć swoich klientów. 
2. Dzięki modelowaniu moŜna rozpoznać oraz przewidzieć szanse na korzyst-

ną i rentowną komunikację z klientami. 
3. Za pomocą funkcji Komunikacja planuje się komunikację z klientem po-

przez uŜycie wielu kanałów. 
4. Dzięki funkcji Personalizacja tworzy się reguły i wzory do personalizacji 

kanałów elektronicznych. 
5. Dzięki funkcji Optymalizacja moŜna zoptymalizować wydajność komuni-

kacji. 
6. Za pomocą funkcji Interakcja moŜna sterować działaniami mającymi na 

celu interakcję z klientami w czasie rzeczywistym. 

                                                                 
9 N. Szwarc, Od masowej komunikacji…. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 J. Stasieńko, System informatyczny…. 
13 Ibidem. 
14 Teradata CRM – szybka i waŜna komunikacja z klientem, http://www.teradata.pl/service/ 

rozwiazania-teradata/rozwiazania-teradatacustomer-management/teradata-crm-szybka-i-wazna-
komunikacja-z-klientem.html (15.12.2011). 
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Oprogramowanie CRM stanowi pomoc na drodze do szybkiej i efektywnej 
komunikacji z klientem. W dowolnej chwili moŜna uzyskać indywidualny 
wgląd na swojego klienta i zmierzyć wyniki w czasie rzeczywistym15. Techno-
logie personalizacji mogą stosować zdobytą wiedzę dla indywidualizowania 
przyszłych przekazów. W firmach stosujących je wzrósł procent odpowiedzi ze 
strony klientów i wzbogacono informacje na ich temat, wykluczono zgadywa-
nie, osiągnięto rezultaty w postaci lepszego zrozumienia klientów i ich prefe-
rencji16. Precyzyjna analiza cech uŜytkownika pozwala równieŜ tworzyć tzw. 
indywidualny profil klienta, czyli zbiór informacji zebrany na podstawie bezpo-
średnich ankiet i formularzy wypełnianych przez osobę oraz danych zebranych 
poprzez rejestrację aktywności uŜytkownika w serwisie internetowym po jego 
jednoznacznym zidentyfikowaniu; profil taki pozwoli np. dostosować zawartość 
strony internetowej czy teŜ oferty pod kątem oczekiwań i wymagań klienta17. 
Podstawowe efekty działań związanych z personalizacją to: udoskonalona lojal-
ność klienta, udoskonalone zaufanie i satysfakcja, identyfikacja klienta, udo-
skonalona uŜyteczność, wydajność i precyzja informacji, sprawność i informa-
cyjna wydajność procesów, źródło dla spersonalizowanych promocji, indywi-
dualny marketing18. 

Formy i sposoby zastosowania personalizacji w komunikacji 

Dostosowane przekazy w ramach personalizacji mogą przyjmować róŜne 
formy – od podania imienia odwiedzającego witrynę po wykorzystywanie 
szczegółowych informacji w celu dopasowania zawartości strony do potrzeb  
i preferencji klienta. Technologie personalizacji mogą dostosowywać przekazy 
do indywidualnych klientów, jednocześnie zbierając nowe dane przy kaŜdora-
zowej wizycie na stronie i budując jej treść zgodnie z ich oczekiwaniami  
– technologie te umoŜliwiają bowiem analizę kaŜdego klienta w określonym 
przedziale czasu i w odniesieniu do wszystkich kanałów, wykorzystując dane 
osobowe, poprzednie transakcje, wykaz odwiedzanych stron i informacje poda-
wane dla potrzeb internetowych sondaŜy19. Nowoczesne systemy personalizacji 
składają się z dwóch elementów20:  

                                                                 
15 Teradata CRM – szybka i waŜna komunikacja…. 
16 J. Dyche, CRM – relacje z klientami..., s. 49. 
17 J. Stasieńko, System informatyczny… 
18 Ibidem. 
19 J. Dyche, CRM – relacje z klientami..., s. 49. 
20 P. Zięba, Personalizacja oferty kluczowym czynnikiem sukcesu w walce o klienta i budowie 

jego lojalności, http://www.logistyka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id 
=2449&Itemid= (2.02.2012). 
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– funkcjonującego w czasie rzeczywistym (online) mechanizmu reko-
mendacji (Recommendation Engine), 

– działającego w trybie offline mechanizmu analitycznego bazującego na 
technologiach data mining. 

Element offline słuŜy do analizy zachowań klientów w czasie (np. analiza 
historii kliknięć – clickstream analysis), tworzenia akcji marketingowych dla 
róŜnych grup klientów oraz dodawania/modyfikowania reguł i cech wpływają-
cych na rekomendacje otrzymywane z modułu online. Element online umoŜli-
wia pobór rekomendacji, tzn. dla podanego klienta dobiera produkt lub listę 
produktów, którymi moŜe on być zainteresowany. Do tworzenia rekomendacji 
uŜywane są złoŜone algorytmy, m.in. sieci neuronowe (czyli algorytmy samo-
uczące się). Na rekomendację wpływają równieŜ cechy odkryte przez moduł 
offline, dzięki czemu uzyskany wynik jest efektem zarówno bieŜącego zacho-
wania klienta, jak i historii jego zachowań, informacji, które klient pozostawił  
o sobie, ale takŜe informacji zbieranych z innych systemów (np. dochody klien-
ta mogą być pobierane z systemu bankowego). 

Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań wdraŜanych przez nowocze-
sne przedsiębiorstwa są inteligentne systemy personalizowanej rekomendacji21. 
Dzięki interaktywności, jaką oferuje Internet, e-sklepy mogą serwować klien-
tom takie pakiety informacji i produktów, które są dostosowane do indywidual-
nych cech klientów. Efektem jest m.in. wzrost sprzedaŜy i CRT (click-through 
rate), czyli współczynnika klikalności. W tym procesie to właśnie uŜytkownik 
ma rolę decyzyjną, kształtuje swój profil, to, co najczęściej wybiera, kupuje.  

Personalizacja w sektorze B2C jest w znacznym stopniu oparta na analizie 
odwiedzanych witryn, czyli ścieŜek nawigacji po stronach firm. Śledząc ścieŜ-
kę, firma moŜe nie tylko dowiedzieć się, co dotychczas kupił dany klient, ale 
takŜe w jaki sposób dotarł do witryny (przykładowo dzięki odnośnikowi 
umieszczonemu na innej stronie lub banerowi reklamowemu), co odwiedził  
w następnej kolejności, ile czasu spędzał na kaŜdej stronie i które produkty 
mogły stymulować zakup innych. Obecnie analiza ścieŜek nawigacji moŜe 
przyczyniać się między innymi do stosowania następujących taktyk22:  

– zmiany w wyglądzie witryny zgodnie ze wzorami nawigacji danego 
klienta i jego poprzednimi zakupami,  

                                                                 
21 Komunikacja marketingowa a personalizacja, http://www.portfel.pl/pl/gospodarka/artykul/ 

4/9817/Komunikacja_marketingowa_a_personalizacja (28.03.2011). 
22 J. Dyche, CRM – relacje z klientami…, s. 50. 
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– zindywidualizowane promocje i rabaty oparte na poprzednich zakupach 
i poszukiwaniach,  

– zindywidualizowane witryny dostosowane do celów, w jakich klient je 
odwiedza. 

MoŜliwości precyzowania komunikatu są nieograniczone i tak moŜna, wy-
korzystując tzw. targetowanie, selekcjonować dane zebrane w bazie i kierować 
wysyłki do określonych odbiorców ze względu na wybrane cechy: stanowisko, 
zainteresowania, datę urodzin oraz wyniki poprzednich działań, m.in. uzaleŜ-
nione od historii kliknięć, otwarć kampanii, wysyłanego SMS-a23. 

Zastosowanie targetowania umoŜliwia wykorzystanie kodów pocztowych 
subskrybenta do geotargetowania oferty handlowej oraz umieszczania w treści 
wiadomości indywidualnych kodów kreskowych, umoŜliwiających mierzenie 
efektów kampanii rabatowych. Ponadto, dzięki moŜliwości indywidualnego 
ustawiania harmonogramu wysyłek, kaŜda wiadomość e-mail moŜe być wysy-
łana automatycznie w zaleŜności od wystąpienia określonego warunku (np.  
w dniu urodzin). W zaleŜności od przypisanych cech w bazie, newsletter  
w ustalonych odstępach czasowych (co tydzień, miesiąc) powiadomi odbiorcę  
o liczbie punktów zebranych w programie lojalnościowym, przypomni o wyko-
rzystaniu kuponu rabatowego czy prześle informację o nowościach i promo-
cjach na podstawie wcześniejszych zainteresowań i zachowań odbiorcy (wysył-
ka uruchamiana na podstawie analizy wcześniejszych kliknięć)24. 

Istotnym narzędziem w komunikacji jest Personalizacja korespondencji  
– moduł posiadający moŜliwość zarządzania słownikiem odmian imion25. Dzię-
ki temu wysyłając do klienta list, e-mail czy teŜ korespondencję grupową moŜ-
na mieć pewność, Ŝe zostanie on potraktowany indywidualnie. Personalizacja 
dokumentów to proces, w wyniku którego wyemitowany dokument jest indy-
widualnie przygotowany i dostosowany do preferencji adresata. Wraz z rozwo-
jem systemów IT oraz magazynowaniem coraz większej ilości informacji  
w bazach danych personalizacja pozwala na indywidualizowanie nawet poje-
dynczych znaków w dokumencie. Personalizowana korespondencja dzielona 
jest na następujące kategorie26: 

– dokumenty i korespondencja marketingowa, 
– dokumenty i korespondencja transakcyjna, 

                                                                 
23 S. Vogel, Targetowanie…. 
24 Ibidem. 
25 ITCube CRM w wersji 8.3, http://www.msipolska.pl/menu-gorne/artykul/article/itcube-crm-

w-wersji 83.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=938&cHash=9f0a41e2b2 (30.02.2012). 
26 Usługa PDF, http://www.printsoft.pl/PDF/PDFUsluga.pdf (23.02.2012). 
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– dokumenty i korespondencja biurowa. 
Dane o adresatach pochodzące z baz CRM powodują, Ŝe dynamicznie two-

rzona informacja marketingowa lub reklamowa trafia do najlepiej wyselekcjo-
nowanej grupy klientów. Taką personalizację korespondencji wykorzystują 
firmy telekomunikacyjne, banki, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, przed-
siębiorstwa uŜyteczności publicznej, drukarnie cyfrowe, zakłady poligraficzne  
i wiele innych27.  

Dodać naleŜy, Ŝe personalizacja moŜe być jawna (parametry wprowadza 
uŜytkownik) lub niejawna (parametry ustalane są przez system)28. Dzięki inter-
aktywnemu charakterowi Internetu moŜliwe jest przesyłanie klientom tylko tych 
pakietów informacyjnych, które sami zaprenumerują. Rola klienta w tym proce-
sie jest daleko posunięta, właściwie decyzyjna – to on kształtuje swój profil 
poprzez wykazywanie ukierunkowanych skłonności nabywczych, własnych 
upodobań czy definiowanie osobistych wymagań29. 

Aplikacje CRM mogą równieŜ ewoluować, intensywnie wspierając komu-
nikację między pracownikami firmy oraz między firmą a wszystkimi podmio-
tami z nią współpracującymi. Teraz Skype moŜe zostać wbudowany w aplikację 
CRM firmy i umoŜliwiać bardziej nowoczesne, multimedialne formy komuni-
kacji – rozmowy telefoniczne (VoIP) czy telekonferencje. Pozwoli to nie tylko 
ograniczyć koszty, zwiększyć efektywność komunikacji, ale sprawi teŜ, Ŝe bę-
dzie ona ciekawsza i bardziej urozmaicona, co moŜe mieć duŜe znaczenie dla 
procesów marketingowych i sprzedaŜowych30. 

Korzyści i ograniczenia zastosowania personalizacji 

Personalizacja przekazów w cyfrowym świecie daje dziś przedsiębiorcom 
wiele nowych moŜliwości, jednak jako praktyka przesuwająca klientów dotąd 
anonimowych w sferę bezpośredniego oddziaływania menedŜerów, a nawet  
zwracania się do klienta po imieniu, niesie ze sobą zarówno korzyści (tab. 1), 
ale i ograniczenia oraz wątpliwości. 

Eksperci CRM z renomowanej amerykańskiej firmy doradczo-badawczej 
Gartner wyjaśniają, Ŝe pomimo wielu zalet dla uŜytkowników końcowych per-
sonalizacja aplikacji CRM sprawia, iŜ wdroŜenie systemu jest bardziej czaso-
chłonne, kosztowne, a efekty trudne do przewidzenia. Więcej trzeba równieŜ 

                                                                 
27 Ibidem. 
28 J. Stasieńko, System informatyczny… 
29 Ibidem. 
30 Dzięki fuzji ze Skype Microsoft przeniesie komunikację biznesową na nowy poziom. Rewolu-

cja w komunikacji, http://crm-online-blog.pl/tag/biznesowe-crm/ (20.06.2011). 
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zapłacić za przyszłe aktualizacje spersonalizowanego oprogramowania31. JuŜ 
teraz w USA moŜna zauwaŜyć zręczny odwrót dostawców CRM od trendu 
promującego personalizację, co jest rezultatem nie tyle wzrostu wiedzy klien-
tów, co wejściem na rynek aplikacji zbudowanych w technologiach Java  
i NET. Nie znaczy to, Ŝe nie oferuje się personalizacji oprogramowania. 

Tabela 1 

Korzyści z personalizacji procesu komunikacji 

Korzyści, jakie odnosi odbiorca Korzyści, jakie odnosi organizacja 
– korzystanie z promocji, 
– sprawna i miła obsługa, 
– moŜliwość prenumeraty biule-

tynu zgodnego z oczekiwa-
niami (w przypadku portalu 
np. finanse, porady, rozryw-
ka), 

– sprawny dostęp do interesują-
cej oferty elektronicznego 
sklepu, 

– moŜliwość kompozycji indy-
widualnej strony z dostępnych 
treści, 

– szybki dostęp do poszukiwa-
nych zasobów, 

– spójność spersonalizowanej 
komunikacji we wszystkich 
kanałach elektronicznych, 

– moŜliwość składania zamó-
wień na nietypowe produkty 
(np. własna kompozycja 
funkcji czy wyposaŜenia). 

– moŜliwość zdefiniowania grupy docelowej, 
– budowanie własnej bazy adresowej, 
– zainicjowanie i podtrzymanie sprawnego 

procesu komunikacyjnego z określonymi 
uŜytkownikami, 

– szansa na pozyskanie lojalności klienta, 
– generowanie ponownych wizyt sieciowych 

odbiorców, 
– zdobycie zadowolenia klienta, które moŜe 

być źródłem najefektywniejszej reklamy 
rozpowszechnianej drogą rekomendacji, 

– konkurencyjność wobec firm niestosują-
cych podobnych praktyk personalizacyj-
nych, 

– moŜliwość udostępniania zdefiniowanej 
płaszczyzny reklamowej, 

– zdobycie pozytywnych opinii na temat 
strony lub firmy, 

– pozyskanie uwagi licznego audytorium 
internetowego, 

– zdobycie uznania wśród społeczności in-
ternetowej za unikalność świadczonych 
usług. 

Źródło: J. Stasieńko, System informatyczny wspomagający zarządzanie relacjami z klientami, 
http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/V/Stasienko.pdf. 

Aplikacje CRM nowego typu, dzięki architekturze modułowej, coraz czę-
ściej w łatwy sposób pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie funkcjonalności 
przez samego uŜytkownika. Aplikacje te są równieŜ tańsze niŜ większość do-
tychczasowych rozwiązań, więc personalizacja staje się standardową funkcją, 
niewpływającą na cenę i nieuzaleŜnioną od przeróbek kodu źródłowego aplikacji32. 

                                                                 
31 Personalizacja to „spirala śmierci” CRM, http://www.crm.pl/pokaz.php?kategoria=8& 

rodzaj=1&id=147 (15.12.2011). 
32 Personalizacja to „spirala śmierci”… 
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Choć, jak wskazują liczne wyniki badań, zastosowanie personalizacji 
zwiększa skuteczność e-mail marketingu nawet o kilka punktów procentowych, 
źle zastosowana personalizacja moŜe wywołać odwrotny skutek33. UŜytkownicy 
Internetu opowiadają się za indywidualnym zaspokajaniem potrzeb przy jedno-
czesnym szanowaniu ich prywatności. Jak zwracać się więc do klientów, Ŝeby 
zwiększyć skuteczność kampanii e-mailingowej? Często moŜna spotkać pogląd, 
Ŝe zwracając się do potencjalnych klientów po imieniu, łatwiej przekonać ich do 
działania, Ŝe widząc swoje imię, adresat podświadomie staje się bardziej skłon-
ny do słuchania nadawcy, bardziej identyfikuje się z opisywanymi problemami  
i łatwiej akceptuje proponowane przez niego sugestie rozwiązań tych proble-
mów34. Chodzi o to, Ŝe uŜycie na wstępie formy „Szanowna Pani” lub „Sza-
nowny Panie” narzuca sposób zwracania się do odbiorcy w całej treści wiado-
mości i buduje dystans. Wiele osób jednak ma obawy przed zwracaniem się  
w korespondencji e-mailowej do klientów lub potencjalnych klientów po imie-
niu, argumentując, Ŝe któryś z nich moŜe poczuć się tym uraŜony, a to nega-
tywnie wpłynie na wyniki sprzedaŜy35. Wyniki badań pokazują, Ŝe po imieniu 
warto zwracać się tylko do osób, które same nam na to pozwoliły36, czyli na 
przykład takich, które zapisując się na listę e-mailingową, podały tylko adres  
e-mailowy i imię. Wyniki sprzedaŜy jednoznacznie wskazały, Ŝe forma z imie-
niem stosowana bez wyraźnej aprobaty ze strony adresata to błąd. Jego wyni-
kiem jest niŜsza skuteczność wysyłki. Z kolei firmy, które kierują swoją ofertę 
do młodych osób prywatnych, np. oferujące studentom kursy czy wyjazdy wa-
kacyjne, często zaczynają korespondencję z klientami znacznie mniej formalnie. 
Prawie zawsze więc, równieŜ w korespondencji e-mailowej, najlepsza będzie 
forma „Szanowny Panie A”, chyba Ŝe ktoś sam zezwoli na mniej oficjalną for-
mę. Jak to jest realizowane w praktyce? Jak pokazują poniŜsze przykłady ko-
munikacji programu Payback z autorką niniejszego artykułu niestety imię i bar-
dzo bezpośrednia forma są normą: 

 
 
 

                                                                 
33 J. Nowak, Witaj Szanowny – czyli personalizacja komunikacji z klientem w Internecie, 

http://dlafirmy.info.pl/2520_witaj_szanowny_-_czyli_personalizacja_komunikacji_z_klientem 
_w_internecie_.htm (24. 03.2009). 

34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Badania przeprowadzone przez P. Łabuza i M. Urbańskiego, opisane w: Marketing perswa-

zyjny. 25 niezmiennych praw skutecznej perswazji w tekstach marketingowych, za: Witaj Szanow-
ny – czyli personalizacja… 
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Szanowna Anetto, 
mamy coś, co poprawi Twój humor i Twój stan konta Payback. 
Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy najlepsze oferty naszych partnerów w jednym miej-
scu. Wydrukuj je wszystkie i zbierz mnóstwo punktów, które potem z łatwością wy-
mienisz na wartościowe nagrody. Nie zwlekaj – kupony czekają, nagrody takŜe! 
 

Szanowna Anetto, 
zdobądź 10% rabatu na zakupy w Real! Sprawdź wyjątkową ofertę, którą przygoto-
waliśmy specjalnie dla Ciebie. 
 

Szanowna Anetto, 
wiosna juŜ puka do Twoich drzwi, a Ty pewnie zastanawiasz się, jak przygotować 
dom na nadchodzącą Wielkanoc? Sprawdź, na co moŜesz wymienić swoje punkty – 
wśród naszych propozycji znajdziesz kupony rabatowe na tańsze zakupy w Real. 

 

Jeśli ani imię, ani nazwisko nie jest znane, zamiast imion moŜna uŜywać 
ogólnego określenia charakteryzującego grupę docelową, np. „Witaj Restaura-
torze”, „Witaj Subskrybencie” czy „Witaj Właścicielu Małej Firmy” (obecnie 
oprogramowanie pozwala zautomatyzować proces personalizacji do tego stop-
nia, Ŝe aplikacja sama sprawdzi, czy imię i nazwisko jest dostępne, a jeŜeli nie, 
to zastąpi go określonym zwrotem alternatywnym)37. 

Jakie są jednak efekty? Badania na temat rynku e-commerce w Polsce  
w 2009 roku, przeprowadzone przez Internet Standard, pokazują ponad 25-pro-
centowy wzrost liczby ankietowanych stwierdzających poprawę skuteczności 
wysyłek e-mailowych w działaniach marketingowych w stosunku do 2008 ro-
ku38. Zgodnie z najnowszym raportem Marketingu Sherpa 2011 E-mail Marke-
ting Benchmark Report, aŜ 68% respondentów największe wyzwanie w osią-
gnięciu wysokiej efektywności e-mail marketingu w kanale B2B dostrzega  
w dostarczaniu odpowiedniej treści do wyselekcjonowanej grupy odbiorców. 
Wynik ten potwierdza rosnącą rolę targetowania behawioralnego w realizacji 
kampanii mailingowych39. 

Zakończenie 

Konkurencyjność na współczesnym rynku narzuca konieczność efektywnej 
komunikacji z klientami. Rozwój komunikacji marketingowej umoŜliwił za-
awansowany dialog pomiędzy sprzedawcą a klientem, którego narzędziem, 
cieszącym się w ostatnim czasie coraz większą popularnością, jest personaliza-

                                                                 
37 J. Nowak, Szanowna Pani czy Witaj Klientko? Kiedy nie znasz imienia ani nazwiska, 

http://www-copywriting.pl/articles/Szanowna_Pani_czy_Witaj_Klientko_.html (20.02.2012). 
38 S. Vogel, Targetowanie… 
39 Ibidem. 
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cja przekazów. Personalizacja przekazów w cyfrowym świecie daje nowe moŜ-
liwości przedsiębiorcom. Znając potrzeby, preferencje i sposoby postępowania 
swoich klientów, moŜna wpływać na ich decyzje. Warunkiem jednak jest efek-
tywne wykorzystanie narzędzi marketingu indywidualnego („jeden do jedne-
go”). W przypadku wielu gałęzi biznesu podstawowym sposobem interakcji 
klienta z firmą staje się Internet, który dostarcza wielu nowych form komunika-
cji i narzędzi personalizacji. Jednak stosując personalizację w procesie komuni-
kacji trzeba pamiętać, Ŝe konsument chce wiedzieć, Ŝe jest indywidualnie trak-
towany. Oczekuje informacji i oferty, która jest dobrana do jego potrzeb  
i uwzględnia jego wcześniejsze preferencje. To podejście sprawdza się dosko-
nale m.in. w działaniach lojalnościowych, dla których e-mail marketing jest dziś 
kluczowym kanałem komunikacji z klientami40. Podsumowując, moŜna stwier-
dzić, Ŝe komunikacja z klientem w dzisiejszych realiach rynkowych powinna 
przebiegać w sposób podkreślający wyjątkowość i indywidualność klientów 
oraz poczucie partnerstwa. Spełniając te postulaty, firma sprawi, Ŝe ludzie będą 
zadowoleni z bycia jej klientami41. 
 

THE PERSONALIZATION OF COMMUNICATION PROCESS  
IN THE FRAMEWORK OF CRM ACTIVITIES  

– POSSIBILITIES AND LIMITATIONS  
 

Summary 
 

Today's business market activities take into account the new approach to customer contact 
within the scope of CRM (Customer Relationship Management). The mentioned business market 
activities are intended to customization of the offer and personalization of the communication 
process. It is facilitated by the development and use of new technology, which allows for sophis-
ticated dialogue between the seller and the customer. Due to the interactivity offered by e.g. inter-
net, phone, and intelligent systems of personalized recommendations, entrepreneurs can differen-
tiate the process of marketing communications, serving clients with such packets of information 
and products that are adapted to a specific recipient. The paper attempts to answer the questions: 
What are the chances that modern systems of personalization give to managers, what are their 
tasks? What are the consequences of the individualization of the communication process and how 
does the customer reacts to such actions? 

Translated by Anetta Pukas 

                                                                 
40 Ibidem. 
41 M. Raftowicz, Ł. Filipkiewicz, Bariery wdroŜeń systemów CRM w Polsce… 
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VISUAL MERCHANDISING JAKO EFEKTYWNY SPOSÓB 
PRZYCIĄGANIA KLIENTÓW 

 

 

 

Streszczenie  

Visual merchandising jest szczególnym sposobem komunikacji przedsiębiorstwa z klientem. 
Ta nowa forma promocji zwiększa rozpoznawalność danego sklepu, pomaga budować jego wy-
jątkowy wizerunek, a takŜe wpływa na wzrost sprzedaŜy. Badania wykazały, Ŝe naleŜy w nim 
widzieć skuteczny sposób przyciągania klienta do sklepu, budowania właściwej atmosfery prze-
strzeni handlowej, eksponowania atrakcyjności oferty sprzedaŜowej oraz inspirowania do zakupu. 
W artykule wskazano równieŜ na kierunki rozwoju visual merchandisingu, aby lepiej wykorzy-
stać jego potencjał moŜliwości jako instrumentu marketingowego. 

Istota i cele visual merchandisingu 

Chcąc sprostać coraz większym wymaganiom konsumentów, sprzedawcy 
decydują się na działania łączące wyobraźnię, sztukę i funkcjonalność. Działa-
nia te dotyczą kreowania przestrzeni, czyli projektowania powierzchni wysta-
wienniczej i sklepowej. Ekspozycja produktów w takiej przestrzeni musi być 
funkcjonalna, ale takŜe kreatywna. Wymagania te spełnia visual merchandising, 
czyli wszelkie działania wspomagające promocję produktów w sposób twórczy, 
przyciągający uwagę i wywołujący pozytywne wraŜenie wśród klientów. 

Visual merchandising, czyli merchandising wizualny, to zbiór działań, 
technik i środków związanych z wystrojem i aranŜacją wnętrza sklepu, prezen-
tacją towarów (tab. 1). Jest wykorzystywany przez placówki handlowe w celu 
wzbudzenia emocji u nabywców i do efektywniejszej prezentacji produktów, 
która prowadzi do poprawy wyników handlowych firmy1. Visual merchandising 

                                                                 
1 Merchandising wizualny, http://www.norco.pl/120-merchandising-wizualny-  (4.11.2011). 
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stosuje działania promocyjne, które obejmują wizualne aspekty aranŜowania 
przestrzeni handlowej. Pośród jego głównych obszarów moŜna wskazać: 

− ekspozycję towaru na półkach, 
− aranŜację witryn sklepowych, 
− wystrój wnętrza sklepu, 
− zagospodarowanie przestrzeni sklepu, 
− materiały graficzne (POS), 
− dobór odpowiedniego oświetlenia, muzyki i zapachu2. 
Visual merchandising spełnia waŜną rolę w procesie sprzedaŜy, wykorzy-

stuje bowiem fakt, Ŝe sklep to jedyne miejsce, gdzie klient bezpośrednio spoty-
ka się z marką. Jest oparty na wiedzy obejmującej wystawiennictwo, psycholo-
gię sprzedaŜy, podstawy marketingu, psychologię zachowań konsumenta czy 
oddziaływanie barw. Dotyczy prawie wszystkich sektorów handlu, jednak naj-
większą rolę odgrywa w firmach odzieŜowych3. 

Tabela 1 

Elementy visual merchandisingu 

Elementy  
wyposaŜenia sklepu 

Prezentacja  
asortymentu 

Wewnętrzna  
komunikacja 

Odczucia klientów 

− wnętrze, ściany, 
sufity, podłogi 

− ciągi komunika-
cyjne 

− atmosfera 
− oświetlenie 
− fasada sklepu 
− dekoracje 
− ogrzewanie  

i wentylacja 
− usługi 

− wystawa skle-
powa 

− kolorystyka 
− główne trendy 
− sposoby prezen-

tacji 
− cechy produk-

tów 
− sposób koordy-

nacji 
− ekspozycja 

asortymentu 
− wystawa próbek 

− grafika, teksty 
− dźwięk 
− informacja 

o produktach 
− kupony 
− znaczki 
− edukacja 
− bankiety 
− aktywna promo-

cja 

− dźwięk 
− smak 
− dotyk 
− zapach 
− światło 
− image 

Źródło: opracowanie na podstawie: H. Bronakowski, Rynek i nowy marketing, Wyd. WyŜszej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003. 

Celem visual merchandisingu jest przede wszystkim zwiększenie sprzedaŜy. 
Visual merchandising odnosi się do emocji klientów poprzez barwy, hasła re-
klamowe, niebanalne formy dekoracji, a nawet przez odpowiednie uŜycie ma-
nekinów. Kolejnym zadaniem jest jasna i klarowna komunikacja pomiędzy 
                                                                 

2 M. Gembarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 
Rzeszów 2002, s. 74. 

3 Sztuka w słuŜbie kupca. Visual merchandising, http://media.wp.pl/kat,1022939, 
wid,9890291,wiadomosc.html?ticaid=1d679 (4.11.2011). 
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klientem a firmą. Visual merchandising powinien w jak najbardziej przejrzysty  
i logiczny sposób przekazywać informacje o ofercie firmy. Stanowi on takŜe 
pomoc dla personelu sklepu, poniewaŜ dzięki odpowiedniemu ułoŜeniu asorty-
mentu sprzedawca w szybki sposób moŜe zaprezentować produkt. WaŜnym 
zadaniem visual merchandisingu jest kreowanie wizerunku firmy i wyodrębnie-
nie jej na rynku. W dobie ciągłej konkurencji jest to dość istotne. Zadanie to 
realizuje się poprzez tworzenie indywidualnego i charakterystycznego dla danej 
marki sposobu zagospodarowania sklepu oraz aranŜacji wnętrza i witryny. Jest 
to jasny komunikat, Ŝe firma dba o to, by niezaleŜnie od tego, w jakim miejscu 
na świecie przebywa klient, w danym sklepie czuł się tak samo dobrze i kom-
fortowo4.  

Rozwój visual merchandisingu 

Właściciele sklepów od zawsze starali się przyciągnąć uwagę klientów po-
przez demonstrowanie swoich nazwisk na szyldach lub sprzedaŜ produktów na 
ladach wystawionych przed wejściem i w oknach wystawowych. Pionierami  
w dziedzinie aranŜacji witryn i wnętrz sklepowych stały się domy towarowe, 
dziś znane jako galerie handlowe, które dysponowały duŜą powierzchnią wy-
stawową oraz szerokim asortymentem. Powstały one we Francji, a ich inicjato-
rem był Aristide Boucicaut, który zamierzał stworzyć sklep oferujący róŜnego 
rodzaju towary, a jednocześnie przyciągający tłumy, które będą się po nim 
swobodnie poruszały5. Pierwszy tego typu sklep na świecie, Le Bon Marché, 
otworzono w 1852 roku w ParyŜu6. 

Z czasem projektanci mody na całym świecie zaczęli przywiązywać coraz 
większą wagę do nadawania autorskiego charakteru oknom wystawowym swo-
ich sklepów (rys. 1). W ten sposób Vivienne Westwood, Pierre Cardin czy Ma-
ry Quant  inspirowali młodzieŜ lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX 
wieku do manifestowania za pomocą ubioru swojego stylu Ŝycia i przynaleŜno-
ści do danych grup społecznych.  

                                                                 
4 Visual merchandising, http://mhshowroom.com.pl/public/images/publications/22/main.pdf? 

PHPSESSID=b6b28629400c45bdadfe8a7cdf049bd6 (6.11.2011). 
5 W 1855 roku francuski filozof, psycholog i historyk sztuki Hippolyte Adolphe Taine powie-

dział: „Europa wyruszyła w podróŜ, by oglądać towary”. Walor uŜytkowy produktu zszedł na 
dalszy plan. Towar znalazł się na piedestale i stał się elementem sztuki. Zaprezentowany w spo-
sób artystyczny i ciekawy zaczął przyciągać wzrok hrabiów, dam, a nawet robotników. Za: Sztuka 
w słuŜbie kupca… 

6 A. Morgan, Merchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu, Arkady, Warszawa 2008, s. 11. 
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Rys. 1. Witryna sklepu Lane Crawford 

Źródło: A. Morgan, Merchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu, Arkady, Warszawa 2008, 
s. 11. 

Rozwój techniki w latach dziewięćdziesiątych XX wieku doprowadził do 
przeistoczenia witryn sklepowych w maszyny propagandy. Manekiny zastąpio-
no zdjęciami modelek, a wyświetlane na wielkich ekranach pokazy kolekcji,  
w połączeniu z odpowiednio dobranym oświetleniem, które uwydatniało walory 
produktu, tworzyły atmosferę i podkreślały niezwykłość ekspozycji. Dzięki 
doświadczeniu i eksperymentom przeprowadzanym przez projektantów witryn 
sklepowych z minionych lat współcześni visual merchandiserzy dysponują sze-
roką paletą wypróbowanych technik. W obecnych czasach, kiedy wielkie sieci 
handlowe moŜna spotkać nie tylko w duŜych aglomeracjach, ale i małych mia-
steczkach, nowoczesne techniki visual merchandisingu napędzają konkurencję.  

W XXI wieku duŜym zagroŜeniem dla tradycyjnego handlu okazuje się In-
ternet. Sklepy muszą walczyć o klienta, a istotną rolę w tej walce odgrywa wła-
śnie visual merchandising. Zakupy pozostają jednak formą społecznej aktywno-
ści bez względu na to, czy klient odwiedził sklep z powodu obniŜki cen, czy teŜ 
towarzyszył znajomym. W interesie kaŜdego sprzedawcy, oprócz namawiania 
do zakupu, leŜy zagwarantowanie pozytywnego odbioru miejsca. Cel ten moŜna 
bardzo łatwo osiągnąć za pomocą efektywnego visual merchandisingu. 

Visual merchandising  znajduje zastosowanie w róŜnych segmentach rynku, 
jednak branŜa odzieŜowa najpełniej korzysta z jego technik, skutecznie dołącza-
jąc je do swoich strategii marketingowych. Wygląd sklepu odzieŜowego w du-
Ŝym stopniu zaleŜy od pozycjonowania marki, choć nie tylko. Sztuczki sprzeda-
Ŝowe w miejscach zakupu są niekiedy bardzo wyrafinowane. Coraz większą 
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wagę przywiązuje się do prezentacji samego towaru. Przykładem moŜe być 
sklep odzieŜowy River Island, który zamiast tradycyjnych wieszaków uŜywa 
skórzanych szlufek. Spodnie czy koszule nie muszą wisieć tak samo jak w set-
kach innych sklepów. Wystarczy prosty sposób, jak np. zawieszenie ubrań 
wbrew tradycyjnym zasadom, a ciekawość klienta zmusi go do zatrzymania się 
i sprawdzenia, jaka to część garderoby. Uwagę klientów moŜe przyciągnąć 
równieŜ przekaz wyświetlany na monitorach cyfrowych. Film mimowolnie 
przyciąga spojrzenie, a ciekawość nie pozwala oderwać wzroku w oczekiwaniu 
na finał prezentacji7.  

Visual merchandising jest jak moda – wciąŜ się zmienia i podlega róŜnym 
tendencjom. Coraz częściej mówi się o potrzebie cieplejszych i domowych 
wnętrz w sklepach, gdzie moŜna doszukać się takich elementów jak fotel, lampa 
czy dywan. Na witrynach równieŜ zaczyna się uwzględniać domowe akcenty  
i codzienność. 

Visual merchandising jako skuteczne narzędzie promocji 

Z badań rynkowych wynika, Ŝe aŜ 70% decyzji zakupowych podejmowa-
nych jest w miejscu sprzedaŜy, a 68% dokonywanych zakupów nie było 
uprzednio zaplanowanych. RóŜnego rodzaju działania reklamowe produktów  
w sklepach podnoszą ich sprzedaŜ o około 35%. To właśnie te dane potwierdza-
ją efektywność merchandisingu, który coraz częściej przemawia do markete-
rów. Doceniają oni krótki czas jego realizacji, szybkie i łatwe do zmierzenia 
efekty czy bezpośredni wpływ na wybory zakupowe klientów8. 

Jednym z najwaŜniejszych zadań visual merchandisingu jest przyciąganie 
klientów i nakłanianie ich do zakupu. Układ i rozplanowanie ekspozycji, wszel-
kie informacje dotyczące produktów i atmosfera panująca wewnątrz sklepu 
mają wpływ na zachowanie konsumentów. Ekspozycje specjalne, czyli dodat-
kowe ekspozycje towarów i ekspozycje promocyjne, są popularnym narzędziem 
prezentacji asortymentu sklepu. Większość polskich konsumentów (72%) wyra-
Ŝa pozytywny stosunek do promocji, a 19% przyznaje się do zakupów pod 
wpływem ekspozycji promocyjnych9. Wyniki badań Shopping Show, przepro-
wadzonych przez Movedo Lifestyle Communication na temat tego, jak kupują 
Polacy, dają czytelny obraz tego, jak odpowiednia aranŜacja, stylistyka i wraŜe-
nia przestrzenne wpływają na decyzje zakupowe konsumentów. Według ankie-
                                                                 

7 A. Borowiak, Digital merchandising, „Marketing w Praktyce” 2006, nr 8, s. 42. 
8 B. Goczal, Cichy sprzedawca, „Media i Marketing Polska” 2011, nr 2, s. 41. 
9 T. Goban-Klas, Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego, 

WyŜsza Szkoła Handlowa, Radom 2006, s. 295–297. 
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towanych „szare” i nudne wystawy zniechęcają do zakupu. Klienci nie wiedzą, 
czego się spodziewać ani do kogo skierowany jest dany towar. Dla responden-
tów waŜne jest równieŜ wraŜenie spójności przestrzeni. Wchodząc do sklepu, 
chcą mieć pewność, Ŝe bez problemu znajdą interesujące ich towary, a takŜe 
będą wiedzieli, gdzie jest kasa, a gdzie przymierzalnia. Największy procent 
ankietowanych w podejmowaniu decyzji zakupowych kieruje się niską ceną 
towaru, jednak aŜ 54% wskazuje na atrakcyjność miejsca sprzedaŜy10 (rys. 2). 

 

Rys. 2. Znaczenie czynników warunkujących wybór produktu 

Źródło: opracowanie na podstawie Jak kupują Polacy, http://www.vmonline.pl/visual-
merchandising-w-polsce/203-badanie-shoppings-jak-kupuj-polacy. 

Z badań przeprowadzonych w USA wynika, Ŝe umieszczenie w sklepie in-
formacji, która zwraca uwagę, zwiększa sprzedaŜ o 33%, a widoczna z co naj-
mniej trzech metrów informacja o cenie produktu powoduje wzrost obrotów aŜ 
o 300%. Wzrost sprzedaŜy o 40% gwarantuje napis „nowość”, a dodanie do 
tego informacji o sposobach uŜytkowania danego produktu i jego cenie jest  
w stanie zwiększyć sprzedaŜ nawet o około 250%11.  

Według amerykańskich psychologów emocje klienta odgrywają jedną  
z najwaŜniejszych ról podczas podejmowania decyzji zakupowych. Trudno dziś 
wyobrazić sobie nowoczesny sklep odzieŜowy bez muzyki. W wielu placów-
kach handlowych zauwaŜono, Ŝe obecność odpowiednio skomponowanej mu-
zyki generuje sprzedaŜ, mimo iŜ wiele osób nie zwraca na nią uwagi. W sklepie, 
w którym odtwarzana jest odpowiednio skomponowana muzyka, liczba nabyw-
                                                                 

10 Jak kupują Polacy, http://www.vmonline.pl/visual-merchandising-w-polsce/203-badanie-
shoppingshow-jak-kupuj-polacy (4.12.2011). 

11 J.S. Ławicki, Merchandising kreuje wraŜenia, „Marketing w Praktyce” 2006, nr 1, s. 11. 
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ców wzrasta o 30%, a poziom sprzedaŜy – od 15 do 28%12. Marketingowcy 
coraz częściej sięgają po sposoby, które podsuwa im visual merchandising. 
WaŜną rolę odgrywają tu zmysły, szczególnie wzroku, który według badań 
skupia aŜ 83% przekazów marketingowych docierających do konsumenta13. 

Skuteczność visual merchandisingu w świetle badań własnych 

Przedmiotem badań były sklepy odzieŜowe. Badanie przeprowadzono me-
todą ankietową wśród losowo dobranej grupy respondentów liczącej ponad 200 
osób, na terenie Lublina. Celem badań było ustalenie, czy visual merchandising 
wpływa na postrzeganie i chęć zakupu produktów przez klientów sklepów 
odzieŜowych. Tak sformułowany problem badawczy został rozwinięty w posta-
ci sześciu hipotez roboczych: 

H.1) Klienci zwracają uwagę na witryny sklepów odzieŜowych. 
H.2) Klienci kupują odzieŜ pod wpływem impulsu (np. ciekawa ekspozycja). 
H.3) Ciekawa witryna sklepowa zachęca do wejścia do sklepu. 
H.4) Witryny sklepowe oraz wewnątrzsklepowe ekspozycje odzieŜy sprzyja-

ją klientom w podjęciu decyzji zakupowych. 
H.5) Wystrój sklepu oraz panująca w nim atmosfera wpływają na decyzję  

o wejściu do sklepu i jego ponownym odwiedzeniu. 
H.6) Dodatkowe informacje o produkcie (np. cena) stymulują do zakupu 

odzieŜy. 
W badaniu zastosowano metodę ankiety bezpośredniej. Pytania zadane re-

spondentom miały charakter jedno- lub wielokrotnego wyboru. Zastosowano 
liczbową skalę ocen oraz skalę semantyczną Osgooda. 

Omówiono wyniki odpowiedzi respondentów w odniesieniu do kilka wy-
branych kwestii. Ankietowani nie znają pojęcia visual merchandising, postrze-
gają jego istotę intuicyjnie, trafnie kojarząc z promocją i prezentacją produktów. 
Kobiety zdecydowanie częściej niŜ męŜczyźni dokonują zakupu pod wpływem 
impulsu, np. ciekawej ekspozycji (róŜnica przekracza 30%). Spośród wielu 
czynników wpływających na wybór określonych produktów odzieŜowych nie-
wielką przewagę mają te związane z promocją sprzedaŜy (rys. 3). Zdecydowana 
większość respondentów (ok. 60%) podczas zakupów zwraca uwagę na witryny 
sklepów odzieŜowych. Umieszczanie cen prezentowanych na wystawie towa-
rów obok ekspozycji lub bezpośrednio przy ubraniach ma wielce znaczący 
wpływ na decyzję o wejściu do sklepu (blisko 89%). 

                                                                 
12 T. śurawski, Co mogą zmysły w marketingu, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 10, s. 20. 
13 A. Kotowska, Marketing na 5 (zmysłów), „Marketing w Praktyce” 2011, nr 7, s. 8. 
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I – marka, II – jakość materiału, z którego wykonana jest odzieŜ, III – cena, IV – sposób ekspozycji (pre-

zentacji) towaru, V – dodatkowe informacje o produkcie (umieszczone na etykietach, metkach), VI – obowią-
zująca moda/trendy, VII – rabaty i promocje, VIII – obsługa w miejscu zakupu, IX – lokalizacja sklepu 

Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „nie ma znaczenia”, a 10 oznacza „ma decydujące znaczenie” 

Rys. 3. Średnia opinii respondentów na temat czynników wpływających na wybór odzieŜy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Spośród podanych funkcji, jakie powinna spełniać wystawa (witryna) skle-
powa, ankietowani wskazywali przede wszystkim na: odróŜnianie sklepu od 
innych, zachęcanie do wejścia oraz informowanie (o trendach, dostawach, pro-
mocjach). Nowe wystawy mają znacznie większą moc zachęcającą do ponow-
nych odwiedzin sklepu niŜ wystawy dotychczasowe. Spośród czynników 
wpływających na wybór danego sklepu decydujące znaczenie ma kolorystyka  
i wystrój wnętrza sklepu, zaś najmniej istotne porządek wśród towarów (rys. 4).  

Większość respondentów woli poruszać się po sklepie odzieŜowym „własną 
ścieŜką”. Prezentowanie gotowych zestawów odzieŜy na wystawie (witrynie) 
lub ekspozycji wewnątrzsklepowej pomaga w podjęciu decyzji i inspiruje do 
zakupu zarówno kobiety, jak i męŜczyzn. W opinii respondentów, ekspozycja 
towaru w sklepie daje najlepszy efekt, gdy jest on ułoŜony według koloru,  
a następnie ceny i rozmiaru. Dalsze kryteria nie mają tak istotnego znaczenia 
(rys. 5).  
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I – łatwość w poruszaniu się po sklepie, II – wygodne przymierzalnie, III – porządek wśród towa-

ru, IV– ciekawa ekspozycja towaru na wystawie (witrynie), V – nastrój panujący w sklepie, VI – rodzaj 
i głośność puszczanej muzyki, VII – odpowiednie oświetlenie, VIII – kolorystyka i wystrój wnętrza 
sklepu, IX – zapach 

Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „nie ma znaczenia”, a 10 oznacza „ma decydujące znaczenie” 

Rys. 4. Średnia opinii respondentów na temat czynników warunkujących wybór danego sklepu 
odzieŜowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

 
UłoŜenie towaru według: I – koloru, II – rozmiaru, III – ceny, IV – długości rękawa, V – materiału 
Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „nie ma znaczenia”, a 10 oznacza „ma decydujące znaczenie” 

Rys.5. Średnia opinii respondentów dotycząca znaczenia ułoŜenia towaru według poszczególnych 
czynników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Wyniki badań pozwalają stwierdzić, Ŝe visual merchandising ma znaczący 
wpływ na postrzeganie i chęć zakupu produktów w sklepach odzieŜowych.  
W szczególności wykazano, Ŝe: 
1. Ponad połowa respondentów, robiąc zakupy, zwraca uwagę na witryny 

sklepów odzieŜowych. Jest to zadowalający wynik, zwaŜywszy Ŝe więk-
szość sklepów dość „ubogo” prezentuje na witrynach swoje produkty,  
a niekiedy wręcz unika ekspozycji towaru. 

2. Większość respondentów dokładnie wie, czego potrzebuje i tylko to kupuje. 
Niewiele osób preferuje zakupy pod wpływem impulsu, pomimo licznych 
praktyk ciekawych ekspozycji produktów. 

3. Większości respondentów (głównie wśród młodzieŜy) często zdarza się 
odwiedzić sklep odzieŜowy pod wpływem ciekawej witryny sklepowej. 

4. Witryny sklepowe oraz wewnątrzsklepowe ekspozycje odzieŜy pomagają  
w podjęciu decyzji i inspirują do zakupu. 

5. Kolorystyka i wystrój sklepu oraz nastrojowa muzyka w istotnym stopniu 
zachęcają do zakupów. Najmniejsze znaczenie ma w tym przypadku porzą-
dek wśród towaru. 

6. Cena produktu odpowiednio wyeksponowana silnie zachęca klientów do 
wejścia do sklepu i zakupu odzieŜy. Większość respondentów uzaleŜnia 
swój wybór właśnie od dodatkowych informacji, jakimi mogą być cena czy 
rodzaj materiału, z którego wykonana jest odzieŜ. Tylko niewielka liczba 
badanych nie zwraca na to uwagi.  

7. Gotowe zestawy odzieŜy ułatwiają badanym dokonanie wyboru, który nie-
kiedy jest dość trudny, zwaŜywszy na duŜą ilość towarów w sklepach. Są 
takŜe pomocne dla osób niezdecydowanych lub szukających swojego wła-
snego stylu ubierania się. 

Kierunki zwi ększenia sprzedaŜy z wykorzystaniem visual merchandisingu  

Sklep cieszący się popularnością wśród klientów ma zwykle wypracowaną 
własną skuteczną formę prezentacji swojego towaru, co nie wyklucza moŜliwo-
ści korzystania z pomocy wykwalifikowanych pod tym względem osób.  

NajwaŜniejsze jest zaplanowanie i kontrolowanie wystroju okien wystawo-
wych. Witryna moŜe generować sprzedaŜ, o ile będzie miała innowacyjny cha-
rakter i przyciągnie uwagę klientów. W zaleŜności od rodzaju sklepu oraz pory 
roku o wystroju witryny będą decydowały róŜne czynniki. NaleŜy wziąć pod 
uwagę typ okna wystawowego, wykorzystywane rekwizyty, oświetlenie, a takŜe 
elementy graficzne i tekstowe. 
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Przystępując do projektowania witryny, powinno się na początku zdefinio-
wać temat oraz określić kształt ekspozycji, następnie znaleźć pomysł, który 
wyróŜni daną wystawę na tle innych. Za pośrednictwem okna wystawowego 
moŜna promować nie tyle sprzedawane produkty, co wizerunek danego sklepu 
(w okresie wyprzedaŜy w witrynach powinno się eksponować wyłącznie towar). 
Po określeniu tematu wystawy sklepowej oraz dokonaniu wyboru towaru, który 
będzie na niej prezentowany, naleŜy dobrać odpowiednie rekwizyty, tj. przed-
mioty wizualnie wspierające wystawiony na sprzedaŜ produkt. Wystrój witryny 
moŜe zawierać jeden lub kilka rekwizytów. Mogą być one powiązane znacze-
niowo z prezentowanym towarem lub pozostawać zupełnie niezaleŜne. Główną 
zasadą, której naleŜy przestrzegać przy wyborze rekwizytów, jest ta, Ŝe nie po-
winny one dominować nad produktem, ale go wspierać. Obowiązuje zasada, Ŝe 
większe rekwizyty umieszcza się w głębi okna, tak by niczego nie zasłaniały, 
mniejsze zaś bliŜej szyby. Zasada pozycjonowania towarów w witrynie jest 
analogiczna. Kiedy wystawa jest juŜ prawie gotowa, naleŜy odpowiednio usta-
wić oświetlenie, które jest jednym z najwaŜniejszych elementów wystroju wi-
tryny. Dobrze oświetlona ekspozycja na pewno zostanie zauwaŜona przez prze-
chodniów. 

Najskuteczniejszym sposobem wprowadzenia motywu przewodniego do 
wnętrza sklepu są napisy i grafiki nawiązujące do przesłania zawartego w aran-
Ŝacji wystawy. Elementy wystroju witryny mogą np. zostać powtórzone w pew-
nych miejscach sklepu. Punktem wyjścia do działań wewnątrz sklepu jest usta-
lenie zasad pozycjonowania produktów. Aby maksymalnie wykorzystać po-
wierzchnię handlową sklepu, naleŜy prowadzić klienta ścieŜką od jednej kate-
gorii do drugiej. Projektując przestrzeń wewnątrz sklepu, naleŜy kierować się 
zasadą czterech stref: platynowej, złotej, srebrnej oraz brązowej. Strefa platy-
nowa powinna być zlokalizowana tuŜ przy wejściu. To tutaj powinny znajdo-
wać się wyprzedaŜe, promocje oraz hity sezonu. Do końcowej strefy – brązowej 
– trafia najmniej klientów, dlatego teŜ naleŜy umieszczać tam artykuły pierw-
szej potrzeby lub towary cenionych marek, co ma skłonić kupujących do przej-
ścia przez cały sklep.  

W projektowaniu przestrzeni sklepowej naleŜy równieŜ rozwiązać problem 
odpowiedniego wyposaŜenia przestrzeni środkowej, czyli wolno stojących 
obiektów, takich jak gondole czy stoły, oraz wyposaŜenia naściennego, takiego 
jak drąŜki, wieszaki, szyny czy półki. Powinny one podlegać nadrzędnej zasa-
dzie przyjętego priorytetu układania towarów wewnątrz sklepu (np. według 
koloru, rodzaju, symetrii itp.). 
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Bardzo waŜną rolę w kaŜdej przestrzeni handlowej odgrywa światło. Do 
oświetlenia wystroju wnętrza najlepiej nadaje się system szynowy z regulowa-
nymi reflektorami, które mogą być ustawiane pod róŜnymi kątami, zaleŜnie od 
potrzeb. Pojedynczy rekwizyt z łatwością wydobędzie się za pomocą lamp 
punktowych, a światło rozproszone zbuduje nastrój całej ekspozycji.  

Do wydobycia wyjątkowej atmosfery sklepu przyczynia się takŜe muzyka, 
zapach czy kolor ścian. Styl emitowanej we wnętrzu sklepu muzyki powinien 
odpowiadać specyfice sprzedawanych produktów, a takŜe być odpowiednio 
dobrany ze względu na odwiedzającą sklep klientelę. Zapach moŜna rozpylać  
w określonych miejscach, np. zapachowe świeczki rozmieszczone w aroma-
tycznym otoczeniu mogą przyczynić się do zwiększenia sprzedaŜy. JeŜeli cho-
dzi o kolory ścian, naleŜy wykorzystać znaczenie kaŜdego z nich w generowa-
niu skojarzeń i emocji jako czynników stymulujących oczekiwane zachowania 
wśród klientów sklepu. 

Aby móc w pełni wykorzystać wszystkie zalety stosowania visual merchan-
disingu, naleŜy wykazać się talentem artystycznym. To właśnie on odgrywa 
główną rolę w tworzeniu atmosfery, która motywuje klientów do wejścia do 
sklepu i dokonania zakupów. W dzisiejszych czasach visual merchandiserzy 
przy projektowaniu witryn i wnętrz sklepowych muszą brać pod uwagę zarów-
no funkcjonalność, jak i efekt artystyczny ekspozycji, tak aby powodowała ona 
wzrost rentowności sklepu. Obecnie odchodzi się od tradycyjnych aranŜacji na 
rzecz nowych i „dodających wnętrzu magii” sposobów prezentacji produktów 
danego sklepu. Wyzwaniem dla visual merchandiserów jest zatem stałe dopra-
cowywanie pomysłów, które pozwolą pokazać sklep z jak najlepszej strony  
i przyciągną do niego jak największą liczbę klientów. Muszą być kreatywni, 
pracowici, a takŜe rozumieć mechanizmy rynkowe i trendy mody.  

Zakończenie 

W dobie ciągłych poszukiwań coraz bardziej skutecznych instrumentów 
marketingowych naleŜy zwrócić uwagę na visual merchandising jako szczegól-
ny sposób komunikacji przedsiębiorstwa z klientem, głównie w odniesieniu do 
przedsiębiorstwa handlowego. Wyjątkowość tego instrumentu polega na skoja-
rzeniu dwóch perspektyw: operacyjnej, gdzie stwarza się szczególną atrakcyj-
ność i wyjątkowość miejsca bezpośredniego kontaktu klienta ze środowiskiem 
procesu zakupowego, tj. wnętrzem sklepowym, ofertą handlową i sprzedawcą, 
oraz strategicznej, w której wykorzystuje się go w budowaniu wizerunku jako 
trwałego komponentu strategii konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prezentowane 
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w artykule wyniki badań dowodzą duŜego potencjału skuteczności marketingo-
wej visual merchandisinugu, co równieŜ uzasadnia celowość dalszej profesjona-
lizacji tego instrumentu.   
 

VISUAL MERCHANDISING AS THE EFFICIENT WAY  
OF ATTRACTING CONSUMERS 

 
Summary 

 
Visual merchandising is a specific way of company communication with its consumers. This 

modern form of promotion increases recognition of a shop, it helps in creation of its unique image 
and additionally it improves the sales results. Research shows that visual merchandising should be 
perceived as the efficient way of attracting consumers, creating appropriate atmosphere of the 
trade space, exposing the attractiveness of the sales offer and inspiring the purchase. The paper 
additionally presents the direction of changes of the visual merchandising development in order to 
be able to maximize its potential as the marketing instrument.. 
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Streszczenie  

Celem opracowania jest przybliŜenie znaczenia aromamarketingu w kształtowaniu wizerun-
ku marki. RozwaŜania prowadzone były wokół tezy: w obecnych warunkach rynkowych aroma-
marketing zdaje się być skutecznym narzędziem oddziaływania na zachowania interesariuszy, 
przynoszącym rezultaty sprzedaŜowe i wizerunkowe. W artykule omówione zostały: definicja, 
zakres działań i procedura tworzenia strategii aromamarketingu. Zaprezentowano wyniki dostęp-
nych badań oraz wybrane przykłady zastosowań. Szczególna uwaga została zwrócona na moŜli-
wości wzmacniania poŜądanego wizerunku marki poprzez rozpylanie odpowiednio dobranych 
kompozycji zapachowych i tym samym oddziaływanie na emocje oraz zachowania konsumentów 
w sytuacji kontaktu z ofertą, na przykład w miejscu sprzedaŜy, w czasie eventu – waŜnego wyda-
rzenia firmowego czy poprzez środki promocji. 

Wprowadzenie 

W obecnych warunkach rynkowych przedsiębiorcy coraz częściej uciekają 
się do wykorzystania narzędzi oddziałujących na prawą półkulę mózgową 
człowieka, a w szczególności jego zmysły. Realizowanych jest coraz więcej 
badań nad dotarciem do podświadomości klienta, poniewaŜ podawane są infor-
macje, Ŝe aŜ 95% ludzkich procesów i zachowań odbywa się nieświadomie. 
Tym bardziej uzasadniony wydaje się rozwój neuromarketingu1 (działania mar-
ketingowe ukierunkowane na ludzki układ nerwowy) czy marketingu senso-
rycznego2 (aktywności adresowane do zmysłów człowieka) i jego poszczegól-

                                                                 
1 M. Carmichael, D. Romanowska, Neuromarketing, „Newsweek” z 4 lipca 2004 r., s. 53–57;  

J. Trębecki, Neuromarketing – czy kupujemy podświadomie?, „Forum” 2011, nr 1, s. 20–23. 
2 B. Hulten, N. Broweus, M. van Dijk, Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011; A. Ko-

towska, Marketing na 5 (zmysłów), „Marketing w Praktyce” 2011, nr 7, s. 48–49; A. Pabian, 
Marketing sensoryczny, „Marketing i Rynek” 2011, nr 1, s. 2–6. 
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nych obszarów. Stąd przedmiotem rozwaŜań w niniejszym opracowaniu jest 
marketing zapachowy3. 

Istota i znaczenie aromamarketingu w kształtowaniu wizerunku marki 

Wizerunek marki to zbiór opinii, sądów i wyobraŜeń powstający u interesa-
riuszy; coś w rodzaju symbolicznej nadbudowy marki; „namacalne przeświad-
czenia” umoŜliwiające wzmocnienie samowizerunku jednostki czy wreszcie 
niematerialne czynniki/wyobraŜenia istotnie wpływające na zachowania rynko-
we ludzi. 

Marketing zapachowy (ang. aromamarketing/scent marketing) to element 
marketingu sensorycznego, obok działań marketingowych adresowanych do 
zmysłów: wzroku, smaku, słuchu, dotyku, węchu. Zdaniem Grupy Kapitałowej 
IMS4 aromamarketing to: 1) wywieranie wpływu na zachowanie klienta w miej-
scu sprzedaŜy za pomocą indywidualnie dobranych kompozycji zapachowych; 
2) sztuka wykorzystania zapachu w kampanii marketingowej i dotarcie do emo-
cji klienta; 3) istotny element wspomagający nowoczesne strategie marketingo-
we oraz część marketingu mix; 4) niezwykle skuteczne narzędzie biznesowe; 5) 
potęŜna broń w walce o klienta, poniewaŜ nie moŜna oprzeć się magii zapa-
chów, moŜna zamknąć oczy, zatkać uszy, ale nie moŜna przestać oddychać.  

Przemyślane działania z wykorzystaniem kompozycji zapachowych moŜna 
określić mianem narzędzia przemawiającego do emocji. Aromatyzacja i neutra-
lizacja zapachów to nie tylko odświeŜanie powietrza, ale tworzenie odpowied-
niego tła do prezentacji oferty firmowej, poprawa jej postrzegania czy wreszcie 
kreowania niepowtarzalnego wizerunku marki firmowej. 

Odpowiednia kompozycja zapachowa to swoistego rodzaju medium, które 
instynktownie wpływa na decyzje człowieka, włączając te dotyczące zakupów. 
Stąd aromamarketing przez niektórych porównywany jest z reklamą podprogo-
wą5. Nie zgadza się z takim ujęciem Lorenz van der Stam6, dyrektor zarządzają-
cy TMM Polska sp. z o.o. Jego zdaniem, percepcja podprogowa dotyczy bodź-
ców, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane. 
                                                                 

3 W dostępnych źródłach informacji wymiennie uŜywa się określeń: marketing zapachowy  
i aromamarketing. 

4 Czym jest aromamarketing, http://www.ims.fm/oferta/aromamarketing/czym-jest-aroma 
marketing (10.03.2012). 

5 Marketing sensoryczny – jak to działa?, http://www.aromacorp.pl/marketing-sensoryczny/jak-
to-dziala.html (10.03.2012). 

6 Lorenz van der Stam, TMM Polska: Za kilka lat aromamarketing stanie się oczywistą formą 
promocji, http://www.galeriehandlowe.pl/go.live.php/PL-H1074/komentarze-b2b/SMzk3/lorenz-
van-der-stam-tmm-polska-za-kilka-lat-aromamarketing-stanie-sie-oczywista-forma-promocji.html 
(10.03.2012). 
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Marketing zapachowy nie wykorzystuje tej percepcji. Mimo wszystko, klienci 
są świadomi tego, Ŝe czują zapach, dlatego staje się on jednym z elementów 
komunikacji marketingowej. Twierdzi takŜe, Ŝe aromamarketing to jedno  
z najwaŜniejszych obecnie narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej miejsc 
sprzedaŜy. Jego podstawowym zadaniem jest stworzenie takiej atmosfery, która 
będzie sprzyjała aktywności konsumentów, co moŜna doskonale wykorzystać 
równieŜ w kreowaniu wizerunku marki, w budowaniu nastroju w miejscu 
sprzedaŜy czy przy specjalnych wydarzeniach (promocje, eventy).  

B. Hulten, N. Broweus, M. van Dijk w marketingu sensorycznym dostrze-
gają moŜliwości, jakie oferują rozmaite strategie sensoryczne i wraŜenia zmy-
słowe firmie pragnącej zwiększyć świadomość marki i wykreować jej wizeru-
nek związany z toŜsamością, stylem Ŝycia oraz osobowością klienta7.  

Podsumowując, autorka stoi na stanowisku, Ŝe w dobie, kiedy kaŜda marka 
powinna mieć swoją „mitologię”, funkcjonować jako styl Ŝycia, stanowić swo-
istego rodzaju zbiór wartości funkcjonalnych i emocjonalnych, które komuniku-
ją treści jawne i ukryte, a takŜe oddziałują na emocje, szczególnego znaczenia 
nabiera kompozycja zapachowa, przez pryzmat której ludzie mogą rozpozna-
wać markę, a przy doborze odpowiedniej gamy zapachowej wzmacniać jej nie-
powtarzalny wizerunek. 

Logo zapachowe i proces jego tworzenia 

Logo zapachowe (ang. scent branding) to specjalnie skomponowany zapach 
korporacyjny, wspomagający proces tworzenia emocjonalnego przywiązania do 
marki. To swoistego rodzaju zapachowy identyfikator marki. Stworzenie logo 
zapachowego marki wymaga wielu zabiegów i w praktyce jego opracowanie to 
wieloetapowy proces indywidualnego kreowania specjalnej kompozycji sub-
stancji zapachowych oddziałujących na zmysł powonienia interesariuszy. 

Tworzenie zapachu korporacyjnego wymaga dogłębnej analizy dotychcza-
sowego wizerunku firmy, wizji na przyszłość oraz wielu informacji o grupie 
docelowej. Kreowanie logo zapachowego w oparciu o pozyskane informacje 
jest działaniem niezwykle odpowiedzialnym, poniewaŜ w przyszłości będzie 
stanowiło o wizerunku firmy bądź marki. Dlatego teŜ wymaga zaangaŜowania 
profesjonalistów8.  

                                                                 
7 B. Hulten, N. Broweus, M. van Dijk, Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011, s. 17. 
8 Dla przykładu AromaCorp korzysta z pomocy najlepszych – współpracuje z trzema najbar-

dziej renomowanymi firmami z branŜy perfumeryjnej z Niemiec, Anglii oraz kolebki perfumiar-
stwa, Francji. Najbardziej ekskluzywne kreacje zapachowe tworzy jeden z najwybitniejszych 
światowych perfumiarzy, który na stałe współpracuje z takimi markami, jak: Joop, Dior, Jill 
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Proces kreowania logo zapachowego marki powinien uwzględniać potrzebę 
odróŜnienia marki na tle marek konkurencyjnych, stąd w miarę moŜliwości 
trzeba przeprowadzić diagnozę i analizę aromamarketingu przynajmniej pod-
stawowych konkurentów. 

Na rezultaty prac wpływa takŜe budŜet. Koszty wykreowania logo zapa-
chowego i wdroŜenia konkretnej strategii aromamarketingowej są zaleŜne od 
róŜnych parametrów, takich jak: kompozycja zapachowa, wielkość powierzch-
ni, która będzie aromatyzowana i cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. Pod-
czas badania oczekiwań klienta naleŜy ustalić, czy będzie aromatyzowana cała 
powierzchnia, czy stworzone zostaną tzw. wyspy zapachowe – pojedyncze 
miejsca, najczęściej te, w których klient podejmuje decyzje o zakupie. Koszty 
rosną, kiedy dla klienta przygotowywana jest indywidualna kompozycja zapa-
chowa. WdroŜenie aromamarketingu jest zaleŜne równieŜ od tego, ile lokaliza-
cji będzie obsługiwanych, specyfiki miejsca, w którym będą umieszczane urzą-
dzenia aromatyzujące oraz od wybranej metody aromatyzacji: nawiewowej, 
aerozolowej czy  zimnej dyfuzji9.  

Logo zapachowe powinno być wprowadzone we wszelkich miejscach inte-
rakcji z klientem: w siedzibie firmy, sklepach detalicznych, salonach, podczas 
wystaw i imprez handlowych, promocji produktów, a nawet na przedmiotach 
materialnych (gadŜety i ulotki reklamowe, testery, papier firmowy, wizytówki  
i wiele innych). 

Konsekwentne wykorzystanie logo zapachowego niezwykle silnie wyróŜnia 
markę na rynku i skutecznie przyczynia się do budowania jej niepowtarzalnego 
wizerunku. Dlatego teŜ przedsiębiorcy zarządzający marką zainteresowani są 
profesjonalnymi usługami z zakresu marketingu zapachowego.  

Oferenci działań z zakresu aromamarketingu 

AromaCorp jest krajowym liderem w zakresie rozwoju i wdraŜania innowa-
cyjnych technologii i rozwiązań z zakresu aromamarketingu, aromatyzacji  
i neutralizacji zapachów10. Dzięki współpracy z firmami partnerskimi jest firmą 
wyróŜniającą się w kraju i oferuje szeroką gamę rozwiązań marketingu zapa-
chowego. Deklaruje kilkuletnie doświadczenie w zakresie doboru odpowiednich 
systemów i zapachów do miejsca lub charakteru produktu. Podkreśla takŜe swój 
profesjonalizm w budowaniu marketingowego wizerunku firm i produktów. 

                                                                                                                                                             
Sander, Escada, Gianfranco Ferre. Za: AromaCorp, http://www.aromacorp.pl/o-aromacorp/ 
aromacorp.html (10.03.2012). 

9 Lorenz van der Stam… 
10 AromaCorp… 
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Swoim działaniem obejmuje rynek ogólnopolski, co daje moŜliwość szybkiego 
i skutecznego dotarcia do klienta, zapewnia ciągłość dostaw, godną zaufania  
i fachową obsługę, elastyczność w działaniu, innowacyjność i profesjonalizm. 

Kilkuletnia praktyka AromaCorp pozwoliła zbudować majątek firmy, choć-
by w postaci kilkudziesięciu urządzeń do wykorzystania w róŜnych dziedzinach 
biznesu czy ponad stu gotowych kompozycji zapachowych. Analizowana orga-
nizacja, przy współpracy z firmami partnerskimi, opracowała logo zapachowe 
m.in. dla pięciogwiazdkowego hotelu Westin, lotniska Łódź Lublinek oraz mar-
ki Reserved. Ponadto AromaCorp współpracuje na zasadach wyłączności  
w kraju z firmami zagranicznymi, które tworzyły zapachy korporacyjne dla 
globalnych marek, takich jak Mercedes Benz, Samsung, Lexus, Coca-Cola, 
Nestle czy BMW. 

AromaCorp świadczy usługi w zakresie: 1) tworzenia logo zapachowe-
go/zapachu korporacyjnego; 2) rozpylania bioaktywnych kompozycji zapacho-
wych w pomieszczeniach (ang. scent space), przy uwzględnieniu specyfiki 
branŜy, a w konsekwencji specjalne kompozycje dla: galerii sztuki, biur podró-
Ŝy, fitness klubów, gabinetów medycznych i stomatologicznych, salonów fry-
zjerskich i kosmetycznych, hoteli, restauracji, punktów obsługi, biur podróŜy, 
sal konferencyjnych, stacji benzynowych i wielu innych; 3) wywierania wpływu 
na zachowanie klienta w miejscu sprzedaŜy (ang. scent pos), docierania do jego 
świadomości i podświadomości, kreowanie emocji; 4) rozpylania kompozycji 
zapachowej nawiązującej do marki lub produktu podczas eventów, akcji pro-
mocyjnych, targów (ang. scent event), wpływających na samopoczucie klien-
tów, budujących atmosferę, a poprzez to ułatwiających przyjazną komunikację, 
tak waŜną w kontaktach biznesowych; 5) wykorzystania zapachu w kampanii 
reklamowej (ang. scent advertisement), choćby w formie: produktów wykona-
nych w technologii druku zapachowego (ang. scent print), na przykład: plakaty, 
broszury, zaproszenia, wizytówki, menu restauracyjne, w szczególności: doty-
kowych (ang. aroma touch) i do pocierania (ang. aroma scratch); aromatycz-
nych gadŜetów reklamowych, do których zalicza się: podkładki, karty do gry, 
bilety do kina, karty upominkowe, zakładki, kupony, naklejki oraz opakowania 
zapachowe, które zwiększają oddziaływanie bodźcowe kreujące spontaniczne 
zakupy. 

TMM Polska sp. z o.o. funkcjonuje na polskim rynku od 1992 roku, ale 
marketingiem zapachowym zajmuje się od kilku lat11. Firma obsługuje kilkaset 
lokalizacji naleŜących do kilkudziesięciu klientów w całej Polsce: sieci skle-
                                                                 

11 Lorenz van der Stam… 



Beata Tarczydło 114

pów, restauracji, hoteli, przychodni lekarskich, a nawet warszawskie lotnisko. 
Zdaniem prezesa, kompozycja zapachowa odpowiednio połączona z produktem 
moŜe podkreślić jego wyjątkowe cechy, ale równieŜ przekazać konsumentom 
konkretny komunikat. W ofercie TMM Polska Sp. z o.o. znajduje się ponad 300 
róŜnych zapachów. Firma deklaruje moŜliwość dopasowania aromatu do kaŜdej 
marki i kaŜdego miejsca. Przygotowywane nuty zapachowe dopasowywane są 
do gustu wybranej grupy docelowej, cech potencjalnych klientów czy charakte-
ru marki. W ofercie znaleźć moŜna kompozycje apetyczne, perfumowane oraz 
standardowe, w szczególności oferowane są naturalne zapachy owoców, wa-
rzyw czy ziół, które doskonale sprawdzają się w marketach spoŜywczych; kom-
pozycje imitujące popularne perfumy, które doskonale sprawdzają się w dam-
skich sklepach odzieŜowych; zapachy róŜnych rodzajów kawy do kawiarni czy 
restauracji i inne. Analizowana organizacja jest otwarta na kaŜde, nawet najbar-
dziej wyjątkowe Ŝyczenie  klienta, moŜe skomponować nawet zupełnie niepo-
pularny i nieprzyjemny aromat, choćby potrzebny do kontrowersyjnego przed-
sięwzięcia.  

Przedstawieni oferenci świadczą szerokie usługi z zakresu aromamarketin-
gu. Powstaje pytanie, na ile zapachy wpływają na zachowania ludzi. 

Oddziaływanie zapachem na zmysły i zachowania człowieka 

W świetle dostępnych źródeł informacji zapach ma istotny wpływ na zmy-
sły i zachowania człowieka, jego samopoczucie, a nawet zdrowie. Zapach wy-
kracza poza racjonalne postrzeganie, nie moŜna go zignorować, jest odbierany 
niezaleŜnie od woli jednostki. Co więcej, z uwagi na budowę i właściwości 
mózgu, ma on największy wpływ na samopoczucie, nastrój i emocje człowieka.   

Dzieje się tak dlatego, Ŝe zmysł powonienia jest związany z układem lim-
bicznym (emocjonalnym centrum mózgu)12, odpowiedzialnym za wspomnienia 
i uczucia, zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym. Co więcej, 
rozpylanie substancji bioaktywnych wpływa bezpośrednio takŜe na łączenie 
wcześniejszych przyjemnych doznań i wspomnień z nowymi sytuacjami, a na-
wet produktami czy marką.  

                                                                 
12 Układ limbiczny, układ rąbkowy, układ brzeŜny – układ struktur korowych i podkorowych 

mózgu, biorący udział w regulacji zachowań emocjonalnych oraz niektórych stanów emocjonal-
nych, takich jak zadowolenie, przyjemność czy strach. Jest istotny dla procesu zapamiętywania 
oraz motywacji danego osobnika. Wpływa na pewne czynności wegetatywne. Pierwotnie był 
kojarzony wyłącznie ze zmysłem węchu. Za: Układ limbiczny, http://pl.wikipedia.org/ 
wiki/Uk%C5%82ad_limbiczny (10.03.2012). 
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Przyjemny zapach aktywuje spontaniczne emocje i odczucia człowieka. 
MoŜna powiedzieć, Ŝe zmysł zapachu jest „bramą duszy”. śaden inny zmysł nie 
reaguje szybciej niŜ węch i nie powoduje tak intensywnych odczuć. Co więcej, 
węch jest zmysłem bezpośrednim, poniewaŜ człowiek zazwyczaj najpierw coś 
czuje, a dopiero później jest w stanie to zobaczyć. 

Przy pomocy receptorów węchu człowiek odbiera mikrocząsteczki zapa-
chowe, które pobudzają 20 milionów komórek nerwowych13. Następnie zapach 
zostaje zamieniony na impuls elektryczny, który powoduje spontaniczną reakcję 
w mózgu. To właśnie mózg odczytuje impuls elektryczny i wydziela odpowied-
nią dawkę hormonów, wpływając na gruczoły i narządy wewnętrzne. W ten 
sposób tworzą się uczucia i staje się moŜliwe kierowanie emocjami. Przykła-
dem tego zjawiska jest zmiana w ciśnieniu tętniczym krwi, szybsza bądź wol-
niejsza praca serca czy teŜ odczucie oŜywienia bądź uspokojenia. 

Uwzględniając marketingowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, 
którego podstawą zdaje się być orientacja na interesariuszy i oferowanie im 
odpowiedniego zbioru wartości, istotnego znaczenia nabiera troska o zapachy 
kojarzone z marką i przyczyniające się do kształtowania jej niepowtarzalnego 
wizerunku.  

Zapachy, a w tym woń kwiatów, często wykorzystywana jest, aby wywołać 
odczucie piękna – nie dziwi fakt, Ŝe szczególnie zainteresowani są nią przed-
stawiciele branŜy kosmetycznej i podmioty związane z poprawianiem urody14. 
Zapachy oŜywiające, pobudzające i aktywizujące, tzw. activ, proponowane są 
dla biznesu związanego ze sportem. Zapachy natury, uspokajające i harmonizu-
jące, wykorzystywane są w aromamarketingu dla organizacji powiązanych ze 
zdrowiem. W handlu duŜym zainteresowanie cieszą się zapachy owoców, które 
wspierają sprzedaŜ. Cytrusy polepszają koncentrację, stąd znajdują zastosowa-
nie w biurach. Wreszcie zapachy wpływające na pozytywny nastrój, tzw. exclu-
sive, rozpylane są w obiektach relaksacyjnych. Zapachy spoŜywcze pobudzają 
apetyt i wykorzystywane są w gastronomii. Ciekawą grupę stanowią zapachy 
okazjonalne, tzw. świąteczne, stosowane sezonowo celem wykreowania okre-
ślonego klimatu i nastroju. 

Odpowiednio dobrany zapach: 1) oddziałuje na zachowania klientów; 2) 
wpływa na ich decyzje dotyczące zakupu towaru; 3) sprawia, Ŝe klient dłuŜej 
pozostaje w miejscu sprzedaŜy, a co więcej, ma ochotę do niego wrócić;  
                                                                 

13 Sekretna moc aromatów. http://www.zapachfirmy.pl/sila-zapachow (12.03.2012). 
14 Niniejsze informacje opracowano przy wykorzystaniu: Sukces wisi w powietrzu, 

http://www.aromatola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53 
(10.03.2012). 
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4) wpływa na kształtowanie pozytywnej atmosfery i wizerunku miejsca; 5) po-
prawia samopoczucie, zarówno klientów, jak i pracowników; 6) zwiększa efek-
tywność pracy15.  

Kompozycja zapachowa emitowana podczas eventów16 czy promocji pro-
duktów wpływa na odpowiednią atmosferę i samopoczucie uczestników oraz 
ułatwia przyjazną komunikację, tak niezbędną w kontaktach biznesowych. Ma 
tę przewagę nad reklamą, Ŝe przy wykorzystaniu stosownych narzędzi moŜe 
wypełnić całą przestrzeń kojarzącą się z produktem/organizacją, a tym samym 
wzmacnia określony i niepowtarzalny wizerunek marki. 

Podsumowując, oddziaływanie zapachem na zmysły i zachowania człowie-
ka polega na:  

a)  wzmacnianiu specjalnym kodem zapachowym jedynego w swoim ro-
dzaju wizerunku marki, z którym powinni identyfikować się adresaci, 
dzięki pozytywnemu wpływowi na ich zmysł węchu,  

b) generowaniu dodatkowej wartości w duŜym stopniu odbieranej na po-
ziomie podprogowym, co z doświadczeń praktycznych przekłada się na 
większą satysfakcję i w konsekwencji lojalność wobec oferenta.  

Aromarketing w świetle badań 

W obecnych warunkach rynkowych z ogólnie dostępnych badań wynika, Ŝe 
czas przebywania klienta w sklepie wzrasta aŜ o około 8% w stosunku do czasu 
przed aromatyzacją17. Prowadzone w aromatyzowanych miejscach badania 
satysfakcji klientów dowodzą, Ŝe klienci dostrzegają róŜnice w porównaniu  
z niearomatyzowanymi pomieszczeniami, doceniają przyjemną atmosferę. Nie 
bez znaczenia są równieŜ opinie usłyszane podczas bezpośrednich kontaktów  
z klientami. Pracownicy sklepów, restauracji czy hoteli często wspominają, Ŝe 
klienci dopytują o rozpylane kompozycje zapachowe lub zaraz po wejściu po 
prostu mówią, Ŝe „ładnie tu pachnie”.  

Badanie przeprowadzone przez dział badań marketingowych „New York 
Times” odkryło, Ŝe w wypadku kiedy klient ma moŜliwość dokonania wyboru 
pomiędzy dwoma podobnymi produktami, 81% konsumentów wybiera ten, 
który moŜe zarówno zobaczyć, jak i poczuć jego zapach18. Wreszcie 75% decy-

                                                                 
15 Aromatyzowanie miejsc sprzedaŜy, http://www.ims.fm/oferta/aromamarketing/ 

aromatyzowanie-miejsc-sprzedazy/ (10.03.2012). 
16 Eventy, http://www.ims.fm/oferta/aromamarketing/eventy/ (10.03.2012). 
17 Lorenz van der Stam… 
18 AromaCorp…  
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zji zakupowych jest podejmowanych w miejscu sprzedaŜy, a na 95% decyzji 
wpływają procesy podświadome. 

Zdaniem Grupy Kapitałowej IMS19, wspieranie odpowiednio dobranym za-
pachem promocji produktu, stoisk promocyjnych, stoisk targowych jest bardzo 
istotnym elementem marketingu sensorycznego, a wykorzystując zapach pod-
czas kampanii promocyjnych, zwiększyć moŜna ich efektywność nawet o kilka-
naście procent. Co więcej Martin Lindstorm w swoich badaniach, prowadzo-
nych równieŜ w Polsce, potwierdził, Ŝe zmysł węchu najsilniej wpływa na 
uczucia i okazało się, Ŝe aŜ 75% ludzkich emocji wyzwalanych jest właśnie 
przez zapach. 

Badania nad aromamarketingiem pokazują, Ŝe odpowiednio dobrany zapach 
w sklepie lub innych miejscach sprzedaŜy sprzyja nie tylko stworzeniu pozy-
tywnej atmosfery dla konsumenta, ale zastosowany w przypadku indywidualne-
go produktu pomaga wyróŜnić go na półce, a takŜe długofalowo wzmacniać 
skojarzenia i zapamiętywanie towaru przez uŜytkownika. 

Wreszcie badania Anji Stohr20 z Uniwersytetu w Paderborn pokazują nastę-
pujące rezultaty aromamarketingu: wzrost czasu, który klient spędza w sklepie 
o około 15,9%; przyjemny zapach zwiększa energiczność wśród klientów  
o około 14,8%; zwiększenie dochodów sklepu o około 6%.  

Celowe zatem jest stwierdzenie, Ŝe wyniki badań potwierdzają pozytywne 
wyniki działań z zakresu marketingu zapachowego. 

Skuteczność aromamarketingu 

Przemyślane działania w zakresie marketingu zapachowego przynoszą wy-
mierne efekty sprzedaŜowe, wpływają na klimat miejsca i postrzeganie marki 
oraz lojalność interesariuszy. WiąŜe się to takŜe ze skutecznością rozumianą 
jako stopień realizacji wyznaczonych celów. 

Odpowiednio dobrany aromat ma wpływ na czas przebywania klienta  
w sklepie (im dłuŜej, tym statystycznie więcej moŜe kupić); oddziałuje na to, co 
klient kupi; wpływa na chęć ponownej wizyty; stanowi/generuje dodatkową 
wartość, np. relaksuje, orzeźwia, stymuluje do pracy; moŜe przywoływać 
wspomnienia, a tym samym wywoływać konkretne emocje, pobudzać apetyt  
i uświadamiać potrzeby. Właściwie skomponowany zapach ma wpływ na 
kształtowanie atmosfery w miejscu zakupu, poprawia samopoczucie nie tylko 
                                                                 

19 Promocja produktu poprzez zapach, http://www.ims.fm/oferta/reklama-w-miejscu-
sprzedazy/promocja-produktu-poprzez-zapach/ (10.03.2012). 

20 Stwórz sobie przewagę nad konkurencją, http://www.zapachfirmy.pl/sila-zapachow 
(10.03.2012). 
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klientów, ale i obsługi, zwiększając tym samym komfort pracy, a co za tym 
idzie równieŜ wydajność.  

Profesjonalne działania z zakresu marketingu zapachowego istotnie przy-
czyniają się do budowania niepowtarzalnego wizerunku marki produktu i/lub 
organizacji. Lekka bryza przyjemnego zapachu w miejscu kontaktu nabywcy  
z ofertą przedsiębiorcy przynosi wiele korzyści21: 1) redukuje nieprzyjemne 
zapachy i poprawia jakość powietrza; 2) zwiększa uwagę klientów i odwiedza-
jących; 3) stwarza optymalny klimat w kaŜdym pomieszczeniu; 4) gwarantuje 
klientom całkowicie nowe odczucia związane z zakupami; 5) generuje wiele 
pozytywnych zachowań u klientów; 6) wydłuŜa czas przebywania klienta  
w sklepie, bo przecieŜ tak trudno oprzeć się pięknemu zapachowi; 7) zwiększa 
pragnienie zakupu przedmiotów, co powoduje wzrost dochodów sklepu w tym 
samym czasie; 8) budzi dobre samopoczucie i pewność siebie; 9) motywuje 
pracowników i usprawnia atmosferę pracy; 10) zwiększa energiczność i popra-
wia kreatywność; 11) tworzy przewagę nad konkurencją. Przykłady szczegóło-
wych aktywności i ich skutków zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wybrane aktywności aromamarketingu i ich rezultaty 

Działania  
aromamarketingowe 

Rezultaty 

Aromat dojrzałego ananasa 
albo świeŜego kokosa 

skojarzenia i myślenie o palmach, plaŜy, słońcu i morzu,  
a w konsekwencji o wakacjach czy wypoczynku 

Zapach pieczywa, pieczonych 
bułek 

odczucie głodu; męŜczyźni pod wpływem zapachu pieczywa 
łagodnieją, są skłonni dłuŜej zostać w sklepie, chętniej po-
zwolą sobie coś kupić 

Aromat świeŜo zaparzonej 
kawy i wypieczonych rogali-
ków 

wspaniały zapach śniadania budzi nawet największego śpio-
cha w niedzielny poranek, a rozchodzący się aromat świe-
Ŝych bułeczek sprawia, Ŝe staje się on głodny; świadczy to  
o zdolności aromatów do rozbudzenia i oŜywienia 

Zapach mięty, alg morskich w centrach spa i salonach odnowy biologicznej; odczucie 
relaksu, uspokojenia, a nawet ostudzenia (chłodu, orzeźwia-
jącej bryzy) 

Aromat cynamonu, miodu  
i wanilii 

odczucie ciepła; skojarzenia ze świętami i rodzinną atmosferą 

Przyjemna i relaksująca at-
mosfera (odpowiednie aroma-
ty) w placówkach medycz-
nych  

zmniejszenie poziom stresu i niepewności u ludzi; likwidacja 
typowych zapachów środków farmakologicznych, przyrzą-
dów medycznych, potu itp. 

Specjalne zapachy na konfe-
rencje i szkolenia 

poprawa koncentracji; wyŜszy poziom otwartości na bodźce 
zewnętrzne; redukcja poziomu stresu; większa aktywność 
kursantów; lepsze skupienie podczas prezentacji przez dłuŜ-
szy czas 

                                                                 
21 Ibidem. 
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Niepowtarzalny aromat  
w hotelu (zapach korporacyj-
ny) 

wraŜenie ekskluzywności; unikalna atmosfera; dobre samo-
poczucie gości; pozytywne odczucia; wzrost poczucia bez-
pieczeństwa i pewności siebie; chęć ponownego skorzystania 
z usług 

Zapach sieci sklepów na 
przykład odzieŜowych 

odczuwanie miłej atmosfery22; większa motywacja u klien-
tów do zakupów; nowe, niezapomniane przeŜycie; przyjem-
ność z zakupów; większe zyski dla właściciela sklepu 

Atmosfera w biurze zuŜyte i źle działające urządzenia klimatyzacji wpływają na 
pogorszenie jakości pracy, obniŜają teŜ poziom motywacji  
i kreatywności; odpowiednia kompozycja zapachowa w biu-
rze redukuje niską produktywność i stres, zwiększa motywa-
cję do pracy, poprawia koncentrację i praca staje się przy-
jemnością 

Neutralizacja zapachów kleju, 
farb czy opakowań w salo-
nach meblowych 

moŜliwość skupienia się na wyborze produktu; większa 
satysfakcja z zakupów; odczucie świeŜego powiewu luksusu, 
wraŜenie ciepła domowego 

Aromat o zapachu skóry  
w salonie samochodowym 

tworzy atmosferę pewności siebie, która sprzyja zakupom; 
niepowtarzalna atmosfera; odczucie ekskluzywności, które 
właściwie komponuje się na przykład z wystawianiem nowe-
go modelu samochodu 

Źródło: opracowanie przy wykorzystaniu: MoŜliwości wykorzystania aromatów Reima, 
http://www.zapachfirmy.pl/mozliwosci-wykorzystania; B. Hulten, N. Broweus, M. van Dijk, 
Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011; Tajemnice marketingu zapachowego w spa, 
http://www.marketingzapachowy.info/artykuly/Tajemnice_marketingu_zapachowego_w_SPA_1
0.html; Marketing sensoryczny – jak z niego korzystać, http://spec.pl/praca-i-finanse/reklama-i-
marketing/na-czym-polega-marketing-sensoryczny-jak-z-niego-korzystac. 

Zakończenie 

W świetle przeprowadzonych rozwaŜań prawdziwa jest teza, Ŝe w obecnych 
warunkach rynkowych aromamarketing zdaje się być skutecznym narzędziem 
oddziaływania na zachowania interesariuszy, przynoszącym rezultaty sprzeda-
Ŝowe i wizerunkowe. Dzieje się tak dlatego, Ŝe to właśnie zapach ma ogromny 
wpływ na samopoczucie człowieka, budzi jego emocje, pragnienia, motywację  
i kreatywność. 

W dobie marketingu wartości „satysfakcja zapachowa” klientów w istotny 
sposób wpływa na zarządzanie relacjami, generowanie większej wartości i osią-
gane przez organizację rezultaty działań23. Co więcej, poziom satysfakcji z ota-
czających człowieka aromatów jest swoistego rodzaju ukrytym wymiarem kie-
rującym jego zachowaniami, a nawet odczuciami. 

Poziom satysfakcji klienta zaleŜy z jednej strony od obiektywnych cech 

                                                                 
22 Szerzej o tworzeniu atmosfery w sklepie: M. Sullivan, D. Adcock, Marketing w handlu deta-

licznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 194–207. 
23 Szerzej o innowacyjnych działaniach marketingowych: Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, 

Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes, Warszawa 
2010. 
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produktu i wspierających działań marketingowych, w szczególności aromamar-
ketingu, a z drugiej strony od dotychczasowych doświadczeń i wymagań wobec 
ocenianej kategorii (wizerunku marki)24. Warto podkreślić, Ŝe zaufanie klienta 
do firmy i marki wynika z jego pozytywnych doświadczeń ze współpracy, 
sprzyja dobremu postrzeganiu produktu i jest dodatnio skorelowane z odczuwa-
ną satysfakcją. 

Podsumowując, aromamarketing zdaje się być efektywnym sposobem na 
podkreślenie wyjątkowości organizacji, jej oferty i szczególnie marki, z którą 
jest ona identyfikowana. Jest to swoistego rodzaju narzędzie przemawiające do 
emocji. Z doświadczeń wynika, Ŝe odpowiednio dobrany zapach moŜe wzmoc-
nić i wzbogacić emocje, jak równieŜ przyczynić się do odczucia komfortu, wy-
jątkowości, zadziałać stymulująco lub relaksująco, skłonić do zakupu i wzmoc-
nić lojalność. 

Liczne badania dowodzą, jak wielki potencjał kryje się w aromamarketingu. 
Ignorancją byłoby zatem bagatelizowanie zapachu w planowanych działaniach 
marketingowych. Odpowiedni, wysokiej jakości zapach identyfikowany z mar-
ką, dopasowany do miejsca, czasu i przede wszystkim oczekiwań interesariuszy 
ma ogromne znaczenie w oddziaływaniu na zmysł węchu i generowanie odpo-
wiednich emocji u człowieka, a długofalowo przyczynia się do kształtowania 
niepowtarzalnego wizerunku marki25. Zapach z jednej strony zdaje się być przy-
słowiową kroplą w morzu działań prowizerunkowych, a z drugiej – skoro aŜ  
w 75% wpływa na nastrój człowieka – ma istotne znaczenie w osiągnięciu za-
mierzonych rezultatów i nie moŜna go bagatelizować. 

WaŜne wydaje się zalecenie, Ŝe współcześni przedsiębiorcy powinni przy-
wiązywać większą wagę do wykorzystania zapachów w działaniach marketin-
gowych. Strategia aromamarketingu powinna być elementem metodycznych 
działań prowizerunkowych współczesnego przedsiębiorcy. Przykładowo han-
dlowcy poszerzający sieć dystrybucji powinni myśleć o strategii aromatyzacji 
juŜ podczas projektowania sklepów. Zjawiskiem potwierdzającym słuszność 
reprezentowanego stanowiska zdaje się być coraz bogatsza oferta profesjonal-
nych usług z zakresu aromamarketingu. 
  
 
 

                                                                 
24 J. McDonnell, Music, scent and time preferences for waiting lines, „International Journal  

of Bank Marketing” 2007, Vol. 25, No. 4, s. 227–228. 
25 Eventy, http://www.ims.fm/oferta/aromamarketing/eventy/ (10.03.2012). 
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AROMAMARKETING IN CREATING BRAND IMAGE  
– SELECTED EXAMPLES 

 
Summary 

 
The aim of the paper is to explain the importance of the aromamarketing in creating a brand 

image. The following thesis has been the basic for the consideration: in current market conditions 
the aromamarketing seems to be an effective tool of impingement on stakeholders’ behaviors, 
which brings sales results and improves image. In the paper the following terms are described: the 
definition, a field of activity and the procedure of creating the aromamarketing strategy. The 
results of available research and selected examples of application are presented in this paper. 
Particular attention is paid to possibilities of strengthening the appropriate brand image by spray-
ing well-chosen aromatic composition and at the same time influencing the emotions and behav-
ior of consumers. It can be done, for instance, in the point of sale, during an event or with the 
means of promotion.  
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MARKETING PARTYZANCKI – MOCNE I SŁABE STRONY 
W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ ORGANIZACJI 

 

 

 

Streszczenie  

Marketing partyzancki stanowi niestandardowe narzędzie komunikacji marketingowej, które 
wykorzystuje rozmaite techniki oparte na odpowiednio dobranym haśle przewodnim i nazwie. 
Partyzanckie kampanie promocyjne cechuje wiele korzyści (m.in. funkcjonalność, trafne dotarcie 
do grupy docelowej, niski budŜet). Stosowanie technik marketingu partyzanckiego niesie za sobą 
takŜe pewne niebezpieczeństwa (prawne, etyczne, społeczne). 

Wprowadzenie 

Realizacja skutecznej kampanii promocyjnej zaleŜna jest od wielu wzajem-
nie ze sobą powiązanych czynników. Kluczową rolę wśród nich zajmuje zwró-
cenie uwagi na przekaz, jego wiarygodność oraz zapewnienie optymalnego 
dotarcia do docelowego odbiorcy. Zachodzące na rynku reklamowym zmiany, 
które naleŜy dostrzec, wymuszają nowe działania komunikacyjne. Tradycyjna 
reklama nie zapewnia powodzenia kampanii,  bowiem olbrzymi natłok komuni-
katów reklamowych sprawia, Ŝe wiele przekazów jest ignorowanych. Głównym 
kryterium poszukiwań nowych sposobów komunikacji jest z jednej strony moŜ-
liwość obniŜenia kosztów i dzięki temu poprawa efektywności, z drugiej zaś 
wyróŜnienie spośród reklam codziennie atakujących odbiorców i tym samym 
zwrócenie uwagi konsumentów oraz zwiększenie zapamiętywalności komuni-
katu1. Odpowiednią reakcją na to zjawisko moŜe być wykorzystywanie w ko-
munikacji nowatorskich, niestandardowych instrumentów marketingowych.  
W grupie rozwiązań spełniających te warunki jest marketing partyzancki, który 
ma tę przewagę nad klasyczną reklamą, Ŝe przyciąga uwagę innowacyjnością, 
                                                                 

1 K. Janiszewska, J. Kall, Strategia reklamowa, PWE, Warszawa 2012, s. 114. 
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oryginalnym i często zaskakującym pomysłem, a nie draŜni nachalnością i duŜą 
siłą perswazji. 

Marketing partyzancki – uj ęcie teoretyczne 

Termin marketing partyzancki zaczerpnięty został z języka angielskiego, 
gdzie guerrilla oznacza partyzantkę. Podobne określenie funkcjonuje równieŜ  
w języku hiszpańskim – guerrilla tłumaczona jest jako mała wojna lub wojna 
partyzancka. Marketing partyzancki narodził się w dobie społeczeństwa infor-
macyjnego jako element promowania towarów i usług w sposób nowatorski  
i niekonwencjonalny2. Literatura przedmiotu definiuje marketing partyzancki 
jako wysoce kreatywne, niskobudŜetowe, oryginalne działania promujące ludzi 
bądź organizację, często wykorzystujące furtki prawne lub nadarzające się moŜ-
liwości3. Jest to zbiór technik i narzędzi słuŜących do promowania towarów, 
usług, marek, organizacji w sposób niekonwencjonalny, dostosowany do stylu 
Ŝycia grupy docelowej. Cechą wyróŜniającą jest intensywność działania  
i zmienność oraz szybka reakcja marketingowa na pojawiające się okazje. Dzia-
łania partyzanckie są często wspierane technikami marketingu wirusowego, aby 
poŜądane treści rozchodziły się i trafiały do kolejnych odbiorców w ramach 
komunikacji nieformalnej4. Dzięki kreatywności działania w marketingu party-
zanckim moŜna stworzyć ciekawy i wartościowy przekaz reklamowy przy bar-
dzo niskim budŜecie, czasami nawet nie ponosząc Ŝadnych kosztów. 

Ze względu na swoją specyfikę marketing partyzancki moŜe zostać zakwa-
lifikowany jako zintegrowana promocja, spełnia bowiem definicyjne jej warun-
ki, tj. skoordynowany sposób przygotowania i realizacji przedsięwzięć promo-
cyjnych, mający na celu oddziaływanie na konsumentów za pośrednictwem 
spójnych pod względem środków, form i treści komunikatów oraz działań mar-
ketingowych5. Integracja odbywa się tutaj zasadniczo w obszarze instrumenta-
rium promocyjnego oraz jego oddziaływania w czasie i przestrzeni na docelowe 
audytoria6. Jednocześnie zestawienie instrumentarium promocyjnego ma miej-
sce na poziomie środków promocji, rozumianych jako media, miejsca, osoby, za 
pośrednictwem których przekaz dociera do odbiorców docelowych i form pro-
mocji, utoŜsamianych z konkretną postacią nadaną przekazowi, w którą wpisa-
                                                                 

2 Jak skutecznie wykorzystywać techniki marketingu partyzanckiego, http://www.ikpir.pl/ 
artykul/jak-skutecznie-wykorzystywac-techniki-marketingu-partyzanckiego/243543 (26.02.2012). 

3 Leksykon public relations, red. D. Tworzydło, J. Olędzki, Newsline, Rzeszów 2009, s. 102. 
4 Ibidem, s. 124. 
5 A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 229. 
6 A. Pabian, Obszar oraz hierarchia działań integracyjnych w sferze promocji, „Marketing  

i Rynek” 2009, nr 4, s. 4. 
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no treści o charakterze promocyjnym7. J.C. Levinson twierdzi, Ŝe marketing 
partyzancki jest8: 

– kierowany do świadomości i podświadomości, 
– zmienia postawy i jednocześnie modyfikuje zachowania, 
– atakuje klienta ze wszystkich moŜliwych kontaktów, 
– perswaduje, zmusza, kusi, przyciąga i kokietuje i rozkazuje, 
– niewiele pozostawia przypadkowi, 
– jest efektem precyzyjnego planowania.  
Marketing partyzancki znakomicie wpisuje się w nowoczesny model pro-

wadzenia działań marketingowych. Skala i siła nabywcza mediów nie są juŜ 
czynnikami decydującymi o przewadze. Wymiernego znaczenia nabierają szyb-
kość i sprawność działania oraz kreatywność i umiejętność szybkiego zareago-
wania, które, jak wskazano wcześniej, są atrybutami marketingu partyzanckie-
go9. 

Marketing partyzancki w odniesieniu do tradycyjnych form marketingu 
wykazuje wiele róŜnic, między innymi w podejściu do rynku, kierunków dzia-
łania, inwestycji. Zostały one ujęte w tabeli 1.  

Tabela 1 

RóŜnice między marketingiem tradycyjnym i partyzanckim 

Marketing tradycyjny Marketing partyzancki 
Inwestycja w proces marketingowy Inwestycja w czas, energię i wyobraźnię 
Przeznaczony dla małych, średnich i du-
Ŝych firm 

Przeznaczony dla małych firm 

Podstawowym miernikiem skuteczności 
jest wielkość sprzedaŜy 

Podstawowym miernikiem skuteczności 
jest zysk 

Bazuje na doświadczeniu i ocenie własnej Opiera się na ocenie zachowań konsumen-
tów 

Dywersyfikacja poprzez oferowanie uzu-
pełniających produktów 

Koncentracja  

Liniowy rozwój działalności poprzez po-
zyskiwanie nowych klientów 

Zwiększanie liczby nowych klientów  
w tempie geometrycznym 

Poszukiwanie szans i uprzedzanie działań 
konkurentów 

Poszukiwanie moŜliwości współpracy  
z innymi firmami i wzajemne wsparcie  
w dąŜeniu do zysków 

Przeświadczenie o skuteczności działania 
pojedynczych instrumentów 

Kombinacja działań marketingowych 

Miesięczna analiza sprzedaŜy  Koncentracja na liczbie powiązań stwo-
rzonych kaŜdego miesiąca 

                                                                 
7 Ibidem, s. 4. 
8 J.C. Levinson, Marketing partyzancki. Jak czerpać duŜe zyski z małej firmy, Helion, Gliwice 

2006, s. 86. 
9 D.M. Scott, Marketing i PR w czasie rzeczywistym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 27. 
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OstroŜne podejście do technologii Wykorzystanie technologii ze względu na 
jej łatwość uŜycia, niski koszt i nieograni-
czone moŜliwości 

Identyfikuje kilka narzędzi promowania 
własnej działalności, z których kaŜde jest 
stosunkowo kosztowne 

Identyfikuje co najmniej 100 róŜnych 
narzędzi, z których znacząca część jest 
darmowa 

Źródło: opracowanie na podstawie: J.C. Levinson, Marketing partyzancki. Jak czerpać duŜe zyski 
z małej firmy, Helion, Gliwice 2006, s. 20–22. 

Narzędzia marketingu partyzanckiego  

Narzędzia marketingu partyzanckiego są niemal nieograniczone, znacznie 
bogatsze niŜ w przypadku tradycyjnych form marketingowych. Ich efektywne 
wykorzystanie zdeterminowane jest właściwym postępowaniem obejmującym 
kluczowe etapy działania, tj.10: 

– zdefiniowanie celów, 
– identyfikacja odbiorców docelowych (obecnych i potencjalnych), 
– ramy czasowe, 
– miejsce realizacji, 
– rozpoznanie terenu, 
– cechy osobowości. 
J.C. Levinson szczególnie podkreśla rolę cech osobowości potrzebnych do 

stosowania marketingu partyzanckiego dla promowania produktów i marek,  
a wśród nich przede wszystkim11: 

– cierpliwość, 
– wyobraźnię, 
– wraŜliwość, 
– szczere zainteresowanie ludźmi, 
– agresywność, 
– energię, 
– chęć współzawodnictwa, 
– zdolność utrzymania koncentracji. 
Ponadto wykorzystanie marketingu partyzanckiego nie powinno ograniczać 

się do wyboru jednego określonego narzędzia. Jego skuteczność jest zdecydo-
wanie większa, gdy wykorzystuje się wiele technik jednocześnie. Działania te 
powinny być realizowanie w tempie, które pozwala na absolutną kontrolę nad 
wszystkim, cechą wyróŜniającą partyzantów jest bowiem fakt, Ŝe rzadko się 

                                                                 
10 J.C. Levinson, Marketing partyzancki. Jak za darmo wypromować swój biznes, Helion, Gli-

wice 2006, s. 93. 
11 Ibidem, s. 175–184. 
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spieszą, nawet gdy robią naprawdę duŜo. Charakterystycznym elementem jest 
tutaj działanie zgodne z planem marketingowym, planem kreatywnym i kalen-
darzem, które stanowią punkt wyjścia podejmowanych działań. Nie bez znacze-
nia jest wykorzystanie marketingowej mądrości, asertywności, pomysłowości  
i pasji. 

Skuteczność działań partyzanckich w znacznym stopniu zdeterminowana 
jest posiadaniem właściwej nazwy, odpowiednio dobranym hasłem przewodnim 
i tzw. meme. Meme oznacza informację lub ideę, która moŜe się dalej rozprze-
strzeniać. Memy mogą obejmować pomysły, teorie, techniki wytwarzania, my-
śli, praktyki, nawyki. Mogą być przekazywane werbalnie, wizualnie lub innymi 
drogami i utrwalają się w pamięci. Musi być to informacja, która łatwo zapada 
w pamięć (np. logo, motto, hasło firmy)12. 

Marketing partyzancki posługuje się plotkami, pogłoskami rozsiewanymi  
w Internecie, graffiti, ulotkami, wlepkami i innymi, czasami bardzo niekonwen-
cjonalnymi metodami13. Dodatkowymi elementami pomocnymi do przygoto-
wania i wdroŜenia marketingu partyzanckiego są14: 

– plany marketingowe, 
– listy referencyjne, 
– wirtualne miejsca, 
– chat-roomy, 
– fora internetowe, 
– szkolenie handlowe, 
– analiza konkurencji, 
– posiadanie określonych postaw, np. elastyczność, agresywność, 
– zaangaŜowanie partnerów, zadowolonych klientów.  
W tabeli 2 zaprezentowano wybrane techniki wykorzystywane w marketin-

gu partyzanckim.  
Tabela 2 

Techniki wykorzystywane w marketingu partyzanckim 

Technika Charakterystyka 
Teaser release komunikaty do mediów skonstruowane z uŜyciem zagadki, elementu 

wzbudzającego ciekawość, który znajduje swoje wyjaśnienie dopiero  
z czasem, w drugiej fazie komunikacji 

Flash-mob inicjowanie gromadzenia się ludzi w miejscach publicznych w celu 
przeprowadzenia krótkotrwałego, zaskakującego działania 

Early birds działania skierowane do wyselekcjonowanej grupy liderów nowości, 
                                                                 

12 Ibidem, s. 11, 25, 27 
13 Jak skutecznie wykorzystywać techniki… 
14 J.C. Levinson, Marketing partyzancki. Jak za darmo..., s. 9. 
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którzy jako pierwsi reagują na kampanię i odpowiednio zainspirowani, 
stają się jej ogniwem 

Gry miejskie dynamiczne akcje w przestrzeni miejskiej, silnie angaŜujące uczestni-
ków emocjonalnie 

Lifestyle insert wpisywanie obecności marki w codzienne rytuały i czynności jej kon-
sumentów 

Ambient 
events 

działania kreatywne wykorzystujące nietypowe przestrzenie miejskie 

Marketing 
wirusowy 

działania komunikacyjne, które polegają na rozprzestrzenianiu się 
informacji o danym produkcie czy nawet poświęconej mu stronie www 
przez samych uŜytkowników Internetu, np. zabawne/intrygujące filmi-
ki, prezentacje multimedialne, zdjęcia reklamowe, sieciowe gadŜety, 
wirtualne kartki, polecanie stron 

Źródło: opracowanie na podstawie: Leksykon public relations,  red. D. Tworzydło, J. Olędzki, 
Newsline, Rzeszów 2009, s. 104, 125; D.M. Scott, Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna Wol-
ters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 114. 

Korzyści marketingu partyzanckiego w komunikacji marketingowej 

Marketing partyzancki znajduje zastosowanie w przypadku dynamicznie 
zmieniającego się otoczenia. Istotą jego jest bowiem szybkie dostosowywanie 
się do trendów, tendencji zmian i wykorzystywanie nadarzających się okazji. 
Opiera się na błyskawicznej reakcji na oczekiwania konsumentów i dostoso-
wywaniu się do jego preferencji. W szczególności małe firmy mogą wykorzy-
stywać bliskość klientów i to stanowi ich przewagę nad większymi konkuren-
tami. Komunikat promocyjny jest wówczas ściśle dopasowany do indywidual-
nego odbiorcy, gdyŜ jest on bardzo dobrze rozpoznany15. Dzięki zastosowaniu 
unikalnych kreacji i odpowiedniego podejścia zapewnione jest efektywne dotar-
cie do grup docelowych za pomocą działań, które na długo pozostają w pamięci 
odbiorców16. 

Marketing partyzancki bywa szczególnie skuteczny przy promowaniu pro-
duktów i marek wśród osób niewraŜliwych na tradycyjne komunikaty promo-
cyjne. Wszechobecny szum reklamowy i niska wiarygodność przekazów skut-
kują ograniczoną efektywnością klasycznych form reklamy. Odbiorcy przestają 
być wraŜliwi i podświadomie bronią się przed ich oddziaływaniem. Wywołują 
one znudzenie, rozdraŜnienie lub całkowitą obojętność17. Są jednak skłonni 
reagować na przekaz nietypowy, niestandardowy, którego pomysł ich zaskoczy. 
Firmy sięgają po takie formy promocji, które pozwolą im wyróŜnić się na kon-
kurencyjnym rynku. Jednym ze sposobów jest stosowanie promocji kontrower-

                                                                 
15 A. Bąk, Jesteś mniejszy, zostań partyzantem, „Marketing w Praktyce” 2011, nr 11, s. 12. 
16 Marketing partyzancki, http://www.buzzmedia.pl/uslugi/marketing-partyzancki.html (26.02.2012). 
17 Ibidem, s. 12. 
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syjnej18. Obejmuje ona swoim zakresem przekaz szokujący, wywołujący lęk, 
niesmak. Komunikat promocyjny, by był skuteczny, powinien być dostrzeŜony, 
musi wzbudzać zainteresowanie. Badania wskazują, Ŝe lęk lub zdenerwowanie 
mogące być oznaką zagroŜenia prowadzą do skupienia się na źródle zagroŜenia, 
czujności i głębszego analizowania bodźców, a to z kolei wpływa na lepsze 
zapamiętywanie bodźca, który wywołał daną emocję. Ponadto intensywne emo-
cje poprawiają zapamiętywanie elementów znajdujących się w centrum uwagi, 
natomiast znacznie obniŜają zapamiętywanie szczegółów. Emocjonujące bodź-
ce mają pierwszeństwo w przetwarzaniu informacji, tym samym przyciągają 
uwagę. Kontrowersyjne działania promocyjne wzbudzają ciekawość, zwiększa-
ją czujność i wraŜliwość, a takŜe mogą powodować głębsze przetwarzanie in-
formacji, co w efekcie prowadzi do zwiększonej jego skuteczności19. 

Marketing partyzancki znajduje szczególne zastosowanie na specyficznych 
rynkach, przy promowaniu postaw, stylu Ŝycia, mód, wśród grup odpornych na 
tradycyjne formy reklamy. Przykładem takiego rynku jest młodzieŜ, która ocze-
kuje i poszukuje indywidualności, oryginalności, by zademonstrować swoją 
niezaleŜność. Marketing partyzancki bazuje przede wszystkim na nieszablono-
wych technikach przekazywania informacji i komunikatu reklamowego. Opiera 
się na oryginalnych środkach, ma przede wszystkim przykuć uwagę, nawet jeśli 
treść komunikatu jest drastyczna lub kontrowersyjna. Potrafi teŜ wykreować 
wartość produktu, tworząc z niego produkt symboliczny, będący nośnikiem 
emocji20. 

Z punktu widzenia wykorzystania technik marketingu partyzanckiego nie 
bez znaczenia pozostaje fakt, Ŝe w warunkach niekompletnej informacji, gdy 
odbiorca zatrzymał się na etapie afektywnym hierarchii reakcji, zwraca uwagę 
nie tylko na sam przekaz, ale i na styl komunikowania tworzący jej kontekst21. 
Dzięki temu budowane jest większe zaufanie oraz wiarygodność i atmosfera 
sprzyjająca tworzeniu poŜądania i działania w postaci zainteresowania ofertą  
i zakupu produktu. 

Istotną zaletą marketingu partyzanckiego, szczególnie w warunkach ograni-
czanych przez reklamodawców wydatków na promocję, jest to, Ŝe naleŜy on do 

                                                                 
18 A. Grochowska, A. Wiechecka, Emocjonalno-poznawcze wyznaczniki skuteczności reklamy 

kontrowersyjnej, „Marketing i Rynek” 2010, nr 7, s. 33. 
19 Ibidem, s. 34. 
20 Krótka charakterystyka marketingu partyzanckiego, http://www.marketing.edu.pl/marketing-

partyzancki/ (26.02.2012). 
21 G. Leszczyński, M. Zieliński, Oczekiwania komunikacyjne kupców w świetle badań, „Marke-

ting i Rynek” 2011, nr 5, s. 36. 
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technik niskobudŜetowych. Wiele z narzędzi zaliczanych do marketingu party-
zanckiego (m.in. marketing wirusowy, chat-roomy, fora internetowe, demon-
stracje, referencje)22 nie wymaga zaangaŜowania środków finansowych, a jedy-
nie właściwego pomysłu i odpowiedniego działania. Umiejętne zastosowanie 
marketingu partyzanckiego moŜe spowodować niewspółmierną do zainwesto-
wanych środków znajomość produktu dzięki niekonwencjonalnym metodom  
i szumowi medialnemu23. 

Ograniczenia marketingu partyzanckiego w komunikacji marketingowej 

Wykorzystanie marketingu partyzanckiego w obszarze społecznej komuni-
kacji w dziedzinie zaspokajania potrzeb na produkty musi uwzględniać takŜe 
ograniczenia i słabe strony.  

Marketing partyzancki przeznaczony jest dla małych firm, które posiadają 
niewielki budŜet. W przeciwieństwie do duŜych firm, małe starają się koncen-
trować na konkretnym obszarze, doskonaląc go i podnosząc standardy. Małe 
przedsiębiorstwa zmuszone są funkcjonować na rynkach zdominowanych przez 
duŜe i średnie firmy, które mogą sobie pozwolić na kosztowne działania marke-
tingowe24. 

Przekaz wykorzystujący kontrowersję wywołuje negatywne emocje, takie 
jak lęk, odraza. Kontrowersyjne działania partyzanckie często wykorzystują 
mechanizm dysonansu poznawczego. Dysonans powstaje w sytuacji rozbieŜno-
ści pomiędzy wewnętrznymi przekonaniami a zewnętrznymi zdarzeniami. Nie-
które przekazy mogą być postrzegane jako niesmaczne, bulwersujące czy nawet 
szokujące, mogąc wywoływać u odbiorców negatywne lub ambiwalentne od-
czucia. Często zdarza się takŜe, Ŝe efekt zapewnienia zwrócenia uwagi osiągnię-
ty został kosztem oddziaływania wątpliwie estetycznego. Działania takie mogą 
budzić równieŜ wątpliwości natury etycznej25. 

Marketingowi partyzanckiemu nie przysparzają zwolenników niektóre 
praktyki przedsiębiorców określane jako ambush marketing (ang. ambush  
– pułapka, zasadzka), marketing podstępny lub pasoŜytniczy. Określa się tym 
mianem działania firm, które mimo Ŝe nie są oficjalnym sponsorem imprezy, 
usiłują wypromować swoje produkty poprzez bezpośrednie nawiązanie do danej 
imprezy. Jest to próba skorzystania z pozytywnych skojarzeń, jakie wywołuje 
impreza oraz uwagi, jaka jest jej poświęcana ze strony mediów, bez ponoszenia 
                                                                 

22 J.C. Levinson, Marketing partyzancki. Jak czerpać…, s. 131. 
23 Marketing partyzancki… 
24 A. Bąk, Jesteś mniejszy…, s. 10–11. 
25 A. Grochowska, A. Wiechecka, Emocjonalno-poznawcze wyznaczniki…, s. 34. 
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kosztów licencyjnych26. Zjawisko marketingu podstępnego występuje w dwóch 
odmianach27: 

a) association ambushing – marketing poprzez skojarzenia, gdzie podmiot 
próbuje wywołać wraŜenie, Ŝe jest oficjalnym sponsorem imprezy po-
przez uŜywanie zastrzeŜonych prawami własności intelektualnej ozna-
czeń i symboli, 

b) intrusion ambushing – marketing inwazyjny, gdzie podmiot nie narusza 
praw własności intelektualnej, lecz w inny sposób próbuje promować 
się, wykorzystując medialne transmisje, relacje lub inne skojarzenia  
z imprezą. 

Dopuszczalne granice przekazu promocyjnego określa Kodeks etyki rekla-
my. Mimo Ŝe nie wskazuje on w bezpośredni sposób na techniki partyzanckie, 
to jego regulacje kładą nacisk na zapewnienie, by reklama nie wprowadzała  
w błąd, chroniła przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem reklamowym28. 

Z punktu widzenia prawa działania marketingu partyzanckiego ograniczone 
są obowiązującymi aktualnie przepisami, w szczególności dotyczącymi praktyk 
nieuczciwej konkurencji, ochrony własności intelektualnej, świadczenia usług 
drogą elektroniczną.  

Zakończenie 

BranŜa marketingowa ewoluuje niezmiernie szybko, w szczególności wraz 
z rozwojem technologii. Tempo zmian wymusza na reklamodawcach nowe 
podejście do komunikacji marketingowej. Głównym problemem staje się zop-
tymalizowanie kampanii pod kątem podniesienia skuteczności dotarcia do gru-
py docelowej, zwiększenia wiarygodności i zwrócenia uwagi. Marketing party-
zancki wykorzystywany w kampaniach promocyjnych dóbr i usług moŜe sta-
nowić skuteczne narzędzie do zrealizowania celów marketingowych, jego istotą 
jest bowiem dąŜenie do konwencjonalnych celów niekonwencjonalnymi meto-
dami29. Ponadto partyzanci wiedzą, Ŝe zmiany są dla nich przewaŜnie korzystne, 
gdyŜ trafnie na nie reagują, zamiast się im opierać30. Stosowanie technik marke-
tingu partyzanckiego powinno być oparte na przemyślanej i konsekwentnie 
realizowanej strategii działania. Powodzenie jej realizacji ograniczone jest jed-

                                                                 
26 M. Fijałkowski, M. Kogut-Czarkowska, Marketing podstępny, czyli zasadzka na kibica, 

„Marketing w Praktyce” 2011, nr 11, s. 17. 
27 Ibidem, s. 18. 
28 Kodeks etyki reklamy, http://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki-reklamy.htm (26.02.2012). 
29 J.C. Levinson, Marketing partyzancki. Jak za darmo..., s. 10. 
30 J.C. Levinson, Marketing partyzancki. Jak czerpać…, s. 9. 
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nak wieloma czynnikami, które muszą zostać uwzględnione w postępowaniu 
rynkowym. 
 
GUERRILLA MARKETING – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

IN ORGANIZATION’S MARKETING COMMUNICATION 
 

Summary 
 

The guerrilla marketing is unconventional instrument in marketing communication. The 
guerrilla marketing uses various techniques based on watchword and special name. Guerilla 
promotion campaigns characterize many advantages, for example: functionality, proper reach of 
the target group and low budget. Using of methods of guerrilla marketing brings also law, social 
and ethical disadvantages. 

Translated by Joanna Wyrwisz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA 

 
Wykorzystanie nowych technologii  

w komunikacji marketingowej 
 

 



 

 
 
 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 712       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 26       2012 
 

 

 

 

dr inŜ. MAGDALENA BRZOZOWSKA-WOŚ 
Politechnika Gdańska 
 

 

 

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA A WYBRANE  
NARZĘDZIA MARKETINGU MOBILNEGO  

 

 

 

Streszczenie  

Obecnie technologie mobilne mają znaczący wpływ na sposób Ŝycia i prowadzenia biznesu. 
Bluetooth, SMS i QR code stają się istotnymi narzędziami komunikacji marketingowej, działając 
jako łącznik pomiędzy światem tradycyjnym, sieciami telefonii komórkowej oraz Internetem. 
Przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki administracji rządowej lub teŜ gminy mogą 
wykorzystać kreatywny potencjał, korzystając z tych instrumentów marketingu mobilnego, by 
skuteczniej komunikować się ze swoimi klientami. Prawdopodobnie juŜ w najbliŜszej przyszłości 
wszystkie działania komunikacji marketingowej staną się interaktywne, a klienci staną się uczest-
nikami komunikacji, a nie odbiorcami przekazów. 

Wprowadzenie 

Fundamentem skutecznego działania organizacji jest wymiana informacji  
z róŜnymi podmiotami otoczenia bliŜszego, z których najwaŜniejszymi są klien-
ci. Jednak dostępność mediów, ich mnogość oraz stopień trudności ich obsługi 
sprawiają, Ŝe organizacjom jest coraz trudniej panować nad skutecznym dostar-
czaniem informacji do obecnych i potencjalnych klientów. Kolejnym proble-
mem jest znudzenie, a czasami wręcz rozdraŜnienie klientów–odbiorców treści 
większością komunikatów o charakterze promocyjnym. Do niedawna uwaŜano, 
Ŝe wykorzystywanie do tego celu działań internetowych moŜe przynieść przed-
siębiorstwom spodziewane korzyści. Obecnie wiadomo juŜ, Ŝe Internet stał się 
na tyle powszechny, Ŝe trzeba szukać nowych oryginalnych sposobów skutecz-
nego dotarcia z informacjami do potencjalnych klientów. Nawet uŜywanie  
w komunikacji marketingowej mediów społecznościowych nie daje juŜ takich 
korzyści jak dwa lub trzy lata temu. Wydaje się, Ŝe w drugiej dekadzie XXI 
wieku remedium moŜe okazać się wykorzystanie nowych technologii, zwłasz-
cza mobilnego Internetu oraz telefonu, który coraz częściej zastępowany jest 
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smartfonem1. Nadawcy komunikatów będą musieli wziąć pod uwagę moŜliwo-
ści stwarzane przez marketing mobilny2. Jednak w tych działaniach nie będzie 
chodziło, tak jak do tej pory, o masowe zasypywanie odbiorców setkami mniej 
lub bardziej oczekiwanych SMS-ów. Przedsiębiorstwa będą musiały wykorzy-
stywać technologie mobilne w sposób przemyślany i komunikować się z od-
biorcami treści w sytuacjach, gdy będą oni podatni na informacje zawarte  
w komunikatach. Do tego celu, oprócz mobilnego dostępu do Internetu, nadal 
będzie moŜna stosować technologie, takie jak na przykład: bluetooth3, SMS4 
(Short Massage Service) oraz QR code5 (Quick Response code). 

Korzystanie z mobilnego Internetu oraz urządzeń mobilnych w Polsce 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, stale wzrasta liczba osób decydu-
jących się na korzystanie z urządzeń mobilnych i mobilnego dostępu do Interne-
tu. Z badań Ericsson Consumer Lab 2011 wynika, Ŝe polscy internauci są bar-
dziej mobilni niŜ Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Polacy, podobnie jak 
Włosi, cenią sobie moŜliwość korzystania z Internetu wszędzie. Wskazują na to 
takŜe motywy korzystania z mobilnego Internetu: ankietowani na pierwszych 
                                                                 

1 Smartfon (definicja przyjęta przez rynek) to urządzenie wielofunkcyjne, wyposaŜone albo  
w ekran dotykowy, albo w klawiaturę QWERTY – albo w obie rzeczy naraz. Za: M. Pakulski,  
M Ring, Polski rynek mobilny, w: Raport Mobile 2011, red. D. Błaszczykiewicz, Internet Stan-
dard, maj 2011, s. 19. 

2 Marketing mobilny obejmuje wszelkie działania oparte na urządzeniach przenośnych (mobil-
ne) jako elementach końcowych lub najwaŜniejszych. Mobile Marketing Association definiuje 
marketing mobilny jako zbiór działań pozwalających organizacjom komunikować się z odbior-
cami w sposób interaktywny, dzięki wykorzystaniu urządzeń przenośnych lub sieci. Wspomniane 
w definicji wykorzystanie sieci moŜe oznaczać w praktyce kaŜdy jej typ, jednak obecnie chodzi  
o sieci telefonii komórkowej oraz komputerowe, w głównej mierze bezprzewodowe. Za: MMA 
updates definition of mobile marketing, http://mmaglobal.com/news/mma-updates-definition-
mobile-marketing (27.12.2011). 

3 Termin bluetooth odnosi się do otwartej specyfikacji technologii, która umoŜliwia bezprze-
wodową komunikację głosową oraz wymianę danych na niewielką odległość w dowolnym miej-
scu. Za: B.A. Miller, C. Bisdikian, Uwolnij się od kabli. Bluetooth, Helion, Gliwice 2003. s. 22 
–23. 

4 Short Message Service to technologia dostępna we wszystkich telefonach GSM pozwalająca 
na przesyłanie wiadomości tekstowych o długości do 160 znaków do innego telefonu. Za: Inte-
ractive Advertising Bureau Polska, http://www.iabpolska.pl/. 

5 Quick Response code został wynaleziony przez japońską firmę Denso Wave w 1994 roku. In-
ne nazwy tego typu kodu to: fotokod, kod alfanumeryczny, kod dwuwymiarowy (kod 2D), kod 
matrycowy, kwadratowy kod kreskowy. W październiku 1997 roku kod został zaakceptowany 
przez organizację AIM International, Inc. W styczniu 1999 roku został zatwierdzony jako Japoń-
ski Standard Przemysłowy JIS (ang. Japanese Industry Standard). ISO zatwierdziło kod kresko-
wy QR code jako standard w 2000 roku – ISO/IEC 180004:2006. Za: Denso Wave, 
http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html; International Organization for Standardiza-
tion; http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43655, Informacje o kodzie kreskowym, 
http://www.qrcode.pl/index.php. 
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miejscach stawiają mobilność (nawet w domu) oraz zasięg mobilnego dostępu 
szerokopasmowego6. 

W opracowaniu Ericsson Consumer Lab 2011 moŜna znaleźć informacje, 
Ŝe w ciągu ostatnich dwóch lat grupa uŜytkowników mobilnego Internetu  
w Polsce wzrosła o 35% (z 20% w 2009 roku do 55% w 2011 roku). Udział ten 
jest wyŜszy niŜ w Wielkiej Brytanii i Niemczech (po 43%), Włoszech (56%), 
Szwajcarii (42%) oraz USA (31%). JeŜeli chodzi o urządzenia dostępowe,  
w Polsce nadal najpopularniejsze jest korzystanie z mobilnego Internetu z wy-
korzystaniem laptopów (79%). Z kolei w Wielkiej Brytanii i USA dostęp do 
mobilnego Internetu za pomocą laptopów stanowi niewiele ponad 40%. W obu 
krajach uŜytkownicy korzystają głównie ze smartfonów (73% – Wielka Bryta-
nia, 67% – USA). Według badań Ericsson Consumer Lab, udział uŜytkowni-
ków smartfonów w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł w Polsce o 33% (do 58%  
w 2011 roku)7.  

Według szacunków IDC, światowy rynek smartfonów miał wzrosnąć  
w 2011 roku o 55% w stosunku do 2010 roku. W 2011 roku na rynek miało 
trafić 472 mln zaawansowanych telefonów, czyli o 167 mln więcej niŜ w 2010 
roku. Według prognoz na koniec 2015 roku, wartość ta wzrośnie do 982 mln 
sztuk8. 

W 2010 roku sprzedano w Polsce około 10 mln telefonów. Według prognoz 
Pyramid Research, Polacy w 2011 zamierzali kupić od 11,5 mln do nawet 13 mln 
telefonów komórkowych9. 

W 2010 roku penetracja polskiego rynku telefonii komórkowej wyniosła 
ponad 123% (rys. 1), co odpowiadało blisko 47 mln kart SIM uŜytkowanym 
przez konsumentów. W stosunku do 2009 roku nastąpiła zmiana o 5,8%. Od 
2007 roku zaczęła maleć dynamika wzrostu liczby uŜytkowników telefonów 
komórkowych. Jest to rezultat znacznego nasycenia rynku. W 2010 roku nomi-
nalna liczba uŜytkowników telefonów komórkowych wynosiła 46,95 mln10. 

                                                                 
6 Ł. Szewczyk, 55% polskich internautów korzysta z mobilnego Internetu, http://media2.pl/ 

telekomunikacja/86149-55-proc.-polskich-internautow-korzysta-z-mobilnego-Internetu.html 
(23.11.2011). 

7 Ibidem; AŜ 55% polskich Internautów korzysta z mobilnego Internetu – to więcej niŜ w Wiel-
kiej Brytanii i USA, 23.11.2011, http://media.ericsson.pl/pr/198867/az-55-polskich-internautow-
korzysta-z-mobilnego-internetu-to-wiecej-niz-w-wielkiej-brytanii-i-usa (23.11.2011).  

8 IDC: światowy rynek smartfonów 2011–2015, http://www.telepolis.pl/news.php?id=21866 
(23.11.2011). 

9 M. Pakulski, M Ring, Polski rynek mobilny..., s. 18–19. 
10 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku, Prezes Urzędu Komuni-

kacji Elektronicznej, Warszawa, czerwiec 2011, s. 34. 
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Z badania konsumenckiego przeprowadzonego w grudniu 2010 roku na zle-
cenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, Ŝe aŜ 90,1% respondentów 
(o ponad 5% więcej niŜ w 2009 roku) deklarowało posiadanie telefonu komór-
kowego, zaś posiadanie dwóch prywatnych aparatów zadeklarowało 4,6% ba-
danych, a trzech i więcej 1,9%. Z kolei jeden telefon słuŜbowy posiadało 4,1% 
respondentów11. 

 

Rys. 1. Nominalna liczba uŜytkowników (w mln) oraz nominalna penetracja rynku (w %)  
w Polsce w latach 2005–2010 

Źródło: opracowane na podstawie: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 
roku, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, czerwiec 2011, s. 34–35. 

Od kilku lat wzrasta liczba dostępnych w Polsce modeli telefonów komór-
kowych. W 2008 roku polscy konsumenci mogli wybierać spośród 113 modeli, 
a w 2011 roku juŜ z około 200 modeli. Rośnie takŜe liczba telefonów dostęp-
nych w ofercie operatorów: Ery (obecnie TMobile), Orange, Play oraz Plusa12.  

Według raportu przygotowanego w czerwcu 2011 roku przez Analytics and 
Insight (dział badawczy domu mediowego MEC), blisko 14% Polaków posiada-
ło smartfona13. Od tych danych nieznacznie róŜnią się wyniki opublikowane 
przez GfK Polonia (13%)14 – rysunek 2. Według GfK Polonia, w 2011 roku 
miał znacznie wzrosnąć udział smartfonów na rynku. Miały one stanowić około 
40% wszystkich sprzedanych w Polsce telefonów. W kolejnych latach odsetek 
                                                                 

11 Ibidem, s. 36. 
12 M. Pakulski, M Ring, Polski rynek mobilny..., s. 19. 
13 Rok 2011 naleŜy do smartfonów – wynika z raportu MEC, http://www.informacjepr.pl/ 

artykul/rok-2011-nale%C5%BCy-do-smartfon%C3%B3w-wynika-z-raportu-mec. 
14 M. Pakulski, M Ring, Polski rynek mobilny..., s. 19. 
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ten ma dalej wzrastać. Według Pyramid Research w 2015 roku smartfony mają 
stanowić nawet 60% polskiego rynku15. 

Rys. 2. Udział smartfonów w rynku telefonów w Polsce w latach 2008–2015 

Źródło: opracowanie na podstawie: M. Pakulski, M Ring, Polski rynek mobilny, w: Raport Mobile 
2011, red. D. Błaszczykiewicz, Internet Standard, maj 2011, s. 19. 

Według szacunków Pyramid Research, Polska ma szansę być najszybciej 
rozwijającym się rynkiem smartfonów w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Wpływ na to ma mieć duŜa liczba smartfonów znajdująca się w ofercie operato-
rów. Przykładowo, w 2011 roku, w portfolio największych operatorów znajdo-
wało się kilkadziesiąt modeli telefonów, wśród których znaczną część stanowiły 
smartfony. Liderem był Play, w ofercie którego 80% stanowiły smartfony. Na 
drugim miejscu był Orange (około 70%), przed TMobile (40%) i Plusem (poni-
Ŝej 20%)16. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez dom mediowy MEC, do naj-
waŜniejszych powodów posiadania smartfona polscy ankietowani zaliczyli: 
korzystanie z portali informacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej, loka-
lizowanie miejsc, a takŜe korzystanie z serwisów społecznościowych17. 

W 2011 roku w Polsce smartfony były kupowane przede wszystkim na uŜy-
tek własny (66% ankietowanych) oraz uŜytek własnej firmy (13,5%). W syste-
mie pre-paid kupiło je 23% respondentów. Niemal 41% respondentów korzysta-
ło ze smartfonów w domu, a nie tylko poza miejscem zamieszkania, na przykład 
w podróŜy, szkole lub miejscach publicznych18. Posiadacze smartfonów doce-

                                                                 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Rok 2011 naleŜy do smartfonów – wynika z raportu MEC… 
18 Ibidem. 
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niają rozmaitość dostępnych aplikacji, od uŜytecznych po czysto rozrywkowe. 
W 2011 roku uŜytkownicy najchętniej instalowali aplikacje bezpłatne, ale aŜ 
jedna trzecia respondentów była gotowa za nie płacić19. 

Popularność smartfonów w Polsce spowodowała, Ŝe operatorzy stworzyli 
przeznaczone specjalnie dla nch plany taryfowe, które zawierają duŜe pakiety 
na transmisję danych. Osoby posiadające smartfony znacznie częściej korzysta-
ją z Internetu w swoich aparatach niŜ właściciele tradycyjnych telefonów ko-
mórkowych, a takŜe coraz więcej pieniędzy wydają na transmisję danych. Przy-
kładem moŜe być wskaźnik ARPU (średni przychód z usługi przypadający na 
jednego abonenta) dotyczący usług przesyłu danych: w Orange wzrósł on o po-
nad 20% w ciągu ostatniego roku (z 2,40 zł w I kwartale 2010 roku do 2,90 zł  
w I kwartale 2011 roku). Podobna tendencja widoczna była u pozostałych ope-
ratorów20. 

Wykorzystanie wybranych technologii mobilnych w komunikacji marketingowej  

Według danych pochodzących z badania przeprowadzonego w 2010 roku 
przez CBOS, w ostatnich latach w niewielkim stopniu zmieniła się ogólna po-
stawa Polaków wobec nowych technologii. Ponad połowa badanych (58%) 
korzystających z Internetu uwaŜała, Ŝe dzięki rozwojowi Sieci czy telefonii 
komórkowej świat staje się lepszy. Niemal co trzeci ankietowany (32%) nie 
przypisywał nowym technologiom określonego wpływu, a tylko 7% uŜytkow-
ników Internetu twierdziło, Ŝe świat będzie gorszy21. 

MoŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe dzięki nowym technologiom nasze 
Ŝycie codzienne staje się łatwiejsze. Jeśli tylko ktoś chce, to moŜe mieć dostęp 
do informacji w kaŜdym miejscu, w jakim się znajduje. Szczególnie często ko-
rzysta się z telefonów komórkowych z uwagi na ich powszechność, niewielkie 
rozmiary i poręczność. Z biegiem lat telefony komórkowe przekształciły się  
w smartfony z duŜymi dotykowymi wyświetlaczami, wbudowanym modemem 
wi-fi, przeglądarką www, bluetooth, odtwarzaczem multimedialnym oraz apara-
tem fotograficznym.  

Kampanie komunikacyjne prowadzone w oparciu o mobilne działania mar-
ketingowe mają z reguły wyŜsze wskaźniki odpowiedzi (15–30%) niŜ te prowa-

                                                                 
19 Ibidem. 
20 M. Pakulski, M Ring, Polski rynek mobilny…, s. 22. 
21 M. Feliksiak, Korzystanie z komputerów i Internetu. Komunikat z badań. BS/79/2010, Cen-

trum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, czerwiec 2010, s. 20, http://eregion.wzp.pl/var/ 
cms_files/obszary_wykresy/si/2011/korzystanie_z_komputerow_i_Internetu_CBOS.pdf. 
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dzone w Internecie (5%) lub w oparciu o direct mail (2,61%)22. MoŜna to tłu-
maczyć faktem, Ŝe telefon jest dla jego uŜytkowników urządzeniem, z którym 
trudno się rozstać. Mamy go przy sobie, gdy jesteśmy w podróŜy, idziemy na 
zakupy lub do lekarza, do kina, na spacer lub siedzimy przy komputerze. To 
wszystko sprawia, Ŝe komunikacja mobilna przy uŜyciu telefonu jest jedną  
z najbardziej skutecznych. 

W krótkiej sondzie przeprowadzonej na potrzeby niniejszego artykułu zapy-
tano respondentów o to, czy w ich Ŝyciu codziennym występują sytuacje,  
w których rozstają się ze swoim telefonem komórkowym23. AŜ 93% z nich od-
powiedziało, Ŝe nigdy nie rozstaje się ze swoim telefonem komórkowym, 5% 
odpowiedziało, Ŝe nie pamięta takich sytuacji, tylko 2% respondentów przyzna-
ło, Ŝe występują w ich Ŝyciu sytuacje, w których rozstają się z telefonem. 

Marketing mobilny jest coraz częściej wykorzystywany przez rozmaite or-
ganizacje. Kluczem do sukcesu jest sposób, w jaki organizacja będzie dąŜyć do 
zdobycia czasu i uwagi klientów. Jeśli dzięki zastosowaniu marketingu mobil-
nego umoŜliwi się im uproszczenie pewnych działań lub uzyskanie czegoś war-
tościowego, to poświęcą swoją uwagę i czas, by odczytać przekaz. Sednem tych 
działań jest zachęcenie odbiorcy przekazu do interakcji. Takie postępowanie 
zwiększa skuteczność działań mobilnych. Tę zgodę moŜna uzyskać dzięki wy-
syłaniu komunikatów zgodnych z preferencjami odbiorcy. W przypadku wielu 
tradycyjnych działań promocyjnych odbiorca komunikatu prawie nie ma wpły-
wu na to, czy jest poddawany jakimś oddziaływaniom. Tak jest choćby w wy-
padku reklam telewizyjnych czy radiowych, które są nadawane niezaleŜnie od 
zainteresowania i obecności potencjalnego odbiorcy. 

Bardzo istotnym aspektem mobilnych działań marketingowych (podobnie, 
jak działań internetowych opartych na tradycyjnych sieciach komputerowych) 
jest uzyskanie zgody odbiorcy treści na otrzymanie przekazu24. Jeśli ktoś przy 
okazji kontaktów z firmą podał swój adres e-mail lub numer telefonu komór-
kowego, to moŜe spodziewać się, Ŝe otrzyma jakieś komunikaty, choć formalnie 
                                                                 

22 Mobile marketing, July 2010, http://www.cmocouncil.org/india/mobile-marketing.php? 
start=100. 

23 Badanie przeprowadzono w dniach 3–31 stycznia 2012 roku za pośrednictwem serwisu in-
ternetowego darmowe-sondy.pl. W badaniu wzięło udział 387 osób, uŜytkowników serwisów 
społecznościowych. 

24 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU z 1997, nr 133, poz. 883; 
Ustawa z 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy  
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, DzU z 2004, nr 33, poz. 
285; Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
niektórych innych ustaw, DzU z 2010, nr 229, poz. 1497; Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną, DzU z 2002, nr 144, poz. 1204. 
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nie wyraził na to zgody. Podobnie sprawa wygląda, jeśli kiedykolwiek wzięli-
śmy udział w konkursie opartym na wysyłce SMS-ów. W tych przypadkach 
mamy do czynienia z domniemanym akcesem. Nadawca komunikatu musi za-
gwarantować odbiorcy moŜliwość rezygnacji z otrzymywania następnych prze-
syłek, czyli cofnięcia zgody (opt-out). W przypadku braku takiej moŜliwości 
nadawca komunikatu moŜe zostać posądzony o działania niezgodne z prawem 
(wysyłanie spamu). Odbiorca treści o charakterze promocyjnym sam powinien 
zadeklarować, czy zgadza się na otrzymywanie informacji w postaci przesyłki 
e-mail, SMS, MMS lub komunikatu za pośrednictwem bluetooth. Jeśli odbiorcy 
sami dopiszą swój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowe-
go do listy wysyłkowej, oznacza to, Ŝe akceptują przesyłanie do nich komunika-
tów, czyli zgłaszają tzw. jawny akces (opt-in). W celu wykluczenia jakichkol-
wiek posądzeń o wysyłanie niechcianych komunikatów firmy stosują podwójny 
akces, tzw. duble opt-in. Po otrzymaniu informacji od osoby zainteresowanej 
otrzymywaniem komunikatów wysyłana jest do niej wiadomość z prośbą  
o potwierdzenie chęci otrzymywania treści. Odbiorca ma do wyboru odpowiedź 
twierdzącą lub przeczącą. Wysłanie odpowiedzi twierdzącej oznacza zgodę na 
otrzymanie treści o charakterze promocyjnym. Zachęca to do tworzenia treści  
z myślą o odbiorcy, gdyŜ właśnie do niego naleŜy ostateczna decyzja, czy taką 
treść otrzyma, czy teŜ nie. Odbiorca musi zostać przekonany, Ŝe otrzymuje coś, 
z czego będzie miał konkretny poŜytek (będzie tym zainteresowany). W mobil-
nych działaniach promocyjnych interesujące jest to, Ŝe mają zapewniać korzyści 
obu stronom. 

Rozwój mediów, w szczególności liczby kanałów telewizyjnych i radia, 
spowodował, Ŝe dostęp do odbiorców treści reklamowych stał się o wiele bar-
dziej skomplikowany, a rynek uległ daleko idącej fragmentaryzacji25. Taki stan 
rzeczy wymusza na reklamodawcach podjęcie prób kierowania przekazu dopa-
sowanego w swoim charakterze do wybranych grup docelowych.  

Jedną z technologii mobilnych wykorzystywanych w kampaniach komuni-
kacji marketingowych jest bluetooth. To stosunkowo nowa forma zaliczana do 
marketingu bezpośredniego. ZałoŜeniem jest przesyłanie treści o charakterze 
promocyjnym do urządzeń, które ten standard obsługują. Większość telefonów 
komórkowych jest wyposaŜona w tę technologię radiową. Nadajniki bluetooth 
bardzo dobrze radzą sobie z wymianą danych w obszarze do 10 metrów. Sposób 
                                                                 

25 T. Davenport, J. Beck, Getting the attention you need, „Harvard Business Review” 2000, 
Vol. 78 (5), s. 120–121; K. Pousttchi, D.G. Wiedemann, A contribution to theory building for 
mobile marketing: categorizing mobile marketing campaigns through case study research,  
in: International Conference on Mobile Business (ICMB), Copenhagen/Denmark, July 2006, s. 1. 
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działania urządzeń jest dość prosty. Nadajniki rozmieszczone w zatłoczonych 
miejscach miast (np. targi branŜowe, stacje metra, lotniska lub galerie handlo-
we) wykrywają urządzenia mobilne obsługujące technologię bluetooth (PDA, 
laptopy, notebooki, tablety i telefony komórkowe). Następnie do wykrytych 
urządzeń przesyłają nazwę identyfikującą stacji roboczej z prośbą o akceptację 
połączenia. Po zaakceptowaniu prośby przez odbiorcę system nawiązuje połą-
czenie. Nadajnik przesyła pliki według wcześniej zadanej kolejności do wszyst-
kich urządzeń, które zaakceptowały połączenie. Transfer odbywa się symulta-
nicznie do wielu urządzeń w tym samym czasie26. 

Technologia bluetooth nie ogranicza w Ŝaden sposób rodzaju treści przesy-
łanych przez nadawców (zarówno organizacje o charakterze komercyjnym, jak  
i non profit) za pośrednictwem firm pośredniczących. Jedynymi ograniczeniami 
są moŜliwości telefonów (z roku na rok coraz większe) oraz rozmiar pliku (ze 
względu na czas transmisji danych, który nie moŜe być zbyt długi). Jednak 
przekazywane treści powinny mieć określoną wartość dla konsumenta, np. ofe-
rować kupon uprawniający do uzyskania rabatu na reklamowany produkt, tapetę 
na pulpit, dzwonek, muzykę, wiadomości głosowe, uŜyteczną aplikację, grę 
java na telefon, zwiastuny filmów, reklamy TV, prezentacje, katalogi produk-
tów, czy informację o moŜliwości przekazania 1% swojego podatku dochodo-
wego na rzecz jakiegoś podmiotu. Coraz częściej zalety prowadzenia kampanii 
blue-tooth dostrzegają organizacje działające w naszym kraju27.  

SMS równieŜ moŜe być z powodzeniem wykorzystywany przez organizacje 
w kampaniach promocyjnych. Wiele polskich organizacji wykorzystuje krótkie 
wiadomości tekstowe jako narzędzie pozyskiwania nowych i utrzymywania 
relacji z obecnymi klientami. Niestety, wykorzystanie SMS-ów jest ograniczone 
i wymaga niezwykle ostroŜnego oraz precyzyjnego podejścia.  

Wykorzystanie telefonu komórkowego w działaniach promocyjnych firm 
moŜe być uznane przez odbiorców za naruszenie ich prywatności. W komuni-
kacie zawierającym maksymalnie 160 znaków nadawca musi zawrzeć treść, 
która skłoni odbiorcę do zaplanowanej przez nadawcę reakcji. Jeśli komunikat 
nie zainteresuje odbiorcy, to zostanie skasowany. Istotne jest, aby odbiorcy 
                                                                 

26 Bluetooth, http://www.javatech.com.pl/bluetooth.html. 
27 Z tej moŜliwości skorzystali juŜ m. in. producent butów HeavyDuty (HD), dealer Auto Ska-

czkowski, sieci komórkowe Play, Orange, Plus, producent kosmetyków marki JOKO, IKEA  
– IKEA Family, Storck – producent czekoladek Merci, PKP, Port Lotniczy im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie, Multikino, Silver Screen, wypoŜyczalnia filmów Beverly Hils, Media Markt, 
Saturn, Inmedio, Carrefour, Galeria Mokotów oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2008 roku Polska 
wykorzystała technologię bluetooth podczas światowej wystawy Expo w Saragossie. Za: Polska 
sieć reklamy bluetooth, http://www.proxyad.pl/ogolnopolska-siec-reklamy-bluetooth. 
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krótkich wiadomości tekstowych byli przygotowani do ich otrzymywania.  
W przeciwnym razie zamiast pozyskać klienta, firma moŜne łatwo go zniechę-
cić i wywołać negatywne skojarzenia z jej produktami lub nazwą. Dlatego kaŜ-
da kampania SMS-owa musi być oparta na podstawowych zasadach marketingu 
„za przyzwoleniem”28. Wysłanie kaŜdego SMS-a powinno być poprzedzone 
uzyskaniem jednoznacznej zgody adresata na otrzymywanie wiadomości o cha-
rakterze promocyjnym. Nie moŜna zapomnieć równieŜ o udostępnieniu odbior-
com łatwej drogi wycofania zgody na otrzymywanie SMS-ów lub określanie 
ograniczeń tej formy komunikacji. Adresaci akceptują wiadomości od firm, 
które znają tylko wtedy, gdy sami je zaabonują i gdy uzyskują w nich treści 
adekwatne do potrzeb, aktualne i istotne. Krótko mówiąc, chcą otrzymywać 
wiadomości, które przynoszą im jakąś korzyść, np. informują o wprowadzeniu 
nowych produktów do oferty, dostępności poszukiwanego produktu, rozpoczę-
ciu promocji sprzedaŜy. Dlatego tak waŜną rolę odgrywa precyzyjne targetowa-
nie przekazu polegające na wysyłaniu SMS-ów tylko do tych grup adresatów, 
które mogą być zainteresowane przekazem i są w stanie zareagować na niego  
w oczekiwany sposób. Prawidłowo skonstruowana kampania reklamowa za 
pośrednictwem SMS-ów, moŜe skutecznie przyczyniać się do pozyskiwania 
przez reklamodawcę nowych klientów. SMS jest teŜ szczególnie przydatny jako 
przypomnienie komunikatu otrzymanego przez odbiorcę za pośrednictwem 
innego medium, aktywując procesy skojarzeniowe. W przypadku bardziej zło-
Ŝonego zakupu konieczne jest bezpośrednie odwołanie do korzyści, o których 
odbiorcy dowiedzieli się wcześniej za pośrednictwem innych kanałów (m.in. 
Internet, radio, telewizja, prasa, outdoor) i ich przypomnienie. Skuteczną meto-
dą moŜe być równieŜ odesłanie adresatów do miejsc, gdzie mogą dowiedzieć 
się więcej, na przykład do serwisu internetowego.  

QR code na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowany i moŜe dla-
tego tak niewiele polskich organizacji decyduje się na jego wykorzystanie,  
a jeśli juŜ to robią, to sporadycznie. Jednak ze względu na dostępne w Interne-
cie generatory QR oraz aplikacje do odczytu kodu, które moŜna bezpłatnie po-
brać na telefon, jego uŜycie nie jest skomplikowane. Do zalet fotokodu moŜna 
zaliczyć29:  

                                                                 
28 Permission marketing to działania marketingowe polegające na wysyłce komunikatów pro-

mocyjnych za zgodą odbiorców i zgodnie z ich preferencjami. Za: S. Godin, Permission Market-
ing, Simon & Schuster, New York 1999, s. 155–167. 

29 Denso Wave, http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html. 
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− stosunkowo duŜą pojemność zakodowanych danych do 4296 znaków 
alfanumerycznych i odporność na uszkodzenia fragmentów kodu,  
w wersji optymistycznej nawet do 30% (standard H), 

− dość duŜą prędkość i wielokierunkowość odczytu kodu, dzięki pozy-
cjonującym wzorom w naroŜnikach, 

− małą wielkość kodu w porównaniu ze standardowym jednowymiaro-
wym kodem kreskowym, 

− coraz większą popularność kodu wśród uŜytkowników smartfonów sys-
tematycznie zastępujących zwykłe telefony komórkowe.  

Za pomocą QR kodu moŜna zapisać m. in. adres URL witryny, jakikolwiek 
tekst, numer telefonu, adres e-mail, vCard (wizytówka zawierająca imię, nazwi-
sko oraz dane kontaktowe – rys. 3), SMS (numer telefonu, wiadomość), notatkę 
dotyczącą wydarzenia (nazwa, data oraz czas trwania, opis), współrzędne geo-
lokalizacji (m.in. restauracji, hoteli), wifi network (SSID, hasło, typ sieci). 

 

Rys. 3. Wizytówka autorki – kod QR 

Źródło: opracowanie własne, generator QR, http://qrcode.com.pl/generator/wyb/vcard. 

Proces odczytywania kodu QR przez telefon posiadający oprogramowanie 
do obsługi odpowiedniego standardu kodu jest prosty. Wystarczy uruchomić 
skanowanie i najechać aparatem fotograficznym na fotokod. Program czytnika 
rozpozna go automatycznie i wywoła odpowiednią funkcję w telefonie. Jeśli 
kod zawiera numer telefonu, pojawi się pytanie, czy chcemy zadzwonić pod 
zakodowany numer. Z kolei gdy zawiera wizytówkę vCard, wyświetli się zapy-
tanie, czy chcemy dodać nowy kontakt do ksiąŜki adresowej. W przypadku 
zakodowanego obrazka lub tekstu zostaną one automatycznie wyświetlone na 
ekranie telefonu. Nadawcy komunikatu, którego celem jest włączenie poten-
cjalnego odbiorcy w proces komunikacji, pozostaje zachęcić odbiorcę do zeska-
nowania fotokodu. 

Coraz częściej fotokody są wykorzystywane w promocji sprzedaŜy, na 
przykład jako kupony konkursowe lub kupony uprawniające do otrzymania 
rabatu podczas zakupów. Kody QR z powodzeniem wzbogacają teŜ tradycyjne 
formy reklamy. Fotokod moŜna umieścić właściwie na kaŜdym nośniku rekla-
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my, m.in. na murze lub tablicy wielkoformatowej, na pojazdach, w witrynach 
sklepowych i wystawach, na ubraniach i opakowaniach produktów, na stronach 
czasopism lub gazet, w katalogach i ulotkach oraz na przedmiotach stanowią-
cych galanterię reklamową. Dzięki temu tradycyjne działania moŜna wzbogacić 
o filmy, muzykę, gry, zdjęcia, mapy, umoŜliwiając odbiór w dowolnej wersji 
językowej. 

Zakończenie 

Bluetooth, SMS oraz QR code mogą skutecznie zwrócić uwagę potencjal-
nych klientów na serwisy internetowe lub kontynuować wątki zapoczątkowane 
przez komunikaty przekazywane m. in. przez outdoor, prasę, TV oraz media 
uzupełniające. Pomiędzy omówionymi działaniami mobilnymi a tradycyjnymi 
mediami moŜe zachodzić synergia. Jednak wszystko pozostaje w rękach organi-
zacji realizujących kampanie komunikacji marketingowej. 

Technologie mobilne pozwalają organizacjom wykorzystać w swoich dzia-
łaniach promocyjnych w pełni ideę marketingu „za przyzwoleniem”, poniewaŜ 
to potencjalny odbiorca podejmuje decyzję, czy włączyć się w proces komuni-
kacji. Jest to skuteczny sposób na uniknięcie sytuacji, w której nachalne próby 
rozwoju relacji mogłyby doprowadzić do łamania prawa i utraty reputacji  
w oczach odbiorcy informacji.  
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Summary 
 

Mobile technology has significant impact on the way we live and the way we conduct busi-
ness today. Bluetooth, SMS and Quick Response codes are fast becoming a powerful force  
in marketing communication, acting as a connector between the physical world, mobile network 
and the Internet. There are plenty of creative ideas for how businesses, non-profits, government 
administrations and municipalities can use mobile marketing tools and communicate themselves 
better to their customers. In the nearest future, it is likely that all marketing communication activi-
ties will become interactive and the customers will become a participant rather than a target audi-
ence. 
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Summary 

Social media marketing is the new concept in communication with clients by application of 
the new platforms of social media, commonly known as online social networks. The present work 
attempts to give academic background to the new paradigm in online communication with the aim 
of the analysis of its development, theoretical backgrounds and models of functioning. Such an 
analysis will allow to define the new concept and to elaborate the new and effective strategies of 
communication with clients, as well as its evaluation. 

Introduction 

When investigating a modern online marketing, it is worthy to begin with 
the data from research of Marketing Sherpa institute that was conducted in 2008 
in the United States, according to which already 80% of the surveyed compa-
nies applies any type of social media strategy in their marketing and communi-
cation actions. Similarly, as far as the revenues are concerned, Spanish web 
based service puromarketing.com has published the forecast which foresees that 
“the revenues of advertising in online social networks will exceed 8 billion of  
dollars in 2012 and will reach 10 billion in 2013”.1 Recently, the emerging new 
media in the online environment that are usually based on the own user´s activi-
ty have caused the related changes in marketing communication techniques with 
actual and potential clients. The communication platforms that attract the active 

                                                                 
1 Analysis: Facebook consigue 7 de cada 10 dólares invertidos en publicidad en redes sociales, 

www.puromarketing.com. 
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participants and encourage them to develop multiple interactions are commonly 
denominated as social media. The element of users´ active participation is the 
reason for which “social media is perhaps one of the most fluid and dynamic 
aspects of the Internet”.2  

Social media have been converted into platforms for commerce (business 
platform),3 what means the changes of technologies, communication, marketing, 
as well as economy and business models, both in terms of the consumers´ habits 
and audiences´ behaviors. The effective communication in social environment 
of online reality determines the key factors for the company success. This 
statement can be justified by data coming from webpage – Socialmedia 
examiner.com: “Marketers place high value on social media: A significant 90% 
of marketers indicate that social media is important for their business.” Among 
the companies which apply such platforms in daily marketing activities, the 
same study reveals that 92% uses the Facebook and 84% of them applies Twit-
ter, being these two the most popular and leading networks both for business 
and the clients. As it is concluded in one of the research of Hubspot.com, 75% 
of social media users consider these media as the best environment to contact  
a company or to establish relationships with the brand. The real benefits  
achieved through application of social media into marketing strategy of the 
companies are illustrated by research conducted by Socialmediaexaminer.com 
in which the following effects have been mentioned by the surveyed managers: 
88% indicates the benefit of generated exposure for the business, 72% notified 
an increase of the traffic, for 56% it resulted in new business partnerships, 
whereas for 49% it brought the reduction of overall marketing expenses and 
43% admitted the sales to have been improved. To sum up, the basic benefits  
of social media strategy are related to visibility, business challenges, reduction 
of marketing costs and sales improvement.  

Although, the importance of social media in the marketing strategy and its 
benefits are the subject of professional concerns of management and experts, it 
has been so far scarcely discussed from academic point of view. Therefore, the 
present work aims to introduce the basic theoretical concepts related to the so-
cial media marketing (SMM): origins and background, definition, model of its 
implementation, tactics and pillars of effective strategy and the tools of effective 
communication within this new approach. 

 

                                                                 
2 A. Charlesworth, Internet marketing. a practical approach, Elsevier, Oxford 2009, p. 287. 
3 It is also stated by various authors and companies specialized in the area of social media.  
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Background and origins 

Economic background of social media marketing rests upon the changes in 
the models of business in the modern economy and has passed from Services 
Revolution4 through e-commerce5 up to Era of Social Economy and Long Tail 
Economy.6 In fact, it might be concluded that it was rather evolutional devel-
opment that has converged the above economic models into the one of Social 
Business that dominates nowadays. Social Business can be defined as follow-
ing: “it is no more the combination of the social media tools in order to maintain 
the conversations with the clients, of the internal collaborative solutions that 
facilitates the employees a contribution and sharing, with the company, of the 
ideas of improvement on the processes and operations of the company (Enter-
prise 2.0) and  platforms that allow those that are external to the structures of 
the company but wish so to participate in creation or improvement  of the prod-
ucts or services (Crowdsourcing).”7 

The base of the functioning of the Social Business model are first of all dig-
ital companies (e-business), operating within digital markets (e-Markets) that 
are characterized by the variety of options available, facilities in access to in-
formation, better price policies and personalization.8 The mass digital markets 
results in highly segmented and specialized diverse audiences in the form of 
micro-markets that are interconnected in the form of vast network ( networked 
markets) in which “relationships are the new currency (…) as they fuel and 
extend interaction, insight, and loyalty”.9 The relationships are built upon the 
conversations – markets are the conversations.10 Moreover, the theories of the 
Long Tail Economy emphasize the fact that “the culture and economy isolate 
themselves from the markets and products situated on the top of demand curve 

                                                                 
4 The concept proposed by J. Costa, Comunicación Corporativa y Revolución de los Servicios, 

Ediciones Ciencias Sociales, Madrid 1995. 
5 As it was described, among the others, by E. De la Rica, Marketing en Internet y e-business, 

Ediciones Anaya Multimedia, Madrid 2000. 
6 For further details on the concept please consult: Solis and Kutscher (2010); Aced, Arqués 

and Benítez (2009); Halligan and Shah (2010); Charlesworth (2009); Li and Bernoff (2009). 
7 F.J. Godoy Martin, Web 2.0 y comunicación. Implantación de los medios sociales en las 

empresas de comunicación de Andalucía, in: La Web 2.0 y 3.0 en su relación con el EEES,  
ed. J.E. Gonzálvez Vallés, Vision Libros, Madrid 2011, p. 123–124. 

8 Both concepts are detailed in the work of E. De la Rica, Marketing en Internet… 
9 B. Solis, D. Kutcher, Engage! : the complete guide for brands and businesses to build, culti-

vate, and measure success in the new web, John Wiley & Sons, New Jersey 2010, http://0-pro 
questcombo.safaribooksonline.com.jabega.uma.es/book/career-development/9780131377721. 

10 Origins of the concept comes from Manifiesto Cluetrain and book of J. Jaffe, Join the con-
versation, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007. 
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(the most popular ones and expand to the long curve (the minor and multiple 
markets).”11 Therefore, the modern marketing approach has to redefine its ob-
jectives and targets and start to caption these small communities of clients that 
simultaneously remain the users of social media and additionally modify its 
strategies in order to guarantee the effectiveness of its communication that has 
now include two basic elements of era of social media: relationship and conver-
sation. Social media seem to be the best channel for such a strategy. 

It is how the social media marketing was born. A. Podlaski12 calls rise of 
social media marketing a Revolution greater than Industrial Revolution. Two 
main characteristics defines this new paradigm in marketing communication: 
integration of strategies and tools applied and active, mutual and equal partici-
pation of the newly emerged user-client, who together with similar users form 
an interactive online micro-universe that foment the personal, professional and 
business relations of dialogue and collaboration in the form of multiple conver-
sations with and about the brands, products and services. As it is emphasized by 
Cluetrain Manifest, in modern communication, the client is considered the per-
son rather than in terms of socio-demographic target. The new concept of audi-
ence based on behaviors was developed by Groundswell that distinguished di-
verse types of social media users according to the type and level of participa-
tion, thus creating media-graphical classification of social media activity of the 
audience: creators, critics, collectors, joiners, spectators and those inactive.13  
In order to help the companies in finding, defining and describing the audiences 
in more cost – effective and less time consuming manner.  

The principal activity of social media user and the client of companies that 
are present in this online environment is generating and sharing the relevant and 
attractive content. Due to this new opportunity for participation in communica-
tion process of the company and adequate tools that allow individual to collabo-
rate online, new projects of great value have emerge more frequently. Thus, 
Social Media approach assumes the ”power of user”14 that simultaneously is  
a producer of the information regarding a product or brand and remains its con-

                                                                 
11 C. Aced, N. Arqués, M. Benítez, Visibilidad: cómo gestionar la reputación en Internet, 

Ediciones Gestión 2000, Spain  2009, p. 43. 
12 A. Podlaski, Marketing spolecznościowy, Helion, Gliwice 2011, p. 12. 
13 The list starts from the highest and most sophisticated level of participation and finishes with 

the lowest one. The detailed description of the Groundswell Profile Tool and Method by Li and 
Bernoff and the characteristics of the segments can be found on the webpage of Forrester Re-
search Institute and in the book: Ch. Li, J. Bernoff, Marketing technologii społecznych, MT Biz-
nes, Warsaw 2009, p. 88. 

14 The idea comes from: M. Cortés, Nanoblogging, Editorial UOC, Barcelona 2009, p. 19. 
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sumer (prosumer):15 “The rise of prosumer. More than user. Right to participate 
and have conversation due to development of web and online (…) , someone 
who has an established affinity for and history with a product, good, service, or 
brand (…) Prosumers are absolutely in the content business, but rather than 
create it, they’re more like content harvesters – curators perhaps, even content 
moderators. They’re merchants of conversation.16 

Moreover, social media facilitates the rise of new type of user: the opinion 
leader or influencer17 who usually has a great influence among his own audi-
ence and acts as the ambassador of the brand, being trustable source of infor-
mation and value personal relation with the brand.   

The development of the new elements in the modern panorama of online 
marketing communication, starting from display online advertising (banners and 
clicks) up to new technologies of networks, have altogether caused the rise of 
social media marketing. This new paradigm includes the new approaches  
of digital and social economy of strong competence of highly segmented com-
panies as well as the new ways of communication based on conversation mode 
and networking. Moreover, this new model of marketing must respond appro-
priately to the necessities of new consumer who being a user of social media is 
given more power than ever in its relation with the brands.  

This new type of online marketing based on social media has been devel-
oped from the concept similar to 4P but adjust and applied to e-marketing with-
in e-commerce model, as it is described by De la Rica18 (satisfaction of product 
quality, attraction of potential client, interaction and transaction), which has 
resulted in foment the advertising inversion in online environment alike has 
created its new forms. The further process of changes in the online marketing 
strategy that is driven by social media application has been based on 6P con-
cept:19 
1. Person (one-to-one marketing and personalization of  advertising). 
2. Presence (brand presence on the maximum number of the platforms 

possible and in optimal number of channels of social media by determining 
a value appropriate to each medium). 

                                                                 
15 C. Aced, N. Arqués, M. Benítez, Visibilidad: cómo gestionar…, p. 49.  
16 J. Jaffe, Join the conversation…, p. 42−43, 48. 
17 The concept and definition elaborated by M. Ledederman, R. Sánchez, Marketing 

experiencial. La revolución de las marcas, ESIC Editorial, Madrid 2008, p. 151. 
18 E. De la Rica, Marketing en Internet… 
19 The model described by Briz and Laso (2000) can be found in: S.C. Fernández,  

P.L. Reinares, Comunicación en Internet: estrategias de marketing y comunicación interactivas, 
Paraninfo, Madrid 2001. 
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3. Product (in the modern Era of Services defined by the quality20 and 
described in details and by means of multimedia forms, displayed on 
various online sites). 

4. Price (dynamic, flexible and susceptible to many offers and promotions;  
e-pricing). 

5. Distribution (online sales throughout web sites, specialized web pages and 
“social sales” via online social networks). 

6. Communication (promotion by means of interactive solutions and with 
participation of Social Media users- fans´ recommendations, virality etc.). 
As far as this 6P concept is concerned, interactive communication and focus 

on people seem to be key factors that contribute with new perspectives to SMM, 
since the other four can be found as well in marketing strategy typical for  
e-commerce model. Taking this into account, the present SMM is mainly 
shaped by Lauterborn’s concept of 4C that is consumer-oriented model based 
on following elements: consumer in the centre (instead of product), cost 
(replacing price and related mostly consumer´s costs, though, if applied to 
Social Media, it reflects the costs of online social networks presence too), 
communication (broader view on the possible contact with clients) and 
convenience (hybrid model of purchasing than simply placement, which 
includes facilitates in finding and buying the product and information related to 
it). Broader communication perspectives that place the consumer in the centre 
of the strategy and are focused on ROI estimations sustain the modern SMM 
strategy. Moreover, since the principal tool of communication that defines the 
new paradigm of SMM are the conversations with users in online social 
networks, it is considered of a great importance to plan strategically such  
a communication in Internet, especially in the view of fulfilled predictions that 
have estimated that, until 2012, 81% of marketing specialist would believe to 
devote more time on conversations online than on the development of the 
traditional methods of marketing. 

Theoretical foundations 

In order to understand better the basic tactics and tools of the social media 
marketing, it is worthy to attempt to define it. Among many definitions contrib-
uted mostly by professionals but also elaborated by academics, the one of 

                                                                 
20 Concept derrived from J. Costa, Comunicación Corporativa y Revolución de los Servicios, 

Ediciones Ciencias Sociales, Madrid 1995. 
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Charlesworth21 seems to be the most complete and adjusted to the needs of 
study: “Social media marketing (SMM) is a term used to encompass any online 
marketing strategy or tactic which uses Social Media as the medium for its 
communication. Although it can include advertising on social media sites, it is 
more commonly used in the context of either viral marketing or social media 
optimization. Further use of social media is where the marketer engages in dis-
course with members of the general public (i.e. potential customers) in virtual 
communities or submits to elements of consumer generated media”.  

There are three basic elements included in this definition that demands the 
further explanation: social media medium, its channels in the form of online 
social networks and Social Media Optimization (that will be defined in the part 
of the analysis of the SMM strategy).22 

Among many definitions of Social Media, the most accurate one was 
established by company Tech ER: people having conversations by means of 
new technology on the base of the content generated by Internet users. The main 
platform or communication channel of Social Media are social networks defined 
as the open system in the permanent development that involves the individuals 
identified by similar problems and needs who are organized in order to boost 
their common and individual resources. Each social network operates as a social 
structure based on the organizational dispositions of human beings interrelated 
by the relations of production, consumption, experience and power. The online 
social network implies few common characteristics that determine its definition 
from technological and behavioral point of view: web based service that allow 
to construct public (or semi-public profile) that allows to articulate the list of 
users with whom a particular owner of profile is sharing his connections, and 
apart from it visualize and track it, together with the ones of the “friends”, 
within limited system of a given network (the nature or nomenclature of the 
connections may vary depending on the network).23 

                                                                 
21 Ch. Charlesworth (2007) in his work Key Concept in e-Commerce in: Ch. Charlesworth, In-

ternet Marketing. A Practical Approach, Elsevier, Oxford 2009, p. 287.  
22 About the user generated media that are based on User Generated Content (UGC), due to the 

limits of the work, it is recommendable to consult the work of A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users 
of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, “Business Horizons” 2010, 
Vol. 53, p. 59–68. 

23 D.M. Boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, history and scholarship, “Journal 
of Computer-Mediated Communication” 2007 after: Report Las Redes Sociales en Internet, elab-
orated by Observatorio Nacional de Las Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI), December  
2011, http://www.ontsi.red.es/ontsi/. 
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Basically, there can be distinguished the following channels of social media 
platforms24: 
1. Blogs and microblogs (personal and corporate): Twitter. 
2. Collaborative projects: Wikipedia. 
3. Social bookmarking tools: Delicious, StumbleOn. 
4. Content based communities: Youtube and Flickr. 
5. Typical social networks ( horizontal or vertical and entertainment or profes-

sional) : Linkedin, Xing Facebook, My Space. 

The model of strategy 

Social Media Marketing is characterized by its inbound potential that im-
plies permission-oriented approach which has eliminated dominating so far an 
outbound model that was based on interruptive marketing techniques.  

According to inbound approach, of which the main aim is to attract the con-
sumer by means of attractive content, the activity of marketing specialist shall 
concern contributing positive as well as significant experience to prosumer25  
in order to create an opportunity for audience to involve in creative, innovative 
and mutual communication process with company based on relations estab-
lished by online conversations within the communities. Its functioning is de-
fined by many–to–many model26 of which main features are fluidity and conti-
nuity of conversations.  

The above model might be summarized by the following graphic illustrating 
spheres, goals and tactics to follow in order to introduce effective SMM strate-
gy.  

The graphic below (fig 1) demonstrates the integral model of SMM strategy 
that embraces the 6 spheres of the activity from offline traditional marketing 
tools through web based and SEO based techniques up to social media tech-
niques. As the next step, the means applied correspond to both-sides actions 
performed by company and responding client. These actions have been derived 
from the  main objectives such as relationship building, conversion into client, 
optimization, offline sales process improvement etc. that were established bas-

                                                                 
24 Classification elaborated on the base of various works of: Kaplan and Haenlein (2010),  

Evans (2010) and Report Las Redes Sociales en Internet…. However, for there are many criteria 
for classification of social media which itself are convergent, the above classification does not 
aim to be exclusive as it is only the attempt of proposal of possible classification. 

25 Based on IXMA Manifest, http://www.ixma.org/manifesto.htm. 
26 Model described by S.M. Cutlip, Cutlip S.M, Manual de Relaciones Públicas eficaces, 

Gestión 2000, Barcelona 2006 and defined by J. Jaffe, Join the conversation…, p. 16–17. 
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Therefore, with the view of the aim of the present study, the main tactics 
that is mostly characteristic for SMM can be summarized as following: content 
that contributes additional value and utility 
on common and shared interests, promotion that includes highly personalized 
social advertising, viral marketing, networking (crowdsourcing), conversations 
multiple social dialogues, trending topics, streams and forum). E
be maximized by applying to the particular online social networks that corr
spond in the most adequate way to the objectives of the tactics listed above. The 
table 1 demonstrates the examples of tactics application according to a chosen 
social network: 
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Source: own elaboration.  
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Having conducted extensive theoretical studies on Social Media issues re-
lated to communication and marketing online,27 it can be concluded that SMM 
strategy needs to be optimized: “Optimizing your social media (…) efforts in-
volves everything from making sure your profiles have the right keywords 
(which includes your brand, product or service names), to ensuring the content 
that you are placing out into the social media communities you become in-
volved in is not only “findable” but relates to what those community members 
are talking about”.28 

The listed tactics and processes imply their own corresponding techniques 
and tools of marketing communication to be developed and implemented that 
may vary depending on social media platform. Its usage is related to the objec-
tive and social networks chosen as communication cannel. At this point, due to 
the limits of the work, there will be listed only the most popular tools applied to 
the most popular networks. As far as Social Media Marketing is concerned, it is 
important to emphasize that the tools applied may be elaborated and imple-
mented in multiple formats simultaneously, as well depending on network, its 
audience, goal, etc. such as: texts (Tweets), photos and videos, links, interactive 
or passive applications, tools related to public relations, etc. The examples of 
them are demonstrated in the table on the following page.  

It has been introduced integral classification of the tools based primarily on 
the format of content dichotomy text versus video and audio formats. Moreover, 
it was included the division into passive and interactive tools defined as the 
grade of the effort required from the user to interact with marketing content in 
order to establish communicative relation with the company. As the last one, 
Public Relations tools have been included due to its recent change and devel-
opment in accordance to demands of new channels of social media29 and im-
portance in communication and interaction approach in the relations with the 
clients. Therefore, PR and its tools seem to be mostly relevant in modern mar-
keting communication via social media. 

It can be observed in the case of above classification that the interactive 
tools are dominative as far as the mode of strategy implementations is con-

                                                                 
27 For further details please consult the following authors: Charleswoth (2010); Costa (1995); 

Li y Bernoff (2010); Solis y Kutcher (2010); Halligan i Shah (2010); Podlaski (2011); Calvo 
(2000); Aced, Neus y Benitéz (2009); Evans (2010). 

28 L. Evans, Social media marketing: promoting your company through viral marketing, Que 
Pub. and Pearson Education, London 2010, p. 59. 

29 Importance of social media public relations was stressed out by B. Solis, D. Breakenridge, 
PR 2.0 in a Web 2.0 world: what is Public Relations 2.0, FT Press Delivers, New Jersey 2010. 
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cerned. Although, the passive tools based on the minimum effort demanded 
from user usually limited to make a click, are as well common in usage. The 
shift in marketing towards communication approach is illustrated by the devel-
opment and implementation of tools originated within public relations but mod-
ified to fit social media at first and then to serve the aims of SMM. Neverthe-
less, the grade of utility and application of the above tools may vary depending 
of a designed campaign, the grade of complexity in its creation, format, effi-
ciency and effectiveness in implementation as well as the needs of the brand. 
However, the major benefits of these tools rest upon the access free of charge  
in most of the cases and the facility in its management, by both parts involved 
in communication process: company and clients. ”Social media provides us 
with the tools and the channels to reach people directly. Through this process, 
(anyone) become part of the media paradigm and (anyone´s) communication 
and influence can become powerful.”30 

At the final stage of the analyses, it will be introduced the basic and most 
common tool (fig. 2) that usually integrates the other mentioned in the table: 
corporate profile in online social network (fanpage or simply social profile). It 
is a tool that facilitates the communication with client. Its organization, actual-
ization, level of multimedia implementation, content and community created 
will determine the quality of the communication that might be executed by 
means of this tool. Being a first and common step to perform effectively mar-
keting strategy in these channels, can be defined as following, if using Facebook 
example: “Your Facebook Business Page wall is the “home where your busi-
ness “fans, friends, customers, and critics can all interact directly with your 
company.”31 

It must contain such elements as: name, photo or logo (alternatively: ava-
tar), biographic note which includes introduction and basic information on the 
company, links to other sites, forum to facilitate discussions and recommenda-
tions, promotion of the profile in other online social networks, must be integrat-
ed optimally with other channels and facilities of social media, segmented ad-
vertising, shall reach the highest number possible of fans. The quantity of the 
online social networks in which the company shall develop its presence depends 
of the objectives and resources of the company and shall be subjected to the 
previous analysis of internal possibilities. The effectiveness in communication 

                                                                 
30 B. Solis, B. Breakenridge, Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media  

is Reinventing the Aging Business of PR, FT Press, New Jersey 2009, p. 112. 
31 www.facebook.com. 
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32 Although some of these tools may fall into few of the listed categories, the classification 
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low the trending topics and keywords in conversations conducted online,  
in order to: “Analyze and compare your social media activities and activities of 
your competitors, find influencers, the most engaging posts and tweets and ap-
ply best practice and monitor and improve the response rates for customer de-
mand”.33 

Due to application of measurement tools of communication process in So-
cial Media within marketing strategy, it is possible to value the presence and 
usage of those channels in the particular strategy, learn about the audiences, 
examine the usage of the content contributed, map the interactions and main 
influencers, evaluate the references and recommendations, analyze sales and 
volume of all types of clients, improve products and operations of the company, 
and finally to identify the challenges and threats. As it could be observed in the 
table of communication tools, the one of them are investigation tools. They 
were included there not by accident or mistake, but because modern SMM im-
plies measurement as the interactive way of learning about the company itself 
and its targets in the way that it would allow for further improvements and ad-
aptations for the future. Social media applied within the marketing strategy are 
not only cost effective and efficient tools of market research but inside this 
model of communication the market research is becoming crucial and obligato-
ry part to follow the quickly changing trends and constantly flowing audiences. 
One of the crucial points is DAFO analysis applied to communication.34 

Finally, the measurement of social media performance and environment- 
Social Media Audit – it will serve to determine the ROI35due to which any 
company is capable to evaluate effectiveness of its communication process in 
social media. Among many concepts of ROI that can be found throughout the 
literature on social media, the one proposed by Solis36 takes in the consideration 
time and human resources obligatory for successful SMM strategy – Time As-
sessment Formula. This formula encompasses:  

– number of average relevant conversations per day per community, 
– multiplied by the quantity of relevant communities, 

                                                                 
33 www.socialbakers.com. 
34 Importance of DAFO in effective communication was pointed out by J. Xifra, Teoría  

y estructura de las relaciones públicas, McGraw Hill, Madrid 2003.  
35 The purpose of ROMI is to optimize marketing spend for the short and long term in support 

of the brand strategy by building  a market model using valid and objective marketing metrics and 
analytics. Definition introduced by Guy R. Powell, Marketing Calculator: Measuring and Man-
aging Your Return on Marketing Investment, John Wiley, Singapure 2008 and derived from  
G. Powell, S. Groves and J. Dimos, ROI of Social Media, John Wiley, Singapore 2011, p. XXI. 

36 Example of Social Media ROI comes from B. Solis, D. Kutcher, Engage… 



Social media marketing as the new paradigm…  161

– multiplied by 20 (average minutes required to research and respond and 
also monitor for additional responses), variable +/– dependent on the 
case, usually +, 

– divided by 60 (minutes), 
– equals the amount of time required and in turn, the resources and asso-

ciated costs required depending on internal labor (salaries/hourly rates), external 
consulting fees, plus cost of equipment and other necessary resources. 

Conclusions 

As it was demonstrated throughout the paper, SMM marketing is relatively 
new concept born and developed on the base of the new social models of digital 
economy what involves new structures of active audiences possessing enough 
control over communication process of the company. Social Media due to its 
specific characteristics can become pillar of effective and innovative strategy by 
contributing with both interactive and innovative tools of modern communica-
tion that better correspond to the freshly emerged audiences and their particular 
needs. These newly developed tools do not only facilitate the bidirectional 
communication but also are susceptible for measurement and ROI estimation. 
Nevertheless, SMM marketing demands further and more advanced studies on 
its effectiveness and creates a challenge to create a solid theoretical foundations 
of its functioning.  
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Summary 

Development of the Internet and remaining information technologies have resulted in a new 
view on markets patterns and have made enterprises rapidly adjust to new conditions. The grow-
ing number of information as well as enhanced access to it provided to citizens is a visible trend 
in the social development process these days. “Societies abundant in information”1 are created 
and their features are significantly different from “societies abundant in material resources” 
whose economies are based on exploitation of these resources. Development of social media: 
social portals, blogs and discussion and recommendation forums is essential in internet activities. 
This paper presents a blog analysis as a corporate tool of influencing customers for information 
purposes as well as building a brand and bonds with customers. Results of secondary research 
will also be presented as well as ranking of the most effective corporate blogs on the Polish inter-
net in 2011. 

Blogs as a social media area 

Blogs constitute an element of Web 2.0 which defines an evolution ap-
proach to building an application – creating Internet environments which would 
not only gather Internet users but also build virtual knowledge based communi-
ties, modify and develop services in accordance with internet users (customiza-
tion of the content). Web 2.0 applications have various forms and applications 
in thematically various platforms bringing together internet users creating social 
media.2 

                                                                 
1 Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Świętego Pawła, 

Częstochowa  2001, p. 54–57. 
2 Ch. Li, J. Bernoff, Marketing technologii społecznych. Groundswell, czyli jak wykorzystać 

Web 2.0 w twojej firmie, MT Biznes, Warszawa 2009, p. 36–39. 
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Social media is defined as communication channels which enable Internet 
users to interact by mean of information technologies and computer sciences. 
These are all media and on-line services where individuals, companies or organ-
izations place information about their activities, products and services offered  
–which is supposed to result in the “integration” of internet users through mean-
ingful individual participation.3 Social media can be characterized in the follow-
ing way: 

– it can be used in a free extent,  
– primary information may be modified endlessly,4 
– an access to creation of contents and its modification is infinite,  
– all elements resulting from the creation process (co-creation) of the con-

tent are not deleted and are accessible, 
– the content is spread through the social interaction, 
– there is an unforced way of content formation.5 
Social media is a communication channel which as opposed to traditional 

channels (e.g. television, radio, the press) where the message is delivered by 
only one party – to the customer, secures bilateral communication.6 Recent 
years have observed a large participation of enterprises in social media where 
activities are targeted at an individual customer/group of customers. The follow-
ing areas of social media7 can be differentiated (tab. 1). 

Next to Internet forums and discussion groups, blogs are one of the most 
popular tools of publishing the content; they give companies an opportunity to 
address their message to internet users from all over the world.8 A blog is a kind 
of Internet page where a person (a company or a private person) puts dated 
posts or images which are displayed on a www site beginning with the latest 
one. There are the so called photoblogs: a kind of blog, an Internet diary whose 
basic content consists of photographs. There are filmblogs called videoblogs 
based on film files (VODcast) published by an author chronologically. Blogs 
usually have a system of archiving posts, readers have a possibility of comment-
                                                                 

3 Ch. Treadaway, M. Smith, Godzina dziennie z Facebookiem, Helion, Gliwice 2010, p. 23–18. 
4 A. Joshi, Web 2.0 Mining: Analyzing Social Media, InProceedings, Proceedings of the NSF 

Symposium on Next Generation of Data Mining and Cyber-Enabled Discovery for Innovation, 
2007, p. 28. 

5 D. Bell, An Introduction to Cyberculture, London–New York 2001, http://networked 
digital.com/2010/04/17/definicja-social-media/ (12.02.2012). 

6 Definicja social mediów. Raport Social Media 2011, Internet Standard, http://www.internet 
standard.pl/news/365447/Internet.Standard.prezentuje.raport.Social.Media.2011.html. 

7 A. Dejnaka, Aktywność przedsiębiorstw i internautów w social mediach, report – own rese-
arch, Wrocław 2011. 

8 L. Evans, Social media marketing, Helion, Gliwice 2011, p. 24. 
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ing them and there are links to blogs recommended by the author and to other 
www sites.9 

Table 1 

Selected areas of social media 

Social media areas Example and application 
Social portals Facebook: establishing relations with customers, building a brand 
Content portals  You Tube: presentation of multimedia materials, corporate advertis-

ing 
Networking portals GoldenLine: building an image of en employers, initiating business 

cooperation. 
Repositories Wikipedia: presentation of information materials sponsoring key-

words, building a brand. 
Discussion and 
recommendation 
forums 

Streetcom: recommendation service, building a corporate image, 
building confidence towards brands 

Blogs and 
microblogs 

Twister: microblog of the information and image related character 
Blogs: corporate, entertainment, information 

Source: elaboration on one’s own based on the Internet research (participatory observation):  
A. Dejnaka, Aktywność przedsiębiorstw i internautów w social mediach, report – own research, 
Wrocław 2011. 

The blog originates from 70s and Les Earnest is considered to have created 
the first protoblog tool called finger protocol. The term weblog was coined by 
combining words web and log. Two years later Peter Merholz applied the word 
blog by breaking down the weblog into “we blog”.10 Contemporary blogging 
began in mid 90s and three persons: Dave Winer, Jorn Barger and Justin Hall  
are considered to be its founders though the mere term blog belongs to Peter 
Merholz.11 The greatest development of blogs occurs over the years 2002–2005. 
2004 was significant for the blog in terms of business. It is then when business 
leaders discovered the potential behind business blogging. A year later in 2005 
leaders of General Motors and Sun Microsystems service showed how to use 
this Internet tool in an interesting and effective way in order to build a brand 
image.12 

                                                                 
9 Technically a blog is a simple system of content management (CMS – Content Management 

System). According to: W. Gustowski, E-społeczność, Internetowe Wyd. Złote Myśli, Gliwice 
2008, p. 48. 

10 http://redaktor.pl/ (10.03.2012). 
11 E. Fedorowicz, Blog, czyli nowa nisza reklamowa, „Marketing i Rynek” 2009, No. 10, p. 36. 
12 J. Wright, Blogowanie w biznesie, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, p. 9 

–10. 
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Intensive development of blogs over a few years has led to its usage as  
a tool for different purposes. Basic purposes of applying commercial blogs are 
presented in table 2.  

Table 2 

Purposes of applying commercial blogs 

Purpose Description 
Building a corporate image Modern corporate image (banks) 

Customer friendly corporate image 
Getting to know consumers 
(insight) 

Adjusting products/services to needs of the changing 
society 

Building a brand Little known brands – inspiring positive emotions. 
Stable brands – building emotional involvement and 
loyalty. 

Promoting an idea Acting together with customers for the sake of  
a common matter 

Promoting corporate  
products 

Paid and unpaid advertising  
Competition (photographic and writing)  
Social gaming 
Product placement 

Social gaming Product placement 
Involvement and an emotional bond with the brand 

Propagating one’s own cre-
ativity 

Involvement and an emotional bond with the brand 
(musicians, actors, theatres etc) 

Conveying information  Building a recommendation system 

Source: Ibidem. 

It is worthwhile mentioning that the purpose and activity of the blog may 
interpenetrate e.g. an image related blog may become a corporate or individual 
one. Criteria presented above are to systemize generally applications of blogs.  

Classification of blogs 

The division of blogs into types begins with establishing their usage howev-
er there are no unified criteria of this division and different authors prepare var-
ious classifications of this tool. According to E. Fedorowicz classifications of 
blogs consist in dividing them in terms of their character and topic discussed, 
number of authors, the type of devise used for blogging, the frequency of pub-
lishing posts and comments as well as their content.13 

The first division of blogs is done according to authors and purposes in oth-
er words according to the person running the blog and the objective: 

                                                                 
13 E. Fedorowicz, Blog, czyli nowa nisza reklamowa, „Marketing i Rynek” 2009, No. 10, p. 36. 
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– private blogs: typical diaries written by the biggest number of blog par-
ticipants, 

– professional blogs: written by journalists, politicians, independent ex-
perts in order to promote themselves and create an image of an expert in 
a particular field,  

– partner blogs: they result from the cooperation between private persons 
and companies (a person running a private blog agrees to promote  
a specific brand in exchange of the remuneration),  

– corporate blogs – run by companies or on their behalf in order to com-
municate with internet users.14 

Due to the nature of the content one may differentiate:  
– textual blog: news, self-help books, diaries, books, 
– videoblog: contains a video, 
– photoblog: contains photos,  
– audiolog: contains audio recordings, 
– miniblog: contains short posts e.g. on Twitter, 
– link log: contains links. 
As far as corporate blogs are concerned one may divide them according to 

their functionality, thematic scope and authorships.15 
One may differentiate according to functionality criterion: sales blogs, im-

age related and customer service oriented. While creating a business blog it is 
worthwhile defining its strategic direction at the beginning and focusing its 
content on the main thematic scope.  

Sales blogs are created when the company wants to generate greater sales 
(e.g. introducing a new product in the market). Such blog plays a major role  
in evolving customer loyalty – it is regularly updated and run in a direct and 
informal way and it may maintain permanent customers. Typical tools used  
in such blog are the following: subscription to a newsletter, promotional  
e-mailing informing about novelties and interesting promotions which may 
make users come back to the website. 

Image related blogs are primarily focused on creating a corporate image or 
specific products. They are useful in “warming” a corporate image in the market 
and in rebranding. In case of companies with a good position they may promote 
the company as a leader in the industry. Creation of a leader’s image may be 
                                                                 

14 K. Łazowska-Widz, Blogi jako narzędzie komunikacji marketingowej w świetle badań empi-
rycznych, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=598602 (2.02.2012). 

15 G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer 
business, Kraków 2008, p. 52–53. 
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realized by a specialist as well as a series of employee’s blogs placed on the 
blog platform. The image related blog is not only targeted at customers but also 
at opinion creating groups: specialist media, independent expert, business part-
ners.  

Customer service oriented blogs are focused on conveying information 
about purchased products or researching their satisfaction from the purchase. 
Blogs play an important role when a company wants to reduce costs related to 
responding to customers’ questions, explain doubts related to the usage of prod-
ucts or get a feedback. Creation of customer service oriented blogs facilitates 
building customer-company relations and helps achieve an image effect. Cus-
tomers are aware that the organization uses modern communication methods 
and is open to making remarks and criticism.16 

According to the criterion of the thematic scope, apart from corporate blogs 
which build and strengthen relations with customers and media, there are prod-
ucts blogs constituting the type of commercial blogs. Product blogs are devoted 
to a particular product, service or selected category of products. Their main 
objective is supporting the sales including a broadly understood promotion. 
These blogs often take over the customer service function which is done 
through publication of answers to customers’ questions, showing solutions to 
problems connected to the usage of products or informing about principles of 
making a claim. Such blogs are seldom used however it a future solution thanks 
to enabling communications with the customer by means of the cheapest and the 
most effective channel.  

According to the criterion of the criterion of authorship, a blog can be run 
by individuals or persons representing a company. At present this division is 
mixed– corporate blogs are often created by individuals (e.g. Winiary or 
Lurpak) and the individuals are supported by advertising and product placement 
by companies. 

Application of the blogosphere in business 

The blogosphere constitutes the general content functioning in the form of 
blogs aided by platforms and tools enabling functioning and its structure  
– a network of mutual relations. The worldwide blogosphere has reached a ma-
turity phase which is characterized by greater stability and slower development. 
Simultaneously blogs have become a massive phenomenon which has not had  
a positive impact on the quality of texts published in blogs. According to the 

                                                                 
16 Ibidem, p. 59. 
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report prepared by Universal McCann in 2010 the number of blogs set up in the 
world amounted to almost 185 million including 2.84 million blogs in Polish.17  

Polish blogosphere has been developing at a faster pace. At present about 
59% of Internet users have contact with the blogosphere in a passive way  
(as readers) or in an active way (as a person running the blog or commenting 
posts in the blog).18 Considering corporate blogs, then on the basis of  the Rank-
ing of Blogs 2011 one may present the most popular professional blogs in 2011 
(tab. 3).19 

Table 3 

Rankin Blogs 2011 

Professional Ranking Blogs 2011  
(category: large firms) 

Professional Ranking Blogs 2011 (category: 
regardless of the size of the company) 

Play Play 
Dom Maklerski BOŚ Dom Maklerski BOŚ 
Cropp Bank Zachodni WBK 
Bank Zachodni WBK Eura 7 
Groupon MBank 
mBank Szafy 
Nokia Plodni.com 
AXA Direktion Ślubna Pracownia 
Bank Pocztowy Kraina Ślubów 
Infovite-Matrix Infovite-Matrix 

Source: Najlepsze polskie blogi firmowe, http://blogifirmowe.wordpress.com/2011/12/29/ 
najlepsze-polskie-blogi-firmowe-2011/(1.03.2012). 

One may notice among corporate blogs of big companies that the leaders 
are as follows: Play, Dom Maklerski BOŚ and Cropp. Ban Zachodni WBK and 
mBank run highly assessed corporate blogs – both in rankings of big companies 
as well as all companies.   

In case of blogs interaction with internet users counts most. That is why the 
first place goes to Play in ranking of big companies and so is the case of  Eura7: 
when it comes to smaller companies20 (fig. 1). 

 
 
 

                                                                 
17 Blogosfera, http://www.mccannworldgroup.com/ (10.03.2012). 
18 PBI o blogosferze w Polsce, Social Media Day Poland 2011, www.pbi.org.pl/index.php/ 

ida/41/?getFile=49:0 (10.03.2012). 
19 Najlepsze polskie blogi firmowe, http://blogifirmowe.wordpress.com/2011/12/29/najlepsze-

polskie-blogi-firmowe-2011/ (1.03.2012). 
20 Blog Play, http://www.blogplay.pl/; Blog Eura7, http://www.labber.pl/ (1.03.2012).  
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Fig. 1. Corporate blogs of Play and Eura7

Source: Play blog, http://www.blogplay.pl/

Information put in Play blog is actively
A network of virtual information relations is created. Play actively acts in other 
areas of social media: on the Facebook and on Twitter (a form of a miniblog). 
It is similar to Eura7 interactive agency (the first in the 
in 2011– not a big corporation) uses a blog to communicate with Internet users, 
build a virtual community and educate Internet users on the subject of the co
mercial usage of social media.

It is interesting to know a large number o
rendering financial services. It is interesting to know a large number of blogs 
used among companies rendering financial services. Below there are blogs of 
selected financial institutions

                                                                
21 mBank, http://www.mbank.pl/porozmawiajmy/blog/

http://inteligo.pl/aktualnosci/inteligo.pl
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The size of the company does not have such importance as in case of gat
ering a virtual community in the blogosphere. It is important when we analyze 
the financial aspect connected with the
of Bank Zachodni WBK is an example of applying information technologies 
in the blog22 (fig. 3). 

Fig. 3. Corporate blog of Bank Zachodni WBK

Source: http://blog.bzwbk.pl/2012/04/business
(10.03.2012). 

Bank Zachodni WBK in its blog informs Internet users about form
services and builds its corporate image. An interesting tool is applied to build 
a community namely advergaming 
– a recipe for success”. This is a kind of economic Internet game targeted at 
young people (students of junior secondary schools and secondary schools). 
While registering on the game site they define their type of activity: an adverti
ing agency, an interior design agency, an IT company

                                                                
22 Blog Banku Zachodniego WBK
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an adventure with setting up a virtual business where one of the roles is played 
by Bank Zachodni WBK. Random elements add realism to the game. A long-
term employee may be bought in by the competition or may not turn up for 
work due to problems in their love life. The objective of the game is to build  
a virtual community, the logo and services of the bank included in the game 
constitute a mere product placement. 

Summary 

The future of the blogosphere will depend whether blogs will accept new 
and more popular Internet phenomena – In particular integration with consum-
ers and openness to consumers’ opinions. If blogs can find a specialist niche  
in the internet world, they will survive and develop in their own form. Corpo-
rate blogs and their development will not only depend on Information Technol-
ogies – but also on creativity of companies and their openness to interactions 
with customers-internet users and their resilience to praise and criticism includ-
ed in the blog. It is also important to gather those who through commentaries 
build a community – they create an information and social graph for the company.  

 
BLOGI KOMERCYJNE JAKO OBSZAR  

AKTYWNO ŚCI INFORMACYJNEJ FIRM 
 

Streszczenie 
 

Rozwój Internetu i pozostałych technologii informacyjnych przyczyniły się do nowego spoj-
rzenia na schematy rynkowe oraz wymogły na przedsiębiorstwach szybkie przystosowanie się do 
nowych warunków. Rosnąca liczba informacji oraz wzrost jej dostępności dla obywateli to obec-
nie wyraźny trend w procesie rozwoju społecznego. Tworzą się „społeczeństwa bogate w infor-
macje”23, których cechy są zasadniczo odmienne od „społeczeństw bogatych w zasoby material-
ne” i opierających swoją gospodarkę na eksploatacji tych zasobów. Znaczący w działaniach 
internetowych jest rozwój social mediów: portali społecznościowych, blogów oraz forów dysku-
syjnych i rekomendacyjnych. W artykule została zaprezentowana analiza bloga jako narzędzia 
oddziaływania firm na klientów w celach informacyjnych oraz budowania marki i więzi z klien-
tami. Przedstawiono takŜe wyniki badań wtórnych oraz rankingi najbardziej efektywnych blogów 
firmowych w polskim Internecie w 2011 roku. 

Tłumaczenie: Agnieszka Dejnaka 
 

                                                                 
23 Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego…, p. 54–57. 
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Streszczenie  

W artykule podkreślono wzrastającą rolę social media marketingu w promowaniu firmy oraz 
produktu. Przedstawiono proces jego kształtowania w polskiej gospodarce oraz zainteresowania 
przedsiębiorstw tą formą promocji. Wskazano równieŜ na bariery ograniczające tę formę komu-
nikacji. 

Wprowadzenie 

Internet jest skutecznym narzędziem marketingowym, które moŜna wyko-
rzystać w celu promocji marki, dobra czy produktu. Oferuje moŜliwość docie-
rania do obecnych i przyszłych klientów, prowadzenia badań rynku oraz poszu-
kiwania nowych rynków. Stale rosnąca liczba uŜytkowników Internetu powodu-
je zwiększające się zainteresowanie nim jako medium reklamowym. Przynosi to 
finansowe korzyści najczęściej odwiedzanym witrynom internetowym, które 
udostępniają część swoich serwisów reklamodawcom1. 

Internet to nowe medium, które wywiera coraz większy wpływ na prowa-
dzenie biznesu, przyczynia się równieŜ do zmian w marketingu. Dzięki swoim 
unikalnym cechom oddziałuje zarówno na kształt strategii, jak i działań tak-
tycznych i operacyjnych słuŜących zaspokajaniu potrzeb klientów. Wpływa na 
kaŜdy instrument marketingu, w szczególności na działania promocyjne, pro-
wadząc do rozwoju koncepcji, takich jak marketing bezpośredni, masowa in-
dywidualizacja, interaktywna komunikacja z konsumentem czy teŜ marketing 
za przyzwoleniem. Internet przyczynił się do powstania i rozwoju nowych na-

                                                                 
1 D. Siegel, Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, Wyd. IFC Press, Kra-

ków 2001, s. 173. 
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rzędzi – witryn www, banerów, wyszukiwarek, katalogów, for i grup dyskusyj-
nych, e-mailingu. E-promocja odgrywa coraz większe znaczenie. Choć obecnie 
pełni zazwyczaj funkcje wspomagające tradycyjne działania promocyjne, to 
naleŜy spodziewać się, Ŝe coraz więcej kampanii będzie opartych na Sieci jako 
medium głównym. Rola promocji internetowej rośnie i będzie dalej rosnąć,  
a w przyszłości Ŝadna marka nie osiągnie odpowiedniego potencjału bez jej 
wykorzystania.  

Internet oddziałuje na wszystkie obszary gospodarki. Zmienia rynki finan-
sowe (bankowość online), przyczynia się do powstania nowych form działania 
firm (wirtualne organizacje), zmusza tradycyjne media do ponownego zdefi-
niowania swojej działalności. Handel hurtowy i detaliczny musi mierzyć się  
z sieciowymi rywalami. Internet z jednej strony podnosi poziom konkurencji, 
globalizując ją, wpływa na postawy konsumentów mających dzięki niemu do-
stęp do olbrzymiej ilości informacji i mogących z łatwością porównywać ofe-
rowane towary czy usługi. Z drugiej zaś strony dostarcza organizacjom nowych, 
nieznanych dotąd moŜliwości rozwoju, sposobów działania i konkurowania, 
udostępnia nowe kanały dystrybucji, ułatwia dostęp do rynku, daje moŜliwość 
uzyskania przewagi konkurencyjnej. Szybki rozwój Internetu doprowadził do 
powstania nowej dziedziny gospodarki związanej bezpośrednio lub pośrednio  
z funkcjonowaniem tej sieci (np. dostawcy usług internetowych, e-sklepy).  
W wyniku rozwoju Internetu zmieniają się warunki konkurowania na rynku, 
jest to efekt: 

– zmiany sposobu prezentowania produktów – w Internecie są one przed-
stawione nie w sposób fizyczny, lecz za pomocą obrazu, dźwięku, tek-
stu, 

– zanikania wszelkich granic – tradycyjne granice między państwami, 
sektorami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami i nabywcami będą 
się zacierały; nabywcy mają większy wpływ na kształtowanie nowych 
produktów, 

– zwiększenia siły konkurencyjnej konsumentów – mogą oni szybko, po-
przez kliknięcie myszką komputera, przenieść się do nowego producenta.   

Reklama internetowa 

NaleŜy podkreślić, Ŝe reklama w Internecie stanowi uzupełnienie tradycyj-
nych mediów reklamowych, takich jak prasa, radio, telewizja czy reklama bez-
pośrednia. Cechą charakterystyczną jest moŜliwość skutecznego docierania do 
wąskich grup docelowych. W związku z pojawieniem się tej technologii po-
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wstał nowy język opisu medium, sposób pobierania opłat oraz agencje specjali-
zujące się w sprzedaŜy i zakupie powierzchni reklamowych w Internecie2. 

Konieczne jest wskazanie zalet reklamy internetowej. Są to przede wszyst-
kim3: 

a) globalny zasięg – komunikacja internetowa nie posiada barier geogra-
ficznych ani czasowych; dzięki temu istnieje moŜliwość kierowania 
przekazów reklamowych do potencjalnych klientów na całym świecie, 

b) interaktywność – cecha umoŜliwia utrzymywanie dwustronnych kon-
taktów z uŜytkownikami Internetu, 

c) niski koszt – Internet uznawany jest za najtańsze medium reklamowe; 
dzięki temu umoŜliwia on małym firmom organizację kampanii rekla-
mowych, które nie mogłyby zostać przeprowadzone w prasie, radio i te-
lewizji ze względu na wysoki koszt, 

d) elastyczność – wszystkie etapy prowadzonej kampanii mogą być moni-
torowane; w przypadku Internetu zleceniodawca moŜe na bieŜąco ana-
lizować efekty poszczególnych form reklamowych, 

e) profilowanie odbiorców – moŜliwość pozyskania zainteresowania gru-
py docelowej jest jednym z największych atutów Internetu; nieograni-
czony dostęp do róŜnych segmentów konsumenckich umoŜliwia firmie 
nawiązanie kontaktu z poszukiwanym audytorium.  

Reklama internetowa ma równieŜ wady, do których naleŜy zaliczyć:  
– ograniczony dostęp do sieci, skutkujący tym, Ŝe korzystając tylko z re-

klamy internetowej, nie moŜna dotrzeć do całego społeczeństwa, 
– brak reprezentatywności internautów, 
– opór psychologiczny przed nowym  medium – przyczyn takiej postawy 

moŜna doszukiwać się w niezrozumieniu funkcjonowania nowego me-
dium, a takŜe w indywidualnych cechach danej osoby. 

Internet daje wiele róŜnych rodzajów reklamowania się. Wszystko zaleŜy 
od tego, co chce się reklamować oraz jaka forma reklamy jest najbardziej od-
powiednia4. Do kluczowych narzędzi marketingu internetowego zalicza się  
w szczególności5: 

                                                                 
2 A. Banach, Reklama internetowa jako element e-biznesu w Polsce, http://www.e-men 

tor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=13&id=250#30. 
3 P. Adamczewski, Internet w praktyce biznesu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, 

s. 78. 
4 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, 

Warszawa 2009, s. 114. 
5 A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 27. 
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– pozycjonowanie stron www w wyszukiwarkach internetowych, 
– linki sponsorowane, 
– social media marketing, 
– e-mail marketing, 
– banery. 
Wśród wyboru metod i form marketingu najpopularniejsze od wielu lat jest 

pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych (SEO), które obecnie stosuje 
ponad 80% przedsiębiorstw. Narzędzie to umoŜliwia zwiększenie na stronie 
www ruchu kierowanego bezpośrednio z wyszukiwarek internetowych. Im wy-
Ŝej strona sklepu będzie pojawiać się po wpisaniu danej frazy bądź słowa klu-
czowego, tym prawdopodobnie będzie częściej odwiedzana przez internautów, 
co zwiększa szanse na pozyskanie kolejnych klientów. Większość społeczeń-
stwa informacyjnego uŜywa sieci www jako podstawowego narzędzia do wy-
szukiwania lokalnych firm, a 60% z tych osób dokonuje później zakupu w zna-
lezionym sklepie, dlatego zdecydowana większość analizowanych firm  
w mniejszym lub większym stopniu stosuje tę metodę promocji6. 

Drugie miejsce pod względem popularności zajmuje reklama w wyszuki-
warkach w formie linków sponsorowanych w postaci PPC (Pay Per Click)7. 
Narzędzie PPC w załoŜeniu ma umoŜliwi ć dokładne określenie odbiorcy prze-
kazu reklamowego, głównie dzięki dopasowaniu reklam do wyboru szukanych 
przez uŜytkownika fraz i słów kluczowych. Reklamodawca dzięki narzędziom 
kontroli decyduje, jaki przekaz odczyta internauta, moŜe takŜe sprawdzić sku-
teczność (klikalność), obliczyć dzienne koszty i precyzyjnie ustalić cały budŜet 
na działania marketingowe. Zalety te w znacznym stopniu przyczyniły się do 
tak duŜego wzrostu popularności tej formy reklamy internetowej. Innym czyn-
nikiem była takŜe moŜliwość pojawienia się adresu www sklepu internetowego 
na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Wypozycjonowanie do pierw-
szych pozycji w wyszukiwarkach (np. Google) jest obecnie bardzo trudnym 
zadaniem, zwaŜywszy na duŜą konkurencję wśród firm prowadzących działal-
ność w Internecie. Natomiast wykupienie odpowiednich dla danej branŜy słów 
kluczowych powoduje pojawienie się adresu sklepu wśród linków sponsorowa-
nych na pierwszej stronie. Wraz ze wzrostem zainteresowania PPC zwiększają 
się takŜe koszty promocji, gdyŜ wysokość pozycji reklamowanego adresu www 
jest określona na zasadzie licytacji pomiędzy firmami, które opłacają te same 
słowa kluczowe. Pozycjonowanie stron – jak i linki sponsorowane – stosują 

                                                                 
6 Raport E-commerce, Internet Standard, wrzesień 2011, s. 26. 
7 S. Collin, Marketing w sieci, Felberg SJA, Warszawa 2002, s. 51. 
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zarówno sklepy o długim staŜu, przekraczającym 10 lat, jak i dopiero pojawia-
jące się na rynku podmioty.  

Dywersyfikacja róŜnych form reklamowych w Internecie została dopełnio-
na przez social media marketing. Jego popularność w ostatnim okresie inten-
sywnie wzrosła. Social media – uŜywane do tej pory jako społeczne kanały 
komunikacyjne między internautami – zaczynają odgrywać znaczącą rolę  
w dziedzinie e-commerce.  

Znaczny wzrost zanotował e-mail marketing, który stosowało 47% sklepów 
internetowych8. Wzrost popularności serwisów społecznościowych nie spowo-
dował zmniejszenia zainteresowania e-mail marketingiem. UŜytkownicy serwi-
sów społecznościowych częściej niŜ inni internauci sprawdzają pocztę. Co trze-
cia ankietowana firma wychodzi z reklamą poza Internet, podobnie jak stosuje 
reklamę wizualną9. Baner jest najstarszą i ciągle popularną formą internetowej 
reklamy. Ich skuteczność określano dawniej według wartości współczynnika 
klikalności, obecnie współczynnik ten zaczął drastycznie spadać na skutek przy-
tłaczającej powszechności banerów i duŜej ich inwazyjności. Aktualnie reklama 
wizualna stosowana jest jako promocja marki, sposób na poinformowanie  
o istnieniu firmy lub budowy marki produktów ze względu na jej ogromny wa-
chlarz kreacyjny. 

Social media marketing – istota i zastosowanie 

Social media marketing to dziedzina marketingu internetowego polegająca 
na pośredniej promocji poprzez komunikację z potencjalnymi klientami przy 
wykorzystaniu serwisów społecznościowych lub blogów poprzez umieszczanie 
lub wymianę artykułów, filmików czy obrazów. Jest to stosunkowo nowa dzie-
dzina marketingu, która dopiero zyskuje swoich zwolenników i z roku na rok 
staje się coraz bardziej popularna. Społeczne media to kanały komunikacyjne 
umoŜliwiające interakcję między internautami za pomocą technologii takich 
jak: blogi, fora, grupy dyskusyjne, wiki, podcasty, e-maile, komunikatory, VoIP, 
dzielenie się muzyką, filmami wideo oraz zdjęciami10. 

Najłatwiej opisać, czym są media społecznościowe, poprzez porównanie ich 
do tradycyjnych11. Tradycyjne media skupiają się na nadawaniu informacji, 
czyli stosują przekaz z góry na dół. W mediach społecznych kaŜdy uŜytkownik 
Internetu moŜe publikować lub komentować, przedstawiając swoją opinię. 
                                                                 

8 Raport E-commerce, Internet…, s. 26. 
9 Ibidem. 
10 Social media, http://socialmedia.pl/tag/social-media-definicja/ (10.01.2012). 
11 Social media. Lekcja 1, http://socialmedia.pl/social-media-lekcja-1/ (10.01.2012). 
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Tworzenie i publikowanie treści w mediach tradycyjnych jest dostępne dla 
nielicznych – wymaga kapitału, wiedzy, specjalistycznych umiejętności. Narzę-
dzia mediów społecznościowych są zaś łatwo (i zwykle za darmo) dostępne dla 
kaŜdego. Bariery wejścia są niskie – to koszt dostępu do Internetu.  

Media społeczne znacznie szybciej niŜ tradycyjne dostarczają informacji  
– dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii  informatycznych i teleko-
munikacyjnych (telefon komórkowy z dostępem do Internetu) kaŜdy moŜe kre-
ować informacje. 

Treści tworzone przez prasę, telewizję czy radio raz opublikowane nie mo-
gą być zmienione. Ich Ŝywotność jest często krótka (TV czy radio). W odróŜ-
nieniu od nich media społecznościowe to ekosystem, gdzie raz stworzona treść 
moŜe być w nieskończoność przetwarzana, edytowana, agregowana czy cyto-
wana. Praktycznie jest nie do usunięcia – Internet pamięta wszystko. 

O ile media tradycyjne są zwykle własnością takiej czy innej „grupy trzy-
mającej władzę”, o tyle media społecznościowe są praktycznie niemoŜliwe do 
kontrolowania. Większość ich zawartości jest tworzona przez uŜytkowników  
i to oni decydują, co zostanie opublikowane, co będzie czytane, a co zmienione. 

Wiele osób uwaŜa tę formę promocji za bardzo efektywną. Wpływa na to 
przede wszystkim fakt, Ŝe angaŜując niewielkie środki pienięŜne, moŜna osią-
gnąć zaskakujący efekt akcji promocyjnej. Do korzyści, jakie wiąŜą się z korzy-
stania z tej formy promocji, naleŜą12: 
1. Ekspozycja wizerunku firmy na serwisach społecznościowych 
 Za pomocą serwisów społecznościowych przedsiębiorstwa mogą dotrzeć 

do ogromnej liczby potencjalnych klientów, którzy regularnie odwiedzają  
i tworzą treść danego serwisu. W przypadku róŜnego rodzaju blogów za-
mieszczenie na nich ciekawego i wartościowego artykułu moŜe skutkować 
zwiększoną liczbą jego odwiedzin, a co za tym idzie uwidocznieniem fir-
my w Internecie. Artykuł taki nie wymaga promocji, poniewaŜ jeśli inter-
nauci uznają go za ciekawy, sami z własnej woli rozreklamują go dalej, po-
lecając do przeczytania innym uŜytkownikom. 

2. Zwiększenie ruchu na stronie internetowej  
 UŜywanie narzędzi social media marketing pomaga w zintensyfikowaniu 

ruchu uŜytkowników na firmowej stronie internetowej, co moŜe skutkować 
np. zwiększeniem liczby osób odbierających newslettera. Odbywa się to 
poprzez umieszczanie na serwisach społecznościowych ciekawych treści, 

                                                                 
12 Marketing społecznościowy – narzędzia i korzyści, http://www.benhauer.pl/blog/marketing-

spolecznosciowy-narzedzia-i-korzysci/ (15.01.2012). 



Social media marketing w marketingu XXI wieku  181

które skłaniają internautów do odwiedzenia strony ich autora i głębszego 
zapoznania się z jej treścią. Jeśli uŜytkownik uzna taką stronę za odpowia-
dającą jego oczekiwaniu, to z chęcią odbierze newslettera czy teŜ regular-
nie będzie ją odwiedzał, licząc na nowe interesujące go wiadomości. Im 
bardziej widoczna firma w Internecie, tym więcej potencjalnych klientów 
jest w stanie ona pozyskać. 

3. Pozyskanie partnerów handlowych 
 Dzięki obecności w serwisach społecznościowych przedsiębiorstwa mogą 

równieŜ docierać do potencjalnych partnerów handlowych, którzy zaintere-
sowani opublikowanymi treściami zechcą nawiązać współpracę. Przedsię-
biorstwo widoczne w Internecie dociera do rzeszy internautów, z których 
niektórzy mogą pracować w firmach chętnych do nawiązania współpracy. 
W związku z tym obecność w serwisach społecznościowych jest darmową 
formą reklamy. 

4. Pomoc w podniesieniu pozycji w wyszukiwarkach i tworzenie wartościo-
wych leadów  

 RóŜnego rodzaju serwisy społecznościowe umoŜliwiają dodawanie wła-
snych artykułów czy teŜ linków prowadzących do ciekawych treści w In-
ternecie. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu tych narzędzi moŜna two-
rzyć wartościowe leady, które kierując na stronę danej firmy, pozwalają 
podnieść jej pozycję w wyszukiwarce. 

5. Zmniejszenie wydatków na marketing  
 Największą zaletą działań marketingowych z wykorzystaniem social media 

marketingu jest ich bezpłatna forma. Stworzenie swojego profilu w serwi-
sie czy teŜ dodanie artykułu nic nie kosztuje, a wymaga tylko chwili. Dla-
tego działania w ramach social media marketingu pozwalają ograniczyć 
wydatki marketingowe na pozyskanie nowych klientów. 

Ocena wykorzystania mediów społecznościowych w Polsce 

Współczesne sklepy internetowe konkurują wartościami oferowanymi 
klientowi, które tworzą pakiet dodatkowych korzyści. Aby przyciągnąć większą 
liczbę potencjalnych klientów, firmy wykorzystują Web 2.0, budując wokół 
siebie wirtualne społeczności. W 2011 roku tylko 23% przedsiębiorstw nie bu-
dowało wirtualnej społeczności. Najpopularniejszą metodą jest prowadzenie 
newslettera, z którego korzysta prawie 46% ankietowanych13. Elektroniczny 
biuletyn jest uznawany za bardzo skuteczną formę rozpowszechniania informa-

                                                                 
13 Raport E-commerce 2011, Internet…, s. 24. 
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cji. Wśród ogromu inwazyjnych przekazów reklamowych w Internecie główną 
zaletą newslettera jest dobrowolność i moŜliwość rezygnacji z wysyłki. Drugą 
równie popularną formą jest moŜliwość oceniania lub opiniowania  produktów. 
Większość istniejących platform handlu internetowego posiada wbudowane 
moduły recenzji i opinii udostępniane klientom. Wzrastająca popularność ser-
wisów gromadzących opinie konsumentów wskazuje, Ŝe decyzje zakupowe 
podejmowane są nie tylko pod wpływem ceny, ale takŜe solidności sklepu  
i jakości produktów. Co trzecie ankietowane przedsiębiorstwo buduje społecz-
ność poprzez istniejące media społecznościowe, gdzie istnieje moŜliwość zało-
Ŝenia firmowych kont i zarządzania przepływem informacji dla fanów i przyja-
ciół sklepu.  

W 2009 roku jedynie 13,5% analizowanych przedsiębiorstw zauwaŜało ko-
rzyści istnienia w mediach społecznościowych, natomiast rok 2010 to wzrost do 
wartości 25%. W badanym okresie co piąte ankietowane przedsiębiorstwo zbu-
dowało forum internetowe powiązane ze sklepem. Niewiele, bo o 3%, wzrosła 
takŜe uŜyteczność blogów w analizowanych firmach. UŜytkownicy zgromadze-
ni w wirtualnej społeczności są grupą docelową, wśród której moŜna sprawnie  
i skutecznie przeprowadzać badania marketingowe, testować nowe produkty,  
a przede wszystkim zwiększać ich lojalność przez róŜnego rodzaju programy, 
konkursy i oferty specjalne14. 

Do analizy wykorzystania social media marketingu wykorzystano takŜe ra-
port z badania Social Media Brand Index15. Wśród przedsiębiorstw, które brały 
udział w badaniu, 81% wykorzystuje media społecznościowe w działalności 
marketingowej. Wśród narzędzi wykorzystywanych przez firmy i uwzględnio-
nych w Social Media Brand Index najpopularniejsze są profile lub strony  
w serwisach społecznościowych (86%). Wynik ten moŜna interpretować jako 
otwarcie się na dialog. TuŜ za prowadzeniem  profili znajduje się reklama 
(72%). Dopiero na kolejnych miejscach, duŜo rzadziej wskazywane, znalazły 
się instrumenty związane z pozyskiwaniem opinii zwrotnej od uŜytkowników  
– monitoring opinii (41%) i badania w sieciach społecznościowych (20%). Na 
rysunku 1 przedstawiono charakter działań podejmowanych w mediach spo-
łecznościowych. 
 

 

                                                                 
14 Ibidem, s. 24. 
15 Badanie Social Media Brand Index 2010, http://www.marketing- news.pl/attach/206_ 

social_media_brand_index_2010.pdf. 
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Rys. 1. Charakter działań podejmowanych w mediach społecznościowych 

Źródło: Badanie Social Media Brand Index 2010, http://www.marketing-news.pl/attach/206_ 
social_media_brand_index_2010.pdf. 

Spośród platform, które mogą zyskać najwięcej na rozwoju polskiego rynku  
marketingu w mediach społecznościowych, duŜym zainteresowaniem cieszą się 
serwisy zachodnie. Za najskuteczniejsze medium prowadzenia działań marke-
tingowych został uznany Facebook.com (94%) – rysunek 2. Kolejne miejsce 
zajął YouTube.com z 67% odpowiedzi. Polskie serwisy nie cieszą się aŜ takim 
zainteresowaniem. Jedynie 20% uczestników badania wskazało nk.pl. Drugi  
w kolejności Epuls.pl zyskał 10% odpowiedzi. Serwis Fotka.pl oraz Blip uzy-
skały odpowiednio tylko 5% i 6%. Natomiast  amerykański Twitter zgromadził 
13% wskazań16. 

Trudno wskazać na przyczyny tak wyraźnych róŜnic popularności między  
Facebookiem a pozostałymi serwisami, zwłaszcza nk.pl czy Fotka.pl. Prawdo-
podobnie istotą jest elastyczność tego pierwszego i wielość form, w jakich 
moŜna wykorzystać go w komunikacji marketingowej. Przyczyną moŜe być teŜ 
chęć przesuwania środków z reklamy na działania budujące prawdziwy dialog  
z uŜytkownikami. 

Kolejnym obszarem analizy są korzyści z działań w mediach społeczno-
ściowych. Najistotniejsze to wzmocnienie dialogu z uŜytkownikami (60% 
wskazań) i budowa głębszych relacji z marką (67%). Jednocześnie z przepro-
wadzonych badań wynika, Ŝe to reklama jest jednak zdecydowanie najczęściej 
stosowanym narzędziem. Na rysunku 3 przedstawiono główne korzyści płynące 
z działań w mediach społecznościowych. 

 

                                                                 
16 Raport E-commerce 2011, Internet…, s. 26. 
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Rys. 2. Serwisy społecznościowe najlepsze do prowadzenia działań marketingowych 

Źródło: Raport E-commerce 2011, Internet Standard, wrzesień 2011, s. 26. 

 

Rys. 3. Korzyści płynące z działań w mediach społecznościowych 

Źródło: Badanie Social Media Brand Index 2010... 

NaleŜy teŜ wskazać na aspekty finansowe social media marketingu. Przed-
siębiorstwa w Polsce wydają na działania w mediach społecznościowych nie-
wielką część budŜetów marketingowych. Ponad połowa (52%) przeznacza na 
ten cel mniej niŜ 5% ogółu środków przeznaczonych na marketing. Kolejne 
39% deklaruje budŜet na ten rodzaj promocji na poziomie 5–10%. Jedynie 9% 
przedsiębiorstw wydaje na tego typu działania więcej niŜ 10%, przy czym Ŝadne 
z nich nie przekracza progu połowy środków17. 

Jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności za realizację działań w mediach 
społecznościowych, to działania te w stosunkowo duŜej części zlecane są agen-

                                                                 
17 Badanie Social Media Brand Index 2010… 
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cjom zewnętrznym. Takie podejście do prowadzenia działań w serwisach spo-
łecznościowych zadeklarowało 55% badanych przedsiębiorstw. Pozostałe 45% 
prowadzi kampanie poprzez wyspecjalizowane działy lub specjalistów zatrud-
nionych w ramach struktur wewnętrznych. Pojawiły się wypowiedzi, Ŝe działa-
niami tego typu nie zajmuje się Ŝadna konkretna osoba w badanym przedsię-
biorstwie.  

Podsumowując rozwaŜania na temat social media marketingu, naleŜy prze-
analizować takŜe bariery ograniczające rozwój tej formy reklamy. Na rysunku 4 
przedstawiono bariery rozwoju mediów społecznościowych. 

 

Rys. 4. Główne bariery wdraŜania działań w mediach społecznościowych 

Źródło: Badanie Social Media Brand Index 2010… 

Zdaniem specjalistów powaŜną barierą ograniczającą rozwój SM jest trud-
ność w mierzeniu jego efektywności w internetowych warunkach. Problem  
z wyznaczeniem zwrotu z inwestycji w tego typu działania jako waŜną prze-
szkodę wskazało aŜ 44%. Kolejne 13% uwaŜa, Ŝe winne są „niechęć bądź nie-
zrozumienie ze strony decydentów” (np. zarządu).  

Badanie wskazało, Ŝe wiedza kierujących przedsiębiorstwami na temat 
efektywności narzędzi marketingu w serwisach społecznościowych silnie 
wpływa na decyzje odnośnie do metod wykorzystania tego kanału komunikacji.  

Zakończenie 

Internet jest najszybciej zwiększającym zasięg medium w historii ludzkości. 
Stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, które moŜna 
wykorzystywać w celu promocji produktu. Sieć daje szanse stworzenia i wy-
promowania marki. Efektywność działań i zwiększająca się kaŜdego dnia liczba 
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internautów powoduje, Ŝe przedsiębiorstwa coraz częściej umieszczają działania 
reklamowe w środowisku wirtualnym w budŜetach swoich firm. 

Firmy mogą wykorzystać social media marketing na swoją korzyść, nawią-
zując w ten sposób kontakt z klientem oraz potencjalnym interesentem. Mogą  
w ten sposób zwiększyć stopień rozpoznawalności marki, wpłynąć na pozytyw-
ną reputację firmy oraz produktów, wykorzystać do analizy rynku Ŝyczenia  
i wyobraŜenia klientów, zyskując przy tym cenne informacje dotyczące rozwoju 
produktu. 
 

THE SOCIAL MEDIA MARKETING IN XXI CENTURY 
 

Summary 
 

The paper highlights the increasing importance of social media marketing in the promotion 
of companies and products. The paper presents the process of social media marketing develop-
ment in the Polish economy and the interest of companies in this form of promotion. It also iden-
tifies the barriers limiting this form of communication. 
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Streszczenie  

W artykule wskazano gry reklamowe (advergames) jako narzędzie promocyjne, które wcho-
dzi w skład działań z zakresu marketingu doświadczeń. W pierwszej części artykułu opisane 
zostały współczesne tendencje społeczne i gospodarcze jako geneza marketingu doświadczeń, 
którego zarys koncepcji i podstawowe załoŜenia przedstawiono i pokrótce scharakteryzowano. 
Druga część artykułu koncentruje się na internetowych grach reklamowych: specyfice, dostęp-
nych w literaturze typologiach oraz demografii uŜytkowników. W końcowej części artykułu 
podkreślone zostały elementy marketingu doświadczeń wykorzystywane w grach reklamowych 
oraz kwestia ich efektywności w realizacji celów marketingowych. 

Wirtualizacja zachowań konsumenckich 

Jednym z trendów, które bardzo silnie oddziałują na zachowania współcze-
snego konsumenta jest wirtualizacja. Słowo „wirtualny” oznacza „taki, który 
moŜe zaistnieć, stwarzający pozory czegoś rzeczywistego”1. Rzeczywistość 
wirtualna jest więc światem stworzonym przy pomocy technik komputerowych, 
który na oglądającej go osobie sprawia wraŜenie świata realnego. Jej najwaŜ-
niejszym elementem jest Internet. W rzeczywistości tej rodzą się obecnie nowe 
trendy, mody, symbole, których śledzenie jest kluczową kwestią dla zrozumie-
nia zachowań nabywców na rynku2. 

Wirtualizacja zachowań konsumenckich była procesem stopniowym i dłu-
gotrwałym. Wbrew pozorom nie nastąpiła automatycznie w momencie maso-
wego rozpowszechnienia się Internetu. Konsumenci byli bowiem do niej przy-

                                                                 
1 Słownik wyrazów obcych, red. I. Kamińska-Szmaj, Europa, Wrocław 2001. 
2 J. Kurczewski, Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, Trio, Warszawa 2006, s. 25. 



Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak-Choińska 188

gotowywani przez wiele lat wcześniej, chociaŜby poprzez proces depersonali-
zacji sprzedaŜy detalicznej. Od czasów drugiej wojny światowej konsumenci 
otrzymywali coraz większy wybór towarów i usług, coraz niŜsze ceny i większą 
wygodę zakupów w powstających sklepach samoobsługowych, które stale 
zwiększały swoje rozmiary. Ceną za to było jednak coraz większe rozluźnianie 
się relacji społecznej ze sprzedawcą. W tej sytuacji przeskok do świata wirtual-
nych zakupów, gdzie sprzedawca jako taki w ogóle nie jest obecny, dokonał się 
z duŜą łatwością3. Innym zjawiskiem kulturowym, bez którego wirtualizacja 
zachowań nabywczych byłaby bardzo utrudniona, był następujący stopniowo 
wzrost znaczenia masowej komunikacji w postaci radia i telewizji. Przygotował 
on grunt do rozpowszechnienia się Internetu, przyzwyczajając ludzi do spędza-
nia wolnego czasu w izolacji fizycznej od innych osób4. 

Obecnie liczba internautów na świecie przekroczyła juŜ 2 biliony, a wskaź-
nik jego penetracji w niektórych krajach zachodnich przekracza 80% populacji5. 
W Polsce w 2011 roku wskaźnik ten wyniósł 55% i stale rośnie6. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe korzystanie z Internetu rozkłada się bardzo nierówno  
w poszczególnych grupach wiekowych. W Polsce korzysta z niego ponad 90% 
nastolatków, a w grupie powyŜej 60 lat zaledwie 5% osób7. Jak zauwaŜa część 
badaczy, mamy obecnie do czynienia z dwiema generacjami społeczeństwa 
informacyjnego8. Pierwsza to osoby wychowane na ksiąŜce, radiu, filmie i ga-
zetach, w których Ŝyciu komórka czy komputer pojawiły się, gdy byli juŜ doro-
śli. Druga zaś to tak zwane pokolenie Y, czyli ostatnia generacja urodzona  
i socjalizowana w XX wieku. Ludzie ci dorastali razem z Internetem, co sprawi-
ło, Ŝe są znacznie bardziej nastawieni na teraźniejszość i przyszłość. Nastawie-
nie na teraźniejszość znajduje swój wyraz w szukaniu przyjemności, cieszeniu 
się chwilą i przeŜyciem oraz przekłada na traktowanie nowoczesnych technolo-
gii jako źródła doznań.  

                                                                 
3 L. Windham, K. Orton, Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje  

e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 20.  
4 R. Putman, Bowling alone: america's declining social capital, „Journal of Democracy” 1995, 

No. 6, Vol. 1, s. 65–78. 
5 Miniwatts Marketing Group, Internet Usage Statistics, http://www.internetworld 

stata.com/stats.htm. 
6 NetTrack SMG/KRC 2011. 
7 Ibidem. 
8 M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: Społeczeństwo in-

formacyjne. Istota – rozwój – wyzwania, red. M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska, Wyd. 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 9; J. Kurczewski, Wielka sieć. E-seje..., s. 43. 
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Z kolei orientacja na przyszłość powoduje, Ŝe Internet staje się środkiem  
i metodą budowania własnego projektu Ŝyciowego, nabywania umiejętności, 
szukania kontaktów oraz konstruowania własnej toŜsamości. 

WaŜnym aspektem wirtualizacji jest wirtualizacja sposobów spędzania 
czasu wolnego. Przejawia się ona w tym, Ŝe dom zmienia się w centrum 
rozrywki, a coraz większa grupa konsumentów stara się przed ekranem 
własnego komputera zaspokoić swoje potrzeby kulturalne i rekreacyjne. 
Przykładem na to jest chociaŜby przemiana, jaka następuje w zakresie form 
uczestnictwa w kulturze. Współczesny konsument coraz częściej zamiast kupić 
gazetę woli przeczytać informacje na portalu internetowym. Wizytę w kinie 
zastępuje mu film oglądany na komputerze, a telewizyjne seriale moŜe ściągnąć 
za pomocą Internetu na wiele miesięcy przed ich rodzimą premierą. Z kolei 
własna kolekcja muzyki, zapisanej w komputerze w formacie mp3, skutecznie 
rywalizuje ze słuchaniem radia. 

Marketing doświadczeń w Internecie 

Działania przedsiębiorstw w zakresie marketingu odzwierciedlają zmiany 
zachodzące w ich otoczeniu. Niewątpliwie wirtualizacja społeczeństwa, w połą-
czeniu z dynamicznym rozwojem technologii informacyjnych, w silny sposób 
wpłynęła na kształt oferty kierowanej do konsumentów. Co więcej, do trendu 
tego dołączyła takŜe postępująca komodytyzacja oferowanych dóbr i usług9. 
Wytwarzane dobra i usługi posiadają coraz bardziej zbliŜoną jakość, zaś do-
stępność usług teleinformacyjnych pozwala na niezwykle proste ich porówna-
nie, w wyniku czego klienci wybierają po prostu ofertę najtańszą. W efekcie 
powyŜszych przemian moŜna zauwaŜyć zmianę sposobu konkurowania i kształ-
towania oferty rynkowej, w wyniku czego wyłoniła się gospodarka bazująca na 
doznaniach (doświadczeniach)10. WyróŜnikiem oferty nie jest juŜ jakość czy 
marka, lecz doznania towarzyszące konsumpcji produktów, a konsumenci nie są 
biernymi odbiorcami, lecz stają się współuczestnikami procesu tworzenia do-
świadczeń. Przedsiębiorstwa rynkowe silniej odwołują się do uczuć i doznań 
konsumentów niŜ do ich racjonalizmu, traktując konsumpcję jako holistyczne 
doznanie i dąŜąc do zaangaŜowania nabywców w jej proces. 

Samo doświadczenie nie jest pojęciem nowym w marketingu, jednak od 
niedawna stanowi podstawę wartości oferty rynkowej. Doświadczenie wynika  
                                                                 

9 S. Smilansky, Experiential marketing, Kogan Page, London and Philadelphia 2009, s. 9. 
10 B.J. Pine II, J.H. Gilmore, The experience economy, Harvard Business Review Press, Boston 

2011, s. 9; A. Palmer, Customer experience management: a critical review, „Journal of Services 
Marketing” 2010, Vol. 24, Iss. 3, s. 197. 
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z uŜytkowania dóbr, konsumpcji usług11 lub interakcji z firmą, charakteryzuje 
się ciągłością w czasie, osobistym zaangaŜowaniem konsumenta oraz postrze-
ganą niezwykłością12. KaŜde doświadczenie jest jedyne w swoim rodzaju i uni-
kalne dla osób w nim uczestniczących, a takŜe dostarcza wartości natury zmy-
słowej, uczuciowej, kognitywnej, behawioralnej oraz relacyjnej13. Komplekso-
wą definicję przedstawili C. Gentile, N. Spiller i G. Noci, według których „do-
świadczenie wywodzi się z serii interakcji zachodzących między klientem  
a produktem, firmą lub jej częścią, które prowokują pewną reakcję. Doświad-
czenie jest ściśle osobiste i oznacza zaangaŜowanie klienta na róŜnych pozio-
mach (racjonalnym, emocjonalnym, zmysłowym, fizycznym i duchowym)”14. 

W literaturze przedmiotu moŜna napotkać róŜnorodne klasyfikacje do-
świadczeń, przy czym najczęściej cytowanym jest zaproponowane przez  
B.J. Pine’a i J.H. Gilmore’a15. Autorzy wykorzystali dwa kryteria: poziom 
uczestnictwa oraz relację z otoczeniem, w wyniku czego wyodrębniono cztery 
typy doznań. Doświadczenie określane jako rozrywka charakteryzuje się bier-
nym uczestnictwem oraz absorpcją (obserwacja i chłonięcie atmosfery), jednak 
w chwili gdy konsument zaczyna aktywnie uczestniczyć w zdarzeniu, zamienia 
się ono w doświadczenie edukacyjne. Z kolei w przypadku immersyjnego 
związku z otoczeniem (zanurzenie się) i pasywnego uczestnictwa mowa o do-
znaniach estetycznych, zaś przy aktywnym uczestniczeniu nabywcy doświad-
czenie nabiera charakteru eskapistycznego (ucieczki)16. 

WaŜną kwestią pozwalającą przedsiębiorstwom na dostarczanie konsumen-
tom wyjątkowych i niezapomnianych doświadczeń jest odniesienie się w swojej 
działalności do wybranych aspektów doznań określanych mianem strategicz-
nych modułów doświadczeń17. Moduły te obejmują następujące obszary: senso-
ryczny (oddziałujący na ludzkie zmysły), emocjonalny (odwołujący się do 
uczuć i emocji), intelektualny (wymagający wysiłku intelektualnego i zmusza-

                                                                 
11 M.B. Holbrook, Reply to Bradshaw, McDonagh, and Marshall: turn off the bubble machine, 

„Journal of Macromarketing” 2006, Vol. 26, No. 1, s. 84–88. 
12 A. Palmer, Customer experience management…, s. 197. 
13 B. Schmitt, Experiential marketing: how to get customers to sense, feel, think, act and relate 

to your company and brands, Free Press, New York 1999, s. 26. 
14 C. Gentile, N. Spiller, G. Noci, How to sustain the customer experience: an overview of ex-

perience components that create value with the customer, „European Management Journal” 2007, 
Vol. 79, No. 4, s. 397. 

15 B.J. Pine II, J.H. Gilmore, The experience…, s. 45–56. 
16 B.J. Pine II, J.H. Gilmore, Welcome to the experience economy, „Harvard Business Review” 

1998, Vol. 76, s. 97–105. 
17 B. Schmitt, Experiential marketing, „Journal of Marketing Management” 1999, Vol. 15,  

s. 61–62. 
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jący do logicznego myślenia), behawioralny (zachęcający do czynu, interakcji) 
oraz relacyjny (wykorzystujący działania z zakresu pozostałych modułów do 
tworzenia związków z innymi uczestnikami rynkowymi i szeroko rozumianym 
otoczeniem społecznym).  

Jak powyŜej przedstawiono, coraz szersze obszary Ŝycia i funkcjonowania 
konsumentów przenoszą się do Internetu – od pracy, przez zakupy do rozrywki 
i utrzymywania więzi społecznych. Z punktu widzenia przedsiębiorstw dąŜą-
cych do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o dostarczanie 
unikalnych i niezapomnianych doświadczeń kluczową kwestią jest rozpoznanie 
motywacji, jakie towarzyszą konsumentom w ich internetowych poczynaniach, 
oraz co sprawia, Ŝe doświadczenie online nabiera poŜądanych cech. Badania 
przeprowadzone w celu poznania pobudek motywujących młodych nabywców 
do korzystania z Internetu pozwoliły na identyfikację pięciu czynników18: 
1. Poprawa nastroju jako wynik oddziaływania komponentów rozrywkowych 

oraz atrybutów, które mają zdolność wpływania na humor uŜytkownika 
(moduł emocjonalny, wymiar rozrywkowy doświadczenia). 

2. Empiryczne uczenie się wynikające z ludzkiego dąŜenia do zdobywania 
wiedzy, zaś Internet sprzyja zwiększeniu stopnia interaktywności tego 
procesu oraz umoŜliwia dyskusję i wymianę myśli poprzez e-mail, chat 
roomy czy blogi (moduł intelektualny i relacyjny, wymiar edukacyjny 
doświadczenia). 

3. Pasywny eskapizm polegający na niezaangaŜowanym dąŜeniu do oderwania 
się od rzeczywistości i jej problemów poprzez łatwy i całodobowy dostęp 
do Internetu, przejawiający się np. przeglądaniem stron (moduł sensory-
czny i emocjonalny, wymiar eskapistyczny doświadczenia). 

4. Interakcja społeczna/osobiste zaangaŜowanie jest elementem charakteryzu-
jącym się pozorną sprzecznością. Z jednej strony korzystanie z Internetu 
daje konsumentom moŜliwość komunikowania się z szerokim gronem 
znajomych i rodziną, z drugiej zaś stanowi doznanie intymne i osobiste 
(moduł emocjonalny i relacyjny). 

5. Poszukiwanie informacji i porad (zwłaszcza we wczesnych fazach procesu 
podejmowania decyzji zakupowej) okazało się na najsłabszym motywato-
rem do korzystania z Internetu, co oznacza, Ŝe konsumenci są mniej 
zainteresowani interakcjami o charakterze komercyjnym (moduł 
behawioralny). 

                                                                 
18  I.C. Grant, Young People’s Relationships with Online Marketing Process, „Journal of Mar-

keting Management” 2005, Vol. 21, s. 610–613. 



Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak-Choińska 192

Kolejnym  rezultatem przeprowadzonych badań jest wyróŜnienie dwóch ty-
pów zachowań nabywców w Internecie: zorientowanych na cele oraz doświad-
czalnych19, które róŜnią się między sobą w kwestiach takich, jak zaangaŜowa-
nie, podejmowanie decyzji, korzyści i motywacja (tab. 1). PoniŜsze róŜnice są 
szczególnie istotne w środowisku internetowym, poniewaŜ dostarczane dozna-
nia są często równie waŜne, lub nawet waŜniejsze, jak końcowy rezultat inte-
rakcji.  

Tabela 1 

RóŜnice między zachowaniem zorientowanym na cele a doświadczalnym 

Zorientowane na cele Doświadczalne 
Motywacja zewnętrzna Motywacja wewnętrzna 
Orientacja instrumentalna Orientacja zrytualizowana 
ZaangaŜowanie sytuacyjne  ZaangaŜowanie trwałe 
Utylitarne korzyści/wartości Hedonistyczne korzyści/wartości 
Wybór nakierowany na realizację celu Wybór wynikający z nawigowania 
Poznawczy  Afektywny  
Praca  Zabawa/rozrywka 
Planowane/powtórne zakupy Zakupy kompulsywne i impulsywne 

Źródło: T.P. Novak, D.L. Hoffman, A. Duhachek, The influence of goal-directed and experiential 
activities on online flow experiences, „Journal of Consumer Psychology” 2003, Vol. 13, s. 4. 

Hoffman i Novak stwierdzają, Ŝe tworzenie i dostarczanie przekonujących 
doświadczeń online jest zaleŜne od zdolności przedsiębiorstw do zapewnienia 
stanu określanego jako płynność (flow). Ów flow jest zdefiniowany jako stan 
poznawczy, który wynika z: wysokiego poziomu umiejętności i kontroli, wyso-
kiego poziomu wyzwań stawianych przed uŜytkownikiem i jego pobudzenia, 
skoncentrowanej uwagi oraz jest wzmacniany poprzez interaktywność i tele-
obecność (telepresence)20. Stan ten stanowi „optymalne doznanie”, któremu 
towarzyszy wyraźny cel, uzyskiwana informacja zwrotna (feedback), wyzwania 
adekwatne do posiadanych przez uŜytkownika umiejętności, pełna koncentracja 
i skupienie, kontrola, utrata samoświadomości (zatracenie), poczucie, Ŝe czas 
staje w miejscu, a takŜe fakt, Ŝe realizowane działanie uzyskuje charakter auto-
teliczny21. Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe flow oraz niezwykłe doznania 
                                                                 

19  D. Hoffman, T.P. Novak, Marketing in hyper media computer-mediated environments: Con-
ceptual foundations, „Journal of Marketing” 1996, Vol. 60, s. 50–68. 

20  T.P. Novak, D.L. Hoffman, A. Duhachek, The Influence of goal-directed and experiential 
activities on online flow experiences, “Journal of Consumer Psychology” 2003, Vol. 13, s. 4. 

21  M. Csikszentmihayi, Finding flow: the psychology of engagement with everyday life, Basic 
Books, New York 1997, za: T.P. Novak, D. L. Hoffman, Y-F, Yung, Measuring the customer 
experience in online environments: a structural modeling approach, „Marketing Science” 2000, 
Vol. 19, No. 1, s. 24. 



Marketing doświadczeń w Internecie…  193

uŜytkowników Internetu przejawiają pozytywną korelację z rekreacyjnym  
i doświadczalnym korzystaniem z sieci, zaś negatywnie z czynnościami powią-
zanymi z wykonywaniem pracy22. Oznacza to, Ŝe dąŜąc do dostarczania głębo-
kich i niezapomnianych doświadczeń naleŜy koncentrować się na aspektach 
związanych przede wszystkim z zabawą. Doskonałym narzędziem, które po-
zwala na realizację tego celu, mogą być przedstawione w dalszej części artykułu 
gry reklamowe. 

Internetowe gry reklamowe jako przykład marketingu doświadczeń  

Internetowe gry reklamowe (advergames) stanowią coraz powszechniej 
uŜywane narzędzie promocji dóbr i usług wszelkiego rodzaju. Ich celem jest 
dostarczanie rozrywki powiązanej z przekazem reklamowym. Stanowią interak-
tywną formę promocji łączącą grę internetową z product placement23. Mimo Ŝe 
ich początki zbiegają się w czasie z początkami Internetu w ogóle, to ciągle 
brakuje rzetelnych badań naukowych nad wieloma kwestiami związanymi z ich 
funkcjonowaniem24. Gry reklamowe powstają na dwa zasadnicze sposoby, jako: 

– gry tworzone na zamówienie, budowane od podstaw, dostosowane do 
wymagań firmy, 

– gry powstające poprzez dostosowanie istniejących gier, dodanie 
elementów reklamowych bez większych zmian w grze. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe, jak pokazano na rysunku 1, wydatki na reklamę  
w grach zwiększają się z roku na rok w olbrzymim tempie: z 697 mln dolarów 
w 2006 roku do 1938 mln dolarów w 2011 roku. Jest to jeden z największych 
wzrostów wśród wszystkich mediów reklamowych. Dane te nie zaskakują, jeśli 
spojrzy się na wyniki badań pokazujących olbrzymią popularność tej formy 
rozrywki wśród konsumentów. Według Nielsena w Europie w 2007 roku mieli-
śmy juŜ 37 mln aktywnych graczy, spędzających średnio 8 godzin tygodniowo 
na grach. 30% z tej liczby stanowiły kobiety. Co ciekawe, największy odsetek 
graczy to wcale nie dzieci i młodzieŜ, ale osoby z grupy wiekowej 18–34 lata25. 

Prowadzone w Polsce badania SMG/KRC pokazują, Ŝe 17% osób w wieku 
powyŜej 15 lat (5,5 mln) spędza czas wolny, grając w gry, 50% z tej grupy to 

                                                                 
22 Ibidem, s. 22–42. 
23 H. Fattah, P. Paul, Gaming gets serious, „American Demographics” 2002, Vol. 24, No. 5,  

s. 38–44. 
24 M. Lee, S. Youn, Leading national advertisers’ uses of advergames, „Journal of Current Is-

sues and Research in Advertising” 2008, Vol. 30, No. 2, s. 1–13. 
25  Nielsen Interactive Entertainment 2007, za: J. Jankowski, Advergaming i gry w marketingu, 

www.slideshare.net/nobogames/techshare-v1-44660222l. 
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osoby w wieku 15–24 lata, a 54% to kobiety (głównie gry na portalach społecz-
nościowych, np. FarmVille)26. 

Rys 1. Reklama w grach, product placement w grach oraz advergaming w mln USD 

Źródło: www.emarketer.com. 

Przeciętny gracz spędza na stronie z grą średnio 20 minut27. Statystyki dla 
krajów rozwiniętych pokazują, Ŝe godzinami, w których ludzie najczęściej grają 
w gry internetowe, jest czas między jedenastą rano a drugą po południu, kiedy 
grają pracownicy biurowi w czasie odpoczynku od pracy, oraz czas między 
siódmą a dziewiątą wieczorem, kiedy ludzie uporają się juŜ obowiązkami do-
mowymi i rodzinnymi po powrocie z pracy. O popularności tej formy rozrywki 
świadczy równieŜ fakt, Ŝe słowo „gry” znajduje się na liście dziesięciu najczę-
ściej poszukiwanych określeń w kaŜdej wyszukiwarce internetowej28. 

Do korzyści, jakie moŜe osiągnąć przedsiębiorstwo wykorzystujące interne-
towe gry reklamowe, moŜna zaliczyć: wzmocnienie wizerunku marki, stworze-
nie baz danych klientów dla potrzeb analiz marketingowych, dłuŜszy czas kon-
taktu z marką i produktem niŜ w tradycyjnej reklamie, moŜliwość generowania 
marketingu wirusowego oraz dotarcia z kampanią promocyjną do precyzyjnie 
określonego rynku docelowego29. Przewaga gier reklamowych nad tradycyjny-
mi formami promocji przejawia się takŜe poprzez moŜliwości zastosowania 
róŜnych form promocji jednocześnie oraz dostarczaniu konsumentowi auten-

                                                                 
26 SMG/KRC NetTrack 2008, za: J. Jankowski, Advergaming i gry… 
27 C. Arnold, Just press play, „Marketing News” z 15 maja 2004, s. 15. 
28 Jupiter Media Metrix, http://www.zodal.com/pdf/Advergames-Zodal.pdf. 
29  E. Santos, R. Gonzalo, F. Gisbert, Advergames: Overview, „International Journal of Infor-

mation, Technologies and Knowledge”, 2007, Vol. 1, s. 203–208. 
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tycznej rozrywki30. Sens gry i prezentowanych produktów moŜna łatwo dosto-
sować do profilu uŜytkowników (gry strategiczne dla lepiej wykształconych, 
gry zręcznościowe dla najmłodszych)31. 

Gry reklamowe pozwalają równieŜ na wzbogacenie serwisów produkto-
wych. Jeśli skieruje się internautę do interesującej gry, a nie bezpośrednio do 
stron z treściami reklamowymi, jest znacznie bardziej prawdopodobne, Ŝe spę-
dzi on w danym serwisie więcej czasu i poleci go znajomym. Większość gier 
słuŜy rywalizacji między uŜytkownikami, a więc pozwalają one równieŜ na 
organizowanie konkursów dla graczy, które z kolei umoŜliwiają zbieranie da-
nych na ich temat. Gry wykorzystywane są równieŜ coraz częściej w serwisach 
społecznościowych i stanowią prosty sposób na zwiększenie liczby fanów danej 
strony firmowej. Mogą one równieŜ wspierać kampanie reklamowe prowadzone 
w innych mediach poprzez wykorzystywanie podobnych materiałów lub bar-
dziej pośrednie nawiązania do reklam telewizyjnych czy prasowych32. 

Warto takŜe zauwaŜyć, Ŝe internetowe gry reklamowe posiadają wysoki po-
ziom mierzalności ich efektywności. Bezpośrednio moŜna zliczać liczbę graczy, 
zagrań, czas grania, lokalizację gracza, a w sposób pośredni, za zgodą uŜytkow-
nika, równieŜ inne dane33. 

ZaleŜnie od tego, jaką rolę pełni marka producenta i promowany produkt  
w grze, moŜna podzielić je na34: 

a) asocjacyjne, czyli takie, które wspierają świadomość marki poprzez 
skojarzenie jej z określonym stylem Ŝycia, 

b) ilustracyjne, w których uwaga skupiona jest na produkcie grającym  
w niej główną rolę, 

c) demonstracyjne, które pokazują produkt w jego naturalnym otoczeniu  
i zachęcają konsumenta do wejścia z nim w interakcję. 

Z kolei według typu proponowanej rozrywki gry moŜna podzielić na35: 
– akcji (zręcznościowe), w których gracz ma za zadanie eksplorować 

fantastyczny świat; zazwyczaj moŜe swoją wirtualną postacią biegać, 
                                                                 

30 S. Dahl, L. Eagle, C. Beaz, Analyzing advergames: active diversions or actually deception. 
An exploratory study of online advergames content, „Young Consumers” 2009, Vol. 10, No. 1,  
s. 46–58. 

31 M. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion SA, Gliwice, 2006, s. 584. 
32 IAB Polska, Gry w marketingu – praktyczny przewodnik, dodatek specjalny „Media & Mar-

keting Polska” 2010, http://www.iabpolska.pl/do-pobrania/index.php?mnu=99. 
33 Ibidem. 
34 J. Chen, M. Ringel, Can advergaming be the future of interactive advertising, 

http://www.kpe.com/ourwork/pdf/advergaming.pdf. 
35 Blockdot, 2010 Annual Game Survey. http://slideshare.net/Blockdot/blockdot-2010-

advergame-survey. 
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skakać, wspinać się, a jego głównym zadaniem jest znalezienie drzwi 
do następnego poziomu świata (np. Kimberly-Clark: „Impossi-Bubble 
Adveture”), 

– przygodowe, czyli takie, które zabierają gracza w podróŜ po nieznanym 
świecie; jego zadaniem jest zazwyczaj zabieranie kluczy do otwarcia 
drzwi na następny poziom oraz kolekcjonowanie ekwipunku, aby móc 
rozwiązać zagadki (np. Nokia: „Snow Traxx”), 

– walki, które polegają na walce z komputerowym przeciwnikiem, 
zazwyczaj mają limit rund; celem jest wyczerpanie punktów Ŝycia 
przeciwnika (np. Pepsi: „Straw Fight”, Taco Bell: „Taco Fu”), 

– logiczne, które polegają na manipulacji róŜnymi obiektami w celu 
znalezienia rozwiązania (np. M&Ms: „Flip the Mix”), 

– wyścigi, w których gracz kontroluje pojazd albo inny obiekt, a jego 
celem jest wygranie wyścigu (np. General Motors/Chevrolet: „Costal 
Cruisin”, Lego: „Tunnel Run”), 

– „strzelanki”, które polegają na strzelaniu do przeciwnika i unikaniu jego 
trafień (np. Kellog’s: „Fruity Face Off”, Ritz: „Touchdown Toss”), 

– tradycyjne, czyli wzorowane na niekomputerowych grach planszowych 
i karcianych (np. Dove: „A Perfect Match”, M&Ms: „Red vs Green”), 

– symulacyjne, w których gracz ma za zadanie odtwarzać sytuacje  
z prawdziwego Ŝycia, np. kierować druŜyną sportową albo prowadzić 
własny biznes (np. Oreo: „Double Staff DSRL”, Kraft: „Peb Pals”), 

– muzyczne, w których głównym elementem gry jest muzyka i rytm (np. 
Kraft: „Rock the Block”, KFC: „Grilled Chicken Dance Game”), 

– sportowe, w których gracz wciela się w sportowca uprawiającego 
określoną dyscyplinę sportu (np. Burger King: „BK Bubble Blow”, 
VISA: „Financial Soccer”). 

Gry reklamowe wpisują się w działania z obszaru marketingu doświadczeń, 
dąŜą bowiem do zaangaŜowania konsumenta (wymiar immersyjny doświadcze-
nia) w działania o charakterze rozrywki (strategiczne moduły doświadczeń).  
W dodatku dobrze przygotowana gra reklamowa nie tylko pochłonie uwagę 
uŜytkownika, ale takŜe posiada wszelkie wymagane komponenty, które pozwa-
lają na stworzenie niezapomnianego doświadczenia z marką online, czyli:  
1. KaŜda gra posiada wyraźny cel, który moŜe być osiągnięty poprzez podję-

cie określonych działań na róŜnych poziomach trudności, nad którymi uŜyt-
kownik posiada kontrolę. 
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2. Po zakończeniu aktywności w ramach gry konsument otrzymuje informację 
zwrotną, jak wypada na tle innych graczy. Co więcej, informacją tą moŜna 
się podzielić poprzez publikację jej na forum, serwisie społecznościowym 
lub przesłanie e-maila do zdefiniowanej grupy odbiorców, których moŜna 
dodatkowo zaprosić do dalszych rozgrywek. 

3. Gry wymagają duŜej dozy koncentracji, co często prowadzi do utraty po-
czucia czasu – niepostrzeŜenie moŜna spędzić na tej formie rozrywki kilka 
godzin. 

4. Gry potrafią nabrać sensu jako zajęcie autonomiczne, warte wykonywania 
dla samej sztuki doskonalenia swoich umiejętności. 
Potwierdzają to badania uŜytkowników gier reklamowych przeprowadzone 

przez Blockdot: 54% kobiet i 43% męŜczyzn gra więcej niŜ jeden raz w grę, 
która przypadła im do gustu. Ciekawym wynikiem jest zróŜnicowanie preferen-
cji graczy w zaleŜności od ich płci: męŜczyźni najchętniej grywają w gry zręcz-
nościowe, przygodowe, logiczne i tradycyjne (moduł behawioralny i intelektu-
alny doświadczeń), a kobiety w gry logiczne i tradycyjne (moduł intelektualny), 
co jest waŜną wskazówką z punktu widzenia kreowania internetowych do-
świadczeń z markami, których produkty są skierowane do przedstawicieli danej 
płci. Doznania przeŜywane w trybie online przekładają się na opinie klientów  
w rzeczywistości, trzy czwarte ankietowanych zadeklarowało bowiem pozy-
tywny stosunek do firmy, która sponsorowała powstanie gry i w ten sposób 
dostarczyła konsumentom rozrywki, a 60% zadeklarowało chęć zakupu produk-
tów firm, w których gry grała. Inne badania pokazały, Ŝe 62% ankietowanych 
uwaŜa, iŜ marki reklamujące się przy pomocy gier są bardziej innowacyjne36. 

Z przebadanych przez M. Lee i S. Youn37 100 największych reklamodaw-
ców w Stanach Zjednoczonych 26% posiadało na swoich stronach interneto-
wych jedną lub więcej gier reklamowych. Najczęściej pojawiały się one na 
stronach producentów Ŝywności, firm komunikacyjnych, motoryzacyjnych oraz 
kosmetycznych. Co trzecia ze zbadanych gier posiadała opcję podzielenia się 
nią ze znajomymi, pozwalającą na generowanie marketingu wirusowego, a tak-
Ŝe odwołującą się do modułu relacyjnego doświadczeń. Celem większości gier 
było dostarczenie konsumentowi dobrej zabawy podczas interakcji z promowa-
nym produktem, aczkolwiek prawie 30% stanowi czyste doświadczenie o cha-
rakterze rozrywki. Zdecydowana mniejszość stawiała sobie za cel edukowanie 
konsumenta na temat korzyści płynących z produktu (czyli doświadczenie edu-

                                                                 
36 Nielsen Interactive Entertainment 2007, za: J. Jankowski, Advergaming i gry… 
37 M. Lee, S. Youn, Leading national... 
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kacyjne). RóŜnica ta zaleŜy od typu dobra: produkty wymagające niskiego za-
angaŜowania ze strony konsumenta (jak np. słodycze) kładły nacisk bardziej na 
aspekt czysto rozrywkowy, natomiast producenci dóbr o wysokim poziomie 
zaangaŜowania (np. samochodów) podkreślali równieŜ na wariant edukacyjny. 

Zakończenie 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe coraz większa część Ŝycia dzisiejszych nabyw-
ców przenosi się ze świata materialnego do rzeczywistości wirtualnej, w której 
poznaje się ludzi i utrzymuje z nimi kontakty, poszukuje się informacji na temat 
produktów i dokonuje zakupów, a takŜe szuka rozrywki i zabawy. Połączenie 
tej tendencji z kastomizacją oferty wymusza na firmach nowe podejście do 
klienta, co przejawia się innowacyjnymi sposobami zaistnienia w Internecie  
i zdobycia uwagi nabywcy. Gry reklamowe (advergames) stanowią interesujące 
narzędzie łączące ze sobą elementy promocji i marketingu doświadczeń, pozwa-
lając oferującym je firmom na wyróŜnienie się na rynku. WaŜnymi cechami gier 
reklamowych jest ich zdolność do zaabsorbowania uwagi gracza, który zanurza 
się w rzeczywistość zaaranŜowaną przez markę i przeŜywa stymulowane jej 
obecnością doznania natury sensorycznej (wzrok i słuch), emocjonalnej (radość, 
ekscytacja, duma z osiągnięć), behawioralnej (akcja gry daje poczucie mobilno-
ści), intelektualnej (stymulowanie procesów myślowych w celu rozwiązania 
logicznych czy strategicznych zadań) oraz relacyjnej (dzielenie się z innymi 
swoimi osiągnięciami). Działania te przynoszą wymierne efekty w postaci po-
zytywnego stosunku do firmy i marki oraz deklarowanej chęci zakupu produk-
tów, czego dowodem są przytoczone w artykule badania oraz dynamicznie ro-
snąca popularność gier reklamowych. 
 

ONLINE ADVERTISING GAMES (ADVERGAMES)  
AS AN EXPERIENTIAL MARKETING TOOL 

 
Summary 

 
This paper presents advertising games (advergames) as a promotional activity, which is  

a part of experiential marketing concept. In the first part of the paper contemporary social and 
economic trends are described as an origin of experiential marketing, whose basic principles are 
briefly discussed. The second part of the article focuses on online advergames: their characteris-
tics, users’ demographic information and available in the literature typologies are presented. 
Finally, the paper emphasizes experiential dimensions of advertising games and their effective-
ness in achieving marketing goals. 
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Streszczenie  

Specjaliści ds. marketingu stoją wciąŜ przed wyzwaniem stosowania moŜliwie najbardziej 
wyszukanych, a jednocześnie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę wizerunku fir-
my, wzrost świadomości marki, wzrost sprzedaŜy itd. Grywalizacja i advergaming mogą stanowić 
szansę przebicia się z komunikatem marketingowym w morzu szumu komunikacyjnego. Artykuł 
ma na celu zaprezentowanie idei i sposobu działania reklamy przez gry i w grach, ale równieŜ 
zaprezentowanie przykładów sprawnego ich wykorzystywania w praktyce marketingowej. 

Wprowadzenie 

Współczesne społeczeństwa przyzwyczajone są do rozrywki instant ofero-
wanej wszędzie i w kaŜdym momencie. Do rozwoju takich przyzwyczajeń 
przyczynia się wzrost dostępności Internetu jako multimedium, jego malejąca 
cena, rosnąca popularność i multifunkcyjność mediów społecznościowych1. 
Początki zjawiska infotainmentu, to jest tendencji do prezentowania informacji 
w mediach, szczególnie w telewizji, w sposób przyjemny i moŜliwie najłatwiej 
przyswajalny przez przeciętnego odbiorcę, zauwaŜyć moŜna juŜ w późnych 
latach osiemdziesiątych2. Aktualnie zauwaŜa się trendy do popularyzacji info-
tainmentu w Internecie, ale równieŜ do intensywnego wykorzystywania roz-
rywki jako formy budowania relacji i kontaktu z klientem przez firmy. Celem 

                                                                 
1 B. Gregor, M. Stawiszyński, Od e-commerce do social commerce – zmiany zachodzące  

w handlu elektronicznym i Internecie a e-klienci (trendy i wyzwania), „Handel Wewnętrzny”, 
wrzesień/październik 2011, cz. 3, s. 211–212. 

2 A. Hill, Reality TV. Audiences and popular factual television, Routledge, London–New York 
2005, s. 24–40. 
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niniejszego artykułu jest zaprezentowanie na przykładach przedsiębiorstw idei 
advergamingu i grywalizacji. 

Znaczenie gier i rozrywki w Ŝyciu współczesnego człowieka 

Gry i zabawy pełnią niekwestionowaną rolę w rozwoju i Ŝyciu człowieka. 
Obok drobnych prac domowych są wymieniane przez psychologów jako jeden  
z podstawowych środków do zdobywania samodzielności społecznej przez 
dzieci3. W okresie dorosłym stanowić mogą reminiscencję dzieciństwa, a przez 
to mają szansę stać się jednym z podstawowych pól aktywności. 

Aby móc poddać analizie znaczenie gier w Ŝyciu człowieka i marketingu, 
naleŜy określić, czym jest gra (zabawa). K.M. Thies i J.F. Travers wymieniają 
kilka kluczowych cech gry: 

a) musi sprawiać przyjemność grającemu, 
b) nie ma określonego zewnętrznie celu, to znaczy jest motywowana we-

wnętrznie, 
c) jest spontaniczna i dobrowolna, 
d) wymaga aktywnego zaangaŜowania, 
e) występuje zaleŜność między grą a innymi zachowaniami4. 
PowyŜsze cechy są szczególnie istotne w odniesieniu do gier tworzonych  

w celach marketingowych. Pierwotnym celem gry musi być bowiem umoŜli-
wienie graczowi czerpania z niej przyjemności, któremu podporządkowane 
muszą być cele promocyjne i komunikacyjne. Brak celu gry jest najbardziej 
dyskusyjny, poniewaŜ ten element odróŜnia grę od zabawy. Dla przykładu  
Ch. Elgood odróŜnia trzy typy gier, w których dwa posiadają cel sztywny lub 
moŜliwe cele, natomiast jeden – indywidualny – z załoŜenia celu nie posiada5. 
Zabawa w rozumieniu niektórych naukowców nie ma celu, w odróŜnieniu od 
gry, która takowy posiada6. Spontaniczność gry jest związana nie tylko z włą-
czeniem się w nią, ale równieŜ z moŜliwością jej zakończenia. Marka jako taka 
nie moŜe przyćmić równieŜ wolicjonalnego charakteru gry, który jest niemal 
zawsze zachowywany. ZaangaŜowanie uczestnika w grę oraz powiązanie jej 
                                                                 

3 E.L. Essa, Introduction to early childhood education, Wadsworth Cengage Learning, Belmont 
2011, s. 413–416; M. Kowalczyk, Determinanty zagroŜeń procesu wychowania we współczesnej 
rodzinie polskiej, Impuls, Kraków 2004, s. 59–127. 

4 K.M. Thies, J.F. Travers, Growth and development through the lifespan, Slack Incorporated, 
Thorofare 2001, s. 109. 

5 C. Beard, J.P. Wilson, The power of exprimental learning. A handbook for trainers and edu-
cators, Kogan Page Ltd, London 2002, s. 75. 

6 Dogłębne badania w tym zakresie przeprowadził Florian Znaniecki, analizując gry i zabawy  
o charakterze sportowym, ich przebieg i wpływ na zachowania społeczne dzieci i młodzieŜy. Za: 
F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przeszłości, PWN, Warszawa 1974, s. 246–293. 
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rzeczywistości ze światem realnym i nadzieją na przełoŜenie tych zaleŜności 
zdaje się być oczywista zarówno dla projektantów gier, jak i dla menedŜerów.  

Warto zwrócić uwagę, Ŝe zabawa czy gra dziecięca ma na celu nie tylko 
rozrywkę. Z perspektywy pedagoga moŜe stanowić źródło informacji na temat 
otoczenia społecznego i etapu rozwoju społecznego dziecka7. Element eduka-
cyjny gry jest jednak równie istotny. Obserwowane przez nauczyciela zachowa-
nia dziecka w zabawie mogą stanowić przyczynek do jego edukacji. Przykła-
dowo, dziecko przejawiające podczas zabawy tematycznej w dom agresję wo-
bec innego dziecka odgrywającego rolę matki moŜe pochodzić z rodziny,  
w której występuje przemoc. Wówczas interwencja nauczyciela powinna pole-
gać na natychmiastowym kontakcie z dzieckiem, pedagogiem szkolnym i do-
mem rodzinnym. Podobnie jeśli dziecko izoluje się w zabawach i niechętnie się 
do nich włącza, moŜe być w domu odtrącane. Doświadczenia analizy zachowań 
dzieci mogą stanowić fascynujące pole do eksploracji dla menedŜerów. 

Tak jak zachowania społeczne są odzwierciedlane przez dzieci w zabawach 
tematycznych, tak w sposób nieświadomy stereotypy i zachowania zakupowe 
czy zachowania wobec marki mogą być przejawiane przez osoby dorosłe  
w grach. Świadoma obserwacja tych zachowań oraz umiejętne modelowanie 
przebiegu gry moŜe wpływać na percepcję realną osób dorosłych. Rzutowanie 
zachowań i problemów moŜe mieć zastosowanie w terapii psychologicznej8, ale 
równieŜ moŜe stanowić potencjalne pole do modelowania w ramach wirtualnej 
rzeczywistości. 

C. Beard i J.P. Wilson słusznie zauwaŜają, Ŝe w momencie odgrywania roli 
przez osobę dorosłą, świadoma rzeczywistość ulega chwilowemu zawieszeniu9. 
Dlatego postawy prezentowane w tych momentach są jedynie ekspresją niekon-
trolowanej lub częściowo niekontrolowanej podświadomości, która w danym 
momencie nie jest zanieczyszczona przez kontrolę superego. MoŜna przypusz-
czać, Ŝe podobnie jak zawieszeniu ulega świadoma kontrola nad ekspresją 
człowieka w odgrywaniu roli, podobny proces zachodzi w odniesieniu do rze-
czywistości wirtualnej, w której podejmowana jest aktywność zabawowa. Ma to 
związek z nikłym poczuciem kontroli społecznej i wysoką anonimowością. 
Dlatego zachowania w grach mogą stanowić potencjalne pole eksploracji  
w odniesieniu do postaw psychospołecznych i ekonomicznych. 

                                                                 
7 B. Gotwald, Jak zarobić w Internecie? Dziecko w e-społecznościach, Leader-Great Pu-

blishers, Łódź 2010, s. 27–44. 
8 G.L. Landreth, Play therapy. the art of the relationship, Brunner-Routledge, New York 2002, 

s. 106–122. 
9 C. Beard, J.P. Wilson, The power of…, s. 76. 
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Reklama poprzez gry i w grach 

Jak powyŜej wspomniano, gry mogą być nie tylko podstawą obserwacji 
konsumentów i ich zachowań, ale równieŜ mogą stanowić element komunikacji 
marketingowej10. S. Rogers wymienia gry reklamowe (advert games) jako jeden 
z podgatunków gier11. Jest to uzasadnione dynamicznym rozwojem gier tego 
typu na rynku oraz ich wzrastającą popularnością, zarówno z perspektywy de-
weloperów, jak z perspektywy klientów. Podstawowymi zaletami takich gier 
jest ich darmowość, relatywnie dobra jakość oraz (najczęściej) połączenie róŜ-
nych typów gier w zaleŜności od strategii komunikacyjnej promowanej marki. 

W zaleŜności od wyboru rodzaju i sposobu funkcjonowania gry, róŜne są 
efekty jej działania. Pierwszym typem gier są gry generujące bezpośredni ruch 
na stronę producenta. PCH Games Network oferuje tworzenie gier reklamo-
wych, deklarując, Ŝe w ramach ich sieci gier w ciągu miesiąca pojawia się  
10 milionów uŜytkowników, a nowe gry wspierane są bezpłatną kampanią re-
klamową. Gry oferowane przez sieć mają być ekscytujące i zachęcać uŜytkow-
ników do powrotu. Co zaskakujące, zaangaŜowanymi graczami w sieci są nie 
nastolatki, ale osoby w przedziałach wiekowych 25–44 (około 24%) i 45–64 
(około 40%). Współczynnik powrotów uŜytkowników jest niezwykle wysoki  
i wynosi około 70%. Prawie co szósty uŜytkownik robi zakupy online w ramach 
gry (np. dokupując bonusy) bądź na stronie partnera (np. kupując słodycze po 
udanej grze dostarczonej przez ich producenta). Gry oferowane są na dwa spo-
soby. Pierwszy to gra przeznaczona dla partnera, np. producent obuwia sporto-
wego zleca przygotowanie gry o bieganiu, która w kilku miejscach będzie odsy-
łać do e-sklepu. Inny, częściej pojawiający się format, to przerywnik z reklamą. 
Działa ona wówczas na zasadzie displaya, który pojawia się uŜytkownikowi co 
pewien czas. Oferta obejmuje równieŜ kampanie e-mailingowe, tworzenie skó-
rek pojawiających się pod stroną z grą, karty z loteriami, sponsorowanie nagród 
w grach i aktywność w sieci mobilnej PCH Games Network. Oferowane są 
równieŜ reklamy banerowe, roll-upowe i filmiki. Przykładem zrealizowanej  
w sieci kampanii to kampania Fox’s Glee 3D z wynikiem 1,5 mln wyświetleń  
w czasie tygodniowej kampanii. Partnerami sieci są między innymi: Toyota, 
IKEA, Google, Microsoft, Unilever, Disney, Groupon. 

                                                                 
10 Ch.W. Lamb, J.F. Hair Jr, C. McDaniel, MKTG5, South-Western Cengage Learning, Mason 

2012, s. 272–276. 
11 S. Rogers, Level up! The guide to great video game design, John Willey & Sons, Chichester 

2010, s. 11. 
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Gry mogą słuŜyć do poszerzenia bazy subskrybentów12. Przykładem tego 
typu gry moŜe być „Cap’n Crunch’s Crunchling Adverture”13, zaprojektowana, 
by reklamować płatki śniadaniowe. Składa się z trzech minigier. Fabuła rozpo-
czyna się podróŜą kapitana Horacego Magellana Cruncha, maskotki z opako-
wania płatków, do wnętrza Ziemi, gdzie odkrywa miasto – Volcanicę, zamiesz-
kane przez crunchlingów. Siłą mieszkańców jest crunchium, które próbują wy-
kraść złodzieje. Zadaniem gracza jest uniemoŜliwi ć kradzieŜ, a w przypadku jej 
wystąpienia – odzyskać drogocenny materiał. Gra, poza elementem budowania 
relacji gracza (potencjalnego lub aktualnego konsumenta płatków) z marką, 
miała na celu poszerzenie bazy adresów e-mailowych w celu późniejszego 
wprowadzenia newslettera (prowadzonego dla pogłębienia relacji z marką). 

Wprawdzie gry reklamowe przewyŜszają pod względem kosztów promocję 
banerową, jednak ich ogromną zaletą jest moŜliwość przedłuŜenia kontaktu  
z marką. Nie mówi się wówczas o incydentalnym kontakcie z banerem, ale  
o budowaniu relacji. Jest to szczególnie waŜne w kontekście tzw. ślepoty bane-
rowej14, przejawiającej się między innymi uniewraŜliwieniem odbiorców na 
banery, a zauwaŜanej coraz częściej nawet w świecie mobilnego marketingu15. 

Gry i aplikacje w społecznościach 

Czasem zamiast gier firmy stosują aplikacje o charakterze rozrywkowym, 
których celem jest równieŜ budowanie relacji z marką, co jest niezbędne w kon-
tekście ewolucji zachowań konsumentów i ich potrzeb16. Przykładem jest stwo-
rzona przez Lancôme aplikacja „Hypnôse Doll Eyes”17. Celem gry, z perspek-
tywy uŜytkownika, jest stworzenie spersonalizowanego awatara i wykonanie 
makijaŜu przy uŜyciu kosmetyków firmy Lancôme. Gracz w pierwszym etapie 
wybiera z dostępnej palety cerę i kolor włosów odpowiadający posiadanemu 
przez siebie. UŜytkownik ma równieŜ moŜliwość wyboru stroju jednego  
z trzech zaproponowanych, co zaprezentowano na rysunku 1. 

                                                                 
12 P. de Pelsmacker, M. Geuens, J. Van den Bergh, Foundations of marketing communications. 

European perspective, Prentice Hall, Harlow 2005, s. 242. 
13 http://www.capncrunch.com/#wordcrunch. 
14 J. Nielsen, H. Loranger, Prioritizing web usability, New Riders Press, Berkeley 2006, s. 76. 
15 A. Bruno, iVertizing. iPhone apps have commercial potential, „Billboard” 1999, No. 4, s. 28. 
16 B. Gregor, M. Stawiszyński, E-commerce wobec wyzwań mediów społecznościowych,  

w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. I, Zeszyty Naukowe nr 597, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2011, s. 130–131. 

17 Gra „Hypnôse Doll Eyes”, przygotowana dla firmy Lancôme, https://apps.facebook.com/ 
hypnose-fr. 
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Rys. 1. Personalizacja podstawowa w aplikacji Hypn

Źródło: www.facebook.com/hypnose

Istotny jest przekaz formułowany przez mark
wości personalizacji w kierunku skóry ciemnej mo
sensie na kierowanie oferty głównie do osób pochodzenia nieafryka
ZróŜnicowanie strojów natomiast 
eleganckie i ekscentryczne oraz bardzo młode. Szczególnie interesuj
ostatni strój, poniewaŜ
z francuską kulturą elegancji.

Drugi etap gry wymaga wkleje
kacji ze zdjęć wcześniej udost
do wgrania z komputera. Zdj
wybór ogranicza się do pierwszego albumu. Na kolejnym etapie
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Rys. 2. Wybór kształtu twarzy w apli
Hypnôse Doll Eyes  

Źródło: www.facebook.com/hypnose
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Rys. 4. Wybieranie palety do makija

Źródło: www.facebook.com/hypnose
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Rys. 3. Wybór kształtu oczu, ust i nosa  

ródło: www.facebook.com/hypnose-fr 
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Rys. 5. MoŜliwe do podjęcia aktywno

Źródło: www.facebook.com/hypnose
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Przykładem zastosowania grywalizacji do promocji filmu animowanego 
moŜe być gra „The Smurfs and Company
z premierą filmu „Smerfy 3D

                                                                
18 P. Tkaczyk, Grywalizacja
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wzmocnienie obydwu produktów. Celem gry jest zarządzanie miastem smerfów 
i przyczynianie się do jego ciągłego rozwoju.  

Pierwszym mechanizmem, automatycznie pojawiającym się przy starcie 
gry, jest dzienny bonus (rys. 6). Jest to dodatek, który otrzymuje gracz za co-
dzienne logowanie się w grze. Bonusem moŜna się podzielić, to znaczy opubli-
kować na swojej tablicy po to, aby inni uŜytkownicy mogli pobrać dodatkowe 
monety do gry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Pierwszy ekran gry „The Smurfs & Co” 

Źródło: http://www.facebook.com/thesmurfsco. 

Jest to zjawisko o tyle ciekawe, Ŝe moŜliwość taką mają nie tylko gracze juŜ 
aktywni w grze, ale równieŜ uŜytkownicy, którzy dotychczas nie grali. Istnieje 
teŜ moŜliwość zaproszenia innych do współgrania. Odmówienie skorzystania  
z przyjemnego zajęcia jest trudne i dlatego najczęściej zaproszenia takie są ak-
ceptowane. Pasek poniŜej gry przedstawia innych graczy, naszych znajomych,  
z którymi rywalizuje się o lepszą pozycję w grze. Jest to o tyle interesujące, Ŝe 
uŜytkownicy chętniej rywalizują z osobami, które znają, niŜ z nieznajomymi. 
Znajome osoby chętniej równieŜ wspierają się w grze. Takie wsparcie jest po-
trzebne, kiedy gra wykorzystuje kolejny mechanizm, to jest kolekcjonowanie 
(rys. 7). 

UŜytkownicy otrzymują zadania, które prezentowane są w lewej części 
ekranu. Do zakończenia pewnego etapu gry czy do wykonania pojedynczego 
zadania naleŜy zebrać odpowiednią liczbę róŜnego typu materiałów. Najczęściej 
moŜna albo czekać i poszukiwać ich w grze, albo poprosić o pomoc znajomych 
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bądź kupić za realne pieniądze. Ludzie dąŜą do zakończenia rozpoczynanych 
projektów i do uzupełnienia brakujących elementów, dlatego najczęściej starają 
się dokończyć zadanie dzięki pomocy lub kupnie, rzadziej szukają moŜliwości 
pozyskania zasobów w ramach gry. Istnieje równieŜ moŜliwość odwiedzania 
znajomych i pomagania im. UŜytkownik pomagający moŜe otrzymać za tego 
typu aktywność dodatkową energię lub inne profity. Warto zauwaŜyć, Ŝe w ten 
sposób gry promują postawy prospołeczne. 

 

 

Rys. 7. Kolekcjonowanie na przykładzie gry „The Smurfs” & Co”  

Źródło: http://www.facebook.com/thesmurfsco. 

Innym przykładem tego typu jest gra, przygotowana w ramach portalu Fa-
cebook na zlecenie TP SA przez Atomclick i Looksoft Sp. z o.o., wykorzystują-
ca jako głównych bohaterów emotikony TP, czyli Serce i Rozum. Gra podpięta 
jest pod stronę http://www.facebook.com/serceirozum na Facebooku, a jej ce-
lem jest przejście przez dom pełen przygód.  

Gra (około 6000 fanów) prezentuje ranking nie tylko znajomych uŜytkow-
nika, ale równieŜ wszystkich graczy (rys. 8). Ma to na celu stymulowanie ak-
tywności w grze. Podział na poszczególne poziomy, których odblokowanie 
następować ma kolejno po sobie, powoduje u gracza wzrost potrzeby przejścia 
do następnego poziomu. Gra jest dostępna na urządzeniach mobilnych. Częste 
eksponowanie Serca i Rozumu powoduje wzrost zaangaŜowania i lojalności 
wobec marki. 

Inna aplikacja stworzona dla TP SA równieŜ z wykorzystaniem Serca i Ro-
zumu to aplikacja prezentująca porady w zaleŜności od tego, czy internauta 
chce „kierować się sercem, czy rozumem” (rys. 9). 
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Rys. 8. Ranking graczy w grze 

Źródło: http://www.facebook.com/serceirozum

Rys. 9. Aplikacja Serce i Rozum daj

Źródło: http://www.facebook.com/sir_daja_rade
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anking graczy w grze „Serce i Rozum” 

ródło: http://www.facebook.com/serceirozum. 

 

Aplikacja Serce i Rozum dają radę! 

ródło: http://www.facebook.com/sir_daja_rade. 
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Jest to aplikacja o tyle ciekawa, Ŝe nie tylko wykorzystuje wieloznaczność 
wyraŜeń w języku polskim, ale równieŜ w sposób humorystyczny odnosi się do 
bieŜących problemów. W tym przypadku zaangaŜowanie uŜytkownika jest 
mniejsze, jednak potrzeba dzielenia się contentem (czyli treścią lub zawarto-
ścią) – bardzo wysoka. Aplikacja wykorzystuje więc elementy marketingu wi-
rusowego19. Tego typu aplikacja wzmacnia nie tylko relacje uŜytkownika  
z marką, ale wywołuje efekt polecenia, który pozytywnie wpływa na sponta-
niczną i wspomaganą świadomość marki. 

Zakończenie 

Wykorzystywanie gier i aplikacji społecznościowych w codziennej praktyce 
marketingowej jest niezwykle istotne. Warto zauwaŜyć, Ŝe gry o charakterze 
społecznościowym są nadal relatywnie rzadko wykorzystywane jako instrument 
wspierający komunikację marketingową w Polsce. Z pewnością moŜna stwier-
dzić, Ŝe rynek gier jako elementów budujących zaangaŜowanie, kreujących 
więzi z marką oraz tworzących nowe potrzeby wśród klientów będzie rósł. Jest 
to związane z relatywną nowością zagadnienia na rynku i jego wysoką skutecz-
nością20. W celach marketingowych w coraz większym stopniu będą wykorzy-
stywane gry zawierające aspekty społecznościowe, ale jednocześnie będące 
odpowiednikiem gier RPG. Jest to niezwykle prawdopodobne, poniewaŜ  
w grach tego typu z jednej strony występuje najwyŜsze utoŜsamienie z postacią, 
bardzo wysokie zaangaŜowanie w grę, a jednocześnie – największe prawdopo-
dobieństwo polecenia gry21. 
 

ADVERGAMING AND GAMIFICATION AS A TREND  
AND A CHANCE FOR MODERN MARKETING 

 
Summary 

 
Marketing specialists are challenged with usage of impressive scope of methods and tech-

niques, which are aimed at improving corporate image, brand awareness, sales, etc. Gamification 
and advergaming may be a chance to provide marketing communicate to customers in an interest-

                                                                 
19 A. Lindgreen, J. Vanhamme, Viral marketing: the use of surprise, w: Advances in electronic 

marketing, eds. I. Clarke, Th. Flaherty, Idea Group Publishing, Hershey–London 2005, s. 122 
–131. 

20 G. Zicherman, J. Linder, Game-based marketing. Inspire Customer loyalty through rewards, 
challenges and contests, John Willey & Sons, New Jersey 2010, s. 1–8. 

21 R.N. Landers, R.C. Callan, Casual social games as serious games: the psychology of 
gamification in undergraduate education and employment training, w: Serious games and edu-
tainment applications, eds. M. Ma, A. Oikonomou, L.C. Jain, Springer, London–Heidelberg–New 
York 2011, s. 399–424. 
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ing and efficient way, which is the only one to be heard in a sea of communication noise. The 
article is aimed at presenting the idea and way of working of the advertisements by and in games, 
but also presenting the examples of appropriate usage of it in a marketing practice. 

Translated by Beata Gotwald 
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MOBILE MARKETING  
W PROCESIE DECYZYJNYM KONSUMENTA 

 

 

 

Streszczenie  

Wraz ze wzrostem liczby sprzedanych smartfonów wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem 
ich w działaniach marketingowych. Mobile marketing przestaje być jedynie nowinką czy chwi-
lową modą. To wymóg strategii marketingowej dla tych firm, które chcą budować swoją przewa-
gę rynkową. Kryje on w sobie ogromny potencjał marketingowy, którego eksplozję będzie się bez 
wątpienia obserwować w najbliŜszym czasie. Dzięki innowacyjnym narzędziom umoŜliwia on nie 
tylko wyeliminowanie barier czasowych czy przestrzennych, ale przede wszystkim dostarczanie 
wartości dodanej odwołującej się do emocji i nowych doświadczeń klienta. Dzięki temu wciąga 
go w swoistą podróŜ z daną firmą/marką, która ma doprowadzić do jego zaangaŜowania i nawią-
zania trwałych relacji. Jednak skuteczność działań prowadzonych za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych wymaga znajomości poszczególnych rozwiązań i świadomości ich konsekwencji 
zarówno po stronie klientów, jak i wykorzystujących je firm/marek. 

Wprowadzenie 

Korzystamy dziś z większej  liczby urządzeń niŜ kiedykolwiek: począwszy 
od cyfrowych dekoderów, przez konsole do gier, rodzinne komputery osobiste, 
aŜ po wyrafinowane telefony komórkowe i tablety, które mają sprawić, Ŝe do-
stęp do sieci będzie łatwiejszy, wygodniejszy i bardziej wciągający niŜ kiedy-
kolwiek1. Rosnąca popularność urządzeń mobilnych i ich wysoki poziom uŜy-
teczności dzięki róŜnorodności dostępnych aplikacji i łączności bezprzewodo-
wej sprawiają, Ŝe stają się one w coraz większym stopniu istotnym elementem 
aktywności biznesowej firm/marek. Bez wątpienia kryją w sobie ogromny po-
tencjał marketingowy, dostarczając wielu rozwiązań, dzięki którym moŜliwy 
jest ciągły kontakt z klientem. Mówi się, Ŝe urządzenia mobilne to tak naprawdę 
                                                                 

1 D. Ryan, C. Jones, Najlepsze kampanie marketingu cyfrowego, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2011, s. 27. 
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pierwsze osobiste komputery, które są z nami cały czas, reagują na nasz dotyk, 
wiedzą, gdzie jesteśmy (GPS) i jak się poruszamy2. Ludzie mają bardzo osobi-
sty stosunek do swoich urządzeń mobilnych. W uproszczeniu: urządzenia te 
nosi się za paskiem albo w kieszeni, więc stąd ten osobisty stosunek do nich3. 
Poszczególne urządzenia mobilne i ich uŜytkownicy stanowią swoiste połącze-
nie prowadzące do efektu synergii pomiędzy człowiekiem a wykorzystywaną 
przez niego technologią. W rezultacie zmianie ulegają doświadczenia i emocje, 
jakie odczuwają klienci w procesie dokonywania zakupu, dzięki czemu o wiele 
łatwiej jest zarządzać wartością klienta. Firmy/marki mogą bowiem dzięki temu 
dostarczać swoim klientom takie bodźce, aby prowadziły one do wzrostu zy-
skowności realizowanych transakcji. Współczesny marketing to zdolność do 
sprostania potrzebom wszystkich klientów i kaŜdego z osobna, zapamiętania 
wymagań klienta i kontaktowania się z nim w taki sposób, który będzie dowo-
dził, Ŝe menedŜerowie pamiętają te wymagania4. Celem artykułu jest określenie 
roli marketingu mobilnego w procesie decyzyjnym klienta.  

Proces decyzyjny współczesnego klienta  

KaŜdy trend: technologiczny, gospodarczy, środowiskowy, społeczny czy 
polityczny, który wpływa na sposób postrzegania otaczającego nas świata  
i kształtuje oczekiwania konsumentów w stosunku do dóbr i usług, stwarza 
firmom wyjątkowe moŜliwości rozwoju5. Dlatego tak waŜne jest zrozumienie 
istoty nowych zjawisk, przesłanek ich rozwoju i warunków, w jakich mogą one 
zostać zaadaptowane w procesie budowania świadomości i wizerunku poszcze-
gólnych firm/marek.  

Emocje ludzkie przenikają się z procesami rozumowymi. Mimo Ŝe nasze 
mózgi posiadają oddzielne struktury słuŜące do rozumowania emocjonalnego  
i logicznego, oba te systemy komunikują się wzajemnie i wspólnie kształtują 
nasze zachowania. Co waŜniejsze, system emocjonalny, ewolucyjnie starszy, 
zazwyczaj stanowi pierwotną siłę sprawczą naszego myślenia i zachowania. Co 
jeszcze waŜniejsze, emocje biorą udział i mają zasadnicze znaczenie w procesie 
podejmowania trafnych decyzji6. W efekcie klasyczny układ lejka w procesie 
decyzyjnym wzbudza coraz większy sceptycyzm. Rozwój technologii IT do-
                                                                 

2 B. Wawryszuk, Mobilne wyzwanie, w: UŜyteczność w Internecie, Interaktywnie.com, Wro-
cław 2011, s. 38. 

3 M. Joel, Sześć pikseli oddalenia, Helion, Gliwice 2010, s. 232. 
4 V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa 2010, s. 218. 
5 E. Ofek, Trendy, które mogą zmienić twój biznes. Nie przegap ich, „Harvard Business Review 

Polska” 2011, nr 2, s. 53. 
6 G. Zaltman, Jak myślą klienci, Harvard Business Press, Poznań 2008, s. 41. 
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prowadził do sytuacji, w której dokonanie zakupu staje się procesem o wiele 
bardziej złoŜonym i wielowymiarowym niŜ dotychczas. Nieograniczony dostęp 
do informacji, a niejednokrotnie jej nadmiar powodują, Ŝe wielokrotnie osta-
teczną decyzję klient podejmuje dopiero w punkcie sprzedaŜy.  

W podejściu klasycznym wraz z pojawieniem się potrzeby klient rozpoczy-
nał proces poszukiwania informacji o alternatywnych moŜliwościach jej zaspo-
kojenia. Zainteresowany był informacjami o samym produkcie, jego substytu-
tach, walorach uŜytkowych, cenie czy dostępności. Analiza i porównanie po-
szczególnych wariantów w oparciu o przyjęte kryteria pozwalały na stopniowe 
odrzucenie tych alternatyw, które z punktu widzenia klienta nie były atrakcyjne. 
Dzięki temu, jak w przysłowiowym lejku, moŜliwe było ograniczenie począt-
kowo duŜej liczby dostępnych produktów do jednego, który klient decydował 
się zakupić. Obecnie jednak klient dąŜy do ograniczenia czasu przeznaczanego 
na poszukiwanie alternatyw, co więcej – wzrasta dla niego rola informacji prze-
kazywanej przez innych uŜytkowników danego produktu. Korzystając z wielu 
dostępnych źródeł pozyskania informacji, zwłaszcza w przypadku urządzeń 
mobilnych, wciąŜ zmienia rozwaŜany przez siebie wachlarz alternatywnych 
sposobów zaspokojenia istniejących potrzeb. Nie ogranicza się takŜe do korzy-
stania jedynie z przekazu kierowanego przez firmę/markę, który był kluczowy 
w ujęciu klasycznym.  

Portale społecznościowe, blogi czy fora, do których bez trudu moŜe dotrzeć 
za pośrednictwem smartfonów czy klasycznych telefonów komórkowych, stały 
się dla niego waŜnym kanałem pozyskania informacji. Jak wynika z badania 
Marketers Benchmarks 2011: A Survey of Marketers Priorities & Challenges,  
w sektorze B2C najbardziej oczekiwaną przez konsumentów formą dystrybucji 
treści są blogi (37%), wirtualne eventy, szkolenia i seminaria online (34%), 
raporty, analizy i wyniki unikatowych badań (29%), content generowany przez 
innych uŜytkowników, taki jak filmy i zdjęcia (23%) oraz materiały wideo 
(20%)7. Zatem w procesie decyzyjnym wzrosła wartość opinii dotychczaso-
wych klientów danej firmy/marki. To oni bowiem po dokonaniu określonego 
zakupu wyraŜają swoje zadowolenie lub rozczarowanie nabytym produktem  
i obsługą, tym samym wpływając na decyzje zakupowe innych. Ich krytyka lub 
poparcie mogą zmienić nastawienie potencjalnych klientów. Zatem po dokona-
niu określonego zakupu klient nadal moŜe uczestniczyć w Ŝyciu danej fir-
my/marki, stając się jej sprzymierzeńcem lub przeciwnikiem. Relacje te wyma-
gają jednak interaktywnych narzędzi, które wzbudzą ciekawość klienta i jego 
                                                                 

7 N. Malec, Czas content marketingu, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 3, s. 10. 
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chęć zaangaŜowania się. Stąd coraz więcej firm udostępnia swoją stronę i jej 
aplikacje w wersji przeznaczonej na urządzenia mobilne. Często jest to tzw. 
wersja light, która moŜe róŜnić się od tradycyjnej wersji internetowej. Chęć 
zwiększenia uŜyteczności dla klientów wymusza konieczność eliminacji i/lub 
modyfikacji dostępnych w ten sposób treści. Przez Internet i w realnej rzeczy-
wistości konsumenci odnajdują się nawzajem w globalnych lub lokalnych sie-
ciach. To Web 2.0, internetowe programy stymulujące twórczość uŜytkowni-
ków i interakcje między ludźmi, sytuują nowe więzi w głównym nurcie ludzkiej 
aktywności8. 

Wielość i róŜnorodność dostępnych kanałów komunikacji, zwłaszcza przy 
jednoczesnym rozwoju urządzeń mobilnych, zwiększa moŜliwości oddziaływa-
nia na klientów i ich proces decyzyjny. Współczesny klient przestaje być bo-
wiem biernym odbiorcą przekazywanych mu komunikatów marketingowych. 
Sam poszukuje i angaŜuje się w proces pozyskania informacji, na podstawie 
których będzie skłonny podjąć optymalną dla siebie decyzję. Jednostronny  
i niejednokrotnie natarczywy przekaz powoduje jego zniechęcenie i prowadzi 
do odrzucenia oferty danej firmy/marki.  

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, Ŝe coraz częściej klienci poszukują 
obiektywnych informacji, przekazywanych w określonym kontekście i ukierun-
kowanych na ich rzeczywiste potrzeby. Nie kaŜda informacja przekazana przez 
firmę/markę jest zatem postrzegana jako warta zainteresowania. Trudno jest się 
bowiem odnaleźć w gąszczu informacji. Konsument jest tym coraz bardziej 
zmęczony, jednocześnie wzrasta jego świadomość – zanim dokona zakupu, 
chce wiedzieć, czy i dlaczego ten produkt jest najlepszy. Chce podejmować 
bardziej świadome decyzje oparte na wiedzy, a nie tylko znajomości marki9. 
UŜyteczność dostarczanych treści pobudza zainteresowanie klienta i inspiruje 
go do dalszej aktywności,  tym samym dostarczając mu kolejnych przesłanek do 
dokonania danego zakupu. Działania firm ukierunkowane na przekaz treści 
oczekiwanych przez klientów i postrzeganych przez nich jako wiarygodne 
umoŜliwiają pogłębienie posiadanej wiedzy, wzbudzają pozytywne emocje  
i tym samym pozwalają na nawiązanie i/lub intensyfikację istniejących relacji.  

Aby wspomóc klienta w procesie decyzyjnym, konieczna jest zmiana kie-
runku prowadzonych działań marketingowych. WaŜna staje się zatem nie tylko 
identyfikacja potrzeb klientów, ale przede wszystkim dostarczenie im określo-
nych wartości uzupełniających sprzedawany produkt w sposób i za pośrednic-

                                                                 
8 P. Fisk, Geniusz konsumenta, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 254. 
9 N. Malec, Czas content marketingu…, s. 9. 
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twem urządzeń, które akceptują. Wówczas moŜliwe staje się kreowanie wza-
jemnych pozytywnych doświadczeń, prowadzących do zachwytu, satysfakcji  
i poczucia zadowolenia klienta. W następnym roku marketerzy powinni prze-
myśleć swoje podejście do reklamy i marketingu, tak aby skoncentrować się na 
kreowaniu działań w zakresie kontent marketingu, który w sposób naturalny 
uatrakcyjni proces zakupowy, zamiast polegać jedynie na typowym modelu 
reklamy, której konsumenci wierzą coraz mniej10. Ta szczególna zawartość ma 
zwiększyć zaangaŜowanie klienta i jednocześnie sprawić, Ŝe jego proces decy-
zyjny będzie przez niego postrzegany jako prostszy i racjonalny. UmoŜliwia to 
wzrost zaufania klientów i zwiększa ich satysfakcję juŜ na etapie podejmowania 
decyzji o zakupie. 

Urządzenia mobilne pozwalają na dotarcie z informacją w czasie rzeczywi-
stym, przez co w odczuciu klienta wzrasta wartość nabywanych produktów. 
Efekt wzajemnej synergii gwarantuje dopiero połączenie obiektywnych infor-
macji z pozytywnymi odczuciami klienta wynikającymi z jego doświadczeń  
z daną firmą/marką. Dostarczanie klientom informacji wiarygodnych, aktual-
nych, dotyczących ich faktycznych zainteresowań zwiększa przekonanie, Ŝe 
firma/marka szanuje swoich klientów i jest faktycznie zainteresowana ich rze-
czywistymi potrzebami. To warunek konieczny do optymalizacji procesu decy-
zyjnego klienta, ale niewystarczający. Trzeba uświadomić sobie takŜe charakter 
i poziom emocji oraz doświadczeń, jakie odczuwa klient w kontakcie z daną 
firmą/marką. Dziś narzeka się nie na dostęp do informacji, ale na jej zalew. 
Prawdziwa wartość wytwarzana przez producenta informacji sprowadza się do 
zlokalizowania, przefiltrowania i przekazania tego, co moŜe okazać się interesu-
jące dla klienta11.  

RóŜnorodność dostarczanych bodźców będzie zwiększać atrakcyjność do-
konanego zakupu i prowadzić do ciągłego zainteresowania klienta. Dla klientów 
korzyści emocjonalne naleŜą do waŜnych wartości, które nadają znaczenie ich 
Ŝyciu. ChociaŜ wygląd i funkcjonalność produktu są waŜne, dla konsumenta 
stanowią jedynie nieznaczną część prawdziwych powodów zakupu12. W efekcie 
w oparciu o własne doświadczenia i opinie innych osób współczesny klient nie 
ogranicza się juŜ jedynie do odrzucania kolejnych alternatyw zaspokojenia swo-
jej potrzeby, ale w czasie rzeczywistym, aŜ do momentu ostatecznego zakupu, 

                                                                 
10 G. Ramsey, Content marketing is critical for social media success, http://tradesme 

ninsights.com/2011/02/17/2011-trends-content-marketing-is-critical-for-social-media-success. 
11 C. Shapiro, H. Varian, Potęga informacji, Helion, Gliwice 2007, s. 19. 
12 G. Zaltman, Jak myślą klienci…, s. 53. 
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dodaje i/lub odrzuca kolejne opcje. Tym samym proces decyzyjny staje się  
o wiele bardziej złoŜony.  

Klient świadomy istniejących moŜliwości niejednokrotnie pod wpływem 
emocji zmienia jednak swoje decyzje. Obiektywne kryteria, którymi kierował 
się na etapie gromadzenia informacji i oceny dostępnych wariantów, mogą zo-
stać ograniczone poprzez odczuwane subiektywnie walory emocjonalne, co 
doprowadzi do zmiany podjętej przez niego wcześniej decyzji. Co więcej, pozy-
tywne odczucia klienta będą wpływały równieŜ na wzrost jego reakcji impul-
sywnych i tym samym na wielkość dokonywanych przez niego w danym miej-
scu zakupów. Konsument w sklepie nie interesuje się, na jaki bodziec odpowia-
da swoim zachowaniem. Znaczna większość decyzji dotyczących ostatecznego 
wyboru produktu i marki podejmowanych jest przez kupującego w czasie od 
kilku sekund do 2 minut13. Impuls w postaci specjalnych ofert i informacji moŜe 
okazać się decydujący. Stąd wzrasta zainteresowanie firm/marek wykorzysta-
niem narzędzi marketingu mobilnego w procesie oddziaływania na decyzje 
zakupowe klientów. Sprzyja temu dynamiczny wzrost sprzedaŜy urządzeń mo-
bilnych, jak smartfony i tablety. Według danych Analytics and Insight, działu 
badawczego domu mediowego MEC, który przygotował pierwszy raport doty-
czący rynku smartfonów w Polsce, wynika, Ŝe blisko 14% Polaków korzysta juŜ 
z tego urządzenia14. Specjaliści Nokia Siemens Networks prognozują, Ŝe  
w 2020 roku statystyczny Polak odbierze i wyśle za pomocą swojego telefonu 
komórkowego, smartfona czy tabletu 52 razy więcej danych niŜ obecnie, a licz-
ba uŜytkowników mobilnego Internetu sięgnie 35 mln. Za pomocą smartfonów 
w Polsce będzie się wysyłać łącznie 232 petabajty (miliard bajtów) danych mie-
sięcznie w porównaniu do 0,12 petabajta w 2010 roku15. 

Marketing mobilny wzbudza wielkie emocje dzięki potencjałowi, jaki kryją 
w sobie dostępne urządzenia mobilne i kompatybilne z nimi aplikacje. To jed-
nak nie tylko narzędzia, takie jak SMS, MMS, fotokody, Quick Response Code 
(QR), m-kupony, serwisy lajt, Augmented Reality (AR). To znacznie szersze 
uzupełniające się działania promocyjne związane z urządzeniami przenośnymi  
– telefonami, smartfonami i tabletami z dominującą obecnie pozycją iPada16. 

                                                                 
13 A. Juszkis, J. Pospychała, Shopper marketing, „Harvard Business Review Polska” 2011,  

nr 5, s. 97. 
14 M. Synoradzka, Smartfon – przyjaciel kobiety, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 3, s. 16. 
15 PAP 2011, W 2020 roku 35 mln Polaków będzie korzystać z mobilnego Internetu, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10776492, NSN_ w_ 2020_r_35_mln_Polakow_ będzie_ 
korzystac_z_mobilnego_internetu.html. 

16 T. Dworek, Quo vadis mobile?, „Marketing w Praktyce” 2011, nr 11, s. 27. 
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Marketing mobilny to nowy wymiar komunikacji, którego rola w procesie de-
cyzyjnym dynamicznie wzrasta. Dotyczy to nie tylko zakupu produktów online, 
ale takŜe zakupów realizowanych w sposób tradycyjny.  

Ogromną zaletą wykorzystania poszczególnych narzędzi marketingu mo-
bilnego jest moŜliwość kontaktu w czasie realnym, co sprawia, Ŝe firma/marka 
moŜe być wciąŜ obecna w codziennym Ŝyciu swoich klientów, towarzysząc im 
na bieŜąco w procesie decyzyjnym. W efekcie poszczególne firmy/marki mogą 
przyspieszać proces decyzyjny kupujących w miejscu sprzedaŜy, wpływać na 
wielkość sprzedaŜy poszczególnych grup produktów, prowadzić interaktywne 
działania promocyjne, zwiększać poziom wiedzy klientów na temat poszcze-
gólnych produktów, jednocześnie budując wizerunek firmy/marki dbającej  
o konsumentów. NaleŜy zatem przypuszczać, Ŝe marketing mobilny w najbliŜ-
szym czasie stanie się jednym z najdynamiczniej rozwijających się trendów.  

Nie wszystkie dostępne obecnie rozwiązania wykorzystywane w marketin-
gu mobilnym będą miały znaczenie w samym procesie decyzyjnym. Mogą być 
one bowiem wykorzystywane takŜe w wielu innych obszarach działań marke-
tingowych jak np. rzeczywistość rozszerzona stosowana w promocji miast czy 
technologia zbliŜeniowa, która moŜe przyczynić się do większej popularyzacji 
mobile płatności i mobile shoppingu.  

Bez wątpienia wiele firm/marek w Polsce wciąŜ ogranicza się jedynie do 
najprostszych rozwiązań w tym zakresie, jak chociaŜby SMS-y i MMS-y, rezy-
gnując z faktycznych moŜliwości, jakie moŜe generować dla nich marketing 
mobilny. Są one wykorzystywane do przesyłania informacji o specjalnych ofer-
tach i promocjach, a takŜe do wysyłki m-kuponów. Ta ostatnia kategoria zastę-
puje coraz częściej tradycyjne kupony rabatowe. Jednocześnie jednak widać 
wzrost zainteresowania takimi narzędziami jak: kody QR i geolokalizacja, które 
mogą odegrać znaczącą rolę w procesie decyzyjnym klientów juŜ w najbliŜ-
szym czasie. Analiza rynku wskazuje na wzrost liczby firm/marek, które 
umieszczają kody QR na swoich produktach, dla przykładu: katalogi turystycz-
ne (np. TUI, Neckermann) czy odzieŜ sportowa (np. Adidas, Reebok). MoŜli-
wość ich zeskanowania zwiększa dostęp klienta do konkretnych multimedial-
nych treści, które moŜe on pozyskać, będąc juŜ w miejscu sprzedaŜy. Dostęp za 
pośrednictwem urządzeń mobilnych do strony producenta, profilu marki na 
portalach społecznościowych, portali umoŜliwiających porównanie oferty ce-
nowej itp. to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych sposobów dotarcia do in-
formacji. Z jednej strony klient ma nieograniczony dostęp do potrzebnej mu 
wiedzy, ale jednocześnie towarzyszą temu pozytywne emocje wynikające  
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z przyjaznego i interaktywnego procesu decyzyjnego. W efekcie proces ten 
staje się dla klienta prostszy i o wiele bardziej atrakcyjny.   

Bardzo przydatna w procesie decyzyjnym moŜe okazać się równieŜ geolo-
kalizacja. Dzięki informacji o miejscu pobytu klienta moŜliwe staje się przed-
stawianie mu konkretnych propozycji zakupowych czy teŜ specjalnych ofert 
promocyjnych, np. gdy będzie on w określonej odległości od punktu sprzedaŜy. 
Ponadto klient sam decyduje, kiedy chce otrzymywać oferty określonych marek 
dzięki opcji „check-in”. W efekcie dostaje on jedynie te informacje, którymi 
jest zainteresowany i które są dla niego przydatne w procesie decyzyjnym. Nie 
bez znaczenia pozostaje równieŜ geolokalizacja w procesie targetowania prze-
kazu reklamowego. Rozwój usług związanych z lokalizacją jest w duŜym stop-
niu powiązany z rosnącą liczbą urządzeń mobilnych, z których wiele jest wypo-
saŜonych w odbiorniki GPS, i doskonaleniem metod określania przybliŜonej 
pozycji telefonów komórkowych niewyposaŜonych w GPS. Te usługi umoŜli-
wiają uŜytkownikom dostęp do istotnych informacji i reklam docelowych do-
starczanych bezpośrednio do ich telefonów na podstawie informacji o aktualnej 
lokalizacji17. 

MoŜna przypuszczać, Ŝe technologia mobilna to wciąŜ na tyle nowy obszar, 
Ŝe budzi on obawy co do skuteczności i efektywności poszczególnych rozwią-
zań. JednakŜe przedsiębiorstwa mające do wyboru wiele róŜnorodnych instru-
mentów komunikowania się z klientami muszą zadbać o odpowiednią kolejność 
ich stosowania w poszczególnych etapach procesu komunikacji oraz uwzględ-
niać występujące między nimi relacje. Zasadą budowania i pogłębiania więzi  
z klientem jest ciągłe uaktualnianie i dostosowywanie systemu komunikacji do 
zmieniających się oczekiwań i preferencji klientów18.  

Wpływ mobile marketingu na decyzje konsumentów w świetle badań  
własnych  

Badanie miało charakter sondaŜowy i zostało przeprowadzone metodą an-
kiety bezpośredniej wśród studentów łódzkich uczelni. Dobór próby miał cha-
rakter celowy. Zgodnie z raportem strategicznym IAB Polska 2010 najliczniej-
szą grupę osób korzystających w Polsce z Internetu stanowią studenci i ucznio-
wie. Grupa ta stanowi aŜ 31% wszystkich internautów. Co więcej, polscy inter-
nauci to osoby przede wszystkim w wieku do 24 lat (26%) oraz 25–34 lata 

                                                                 
17 D. Ryan, C. Jones, Najlepsze kampanie…, s. 30. 
18 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców  i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 

Warszawa 2003, s. 342. 



Mobile marketing w procesie decyzyjnym konsumenta  221

(25%)19. Taki zaś przedział wiekowy obejmuje studentów zarówno studiów 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.  

Kwestionariusz ankietowy składał się z 39 pytań, z czego 6 stanowiły pyta-
nia-metryczki. Badanie przeprowadzono w okresie styczeń–luty 2012 roku 
wśród 539 studentów, z czego do dalszej analizy wykorzystano 502 poprawnie 
wypełnione kwestionariusze ankietowe. Celem przeprowadzonego badania była 
ocena wykorzystania technologii IT w marketingu, a analizowane zagadnienia 
dotyczyły przede wszystkim mediów społecznościowych i mobile marketingu. 
Prezentowane wyniki mają zatem charakter fragmentaryczny i dotyczą tylko 
wybranych aspektów analizowanych zagadnień. Ze względu na fakt, Ŝe badania 
w omawianym zakresie będą prowadzone w sposób cykliczny, tak aby 
uwzględnić zmianę zachowań klientów w czasie, prezentowane wyniki mają 
charakter informacyjny i mogą wskazywać tylko ogólne tendencje, stanowiąc 
podstawę do dalszych pogłębionych badań i analiz w tym zakresie.  

W badaniu wzięły udział 294 kobiety, co stanowiło 58,6% wszystkich re-
spondentów. W przewaŜającej części badani mieli poniŜej 25 lat (64,14%)  
– rysunek 1. Nieco ponad 23% stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat. Obie 
grupy wiekowe obejmują zatem przedstawicieli generacji Y i Next, w przypad-
ku których kluczową rolę odegrał rozwój technologii IT. Miał on bowiem 
znaczny wpływ na proces kształtowania się ich osobowości, zachowań i profilu 
konsumenta. Co dziesiąty respondent był w wieku od 35 do 44 lat. Najmniejszą 
grupę stanowiły osoby powyŜej 45 lat (2,39%).   

Rys. 1. Struktura respondentów według wieku 

Źródło: badania własne. 

                                                                 
19 S. Pliszka, Polski rynek internetowy – dostęp do Internetu, w: Raport strategiczny Polska, 

Europa, Świat 2010, red. A. Wątła, IAB Polska, Warszawa 2011, s. 16–17. 
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W przewaŜającej części respondenci nie byli mieszkańcami Łodzi. W ma-
łych miejscowościach mieszkało 67,93% badanych, zaś osoby zamieszkujące  
w miejscowościach od 100 001 do 500 000 stanowiły 7,97% (rys. 2). To osoby, 
które uczą się w łódzkich uczelniach i/lub ponadto pracują w tutejszych fir-
mach. Nie są jednak stałymi mieszkańcami tego miasta. Natomiast, co czwarty 
badany był mieszkańcem miejscowości powyŜej 500 000 osób.  

 

Rys. 2. Struktura respondentów według miejsca zamieszkania 

Źródło: badania własne. 

Nieco ponad 37% respondentów osiągało miesięczne dochody netto poniŜej 
1500 zł (rys. 3). Co piąty badany zarabiał od 2001 zł do 2500 zł netto miesięcz-
nie, zaś dochód netto w wysokości od 1501 zł do 2000 zł otrzymywało niecałe 
14% badanych. Najmniejszą grupę stanowiły osoby, które zarabiają od 2501 zł 
do 3000 zł (6,18%). Nieco ponad 11% respondentów stanowiły osoby, których 
dochód miesięczny netto przekraczał 3000 zł, a takŜe te, które nie miały obecnie 
dochodów. Grupę tę stanowiły przede wszystkim osoby w wieku do 25 lat 
(94,83%), które pozostają na utrzymaniu rodziców i/lub mają problemy ze zna-
lezieniem pracy ze względu na obecną sytuację społeczno-gospodarczą. W 2011 
roku w regionie łódzkim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych we wszyst-
kich grupach bez względu na poziom wykształcenia20. 

3/4 respondentów stanowili studenci kształcący się w uczelniach niepań-
stwowych, w trybie studiów niestacjonarnych. Tendencja taka jest zgodna ze 
wskaźnikami dotyczącymi liczby studentów studiujących w kaŜdym z analizo-
wanych trybów studiów w województwie łódzkim w ostatnich latach. Analiza 
danych statystycznych wykazuje przewagę liczby studentów kształcących się  
w systemie studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 (56,17% 
wszystkich studentów), ale ma tendencję spadkową, rok wcześniej bowiem ten 

                                                                 
20 Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi, GUS, Łódź 2012, s. 28. 
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sam wskaźnik kształtował się na poziomie (62,76%)21. Sytuacja taka moŜe być 
wynikiem spadku liczby studentów w związku z obserwowanym niŜem demo-
graficznym, jak równieŜ sytuacji ekonomicznej w regionie.  

 

Rys. 3. Struktura respondentów według wielkości miesięcznych dochodów netto 

Źródło: badania własne. 

Wśród respondentów zaledwie 8,37% skanuje kody kreskowe produktów za 
pomocą swoich telefonów komórkowych. Tak niewielki odsetek badanych mo-
Ŝe wynikać z faktu, Ŝe nie wszystkie telefony komórkowe są wyposaŜone  
w aplikację umoŜliwiającą skanowanie kodów kreskowych. Jednocześnie mimo 
wysokiej dynamiki sprzedaŜy smartfonów wciąŜ jest to produkt postrzegany 
jako luksusowy, będący nowinką techniczną. NaleŜy jednak przypuszczać, Ŝe 
wraz ze wzrostem dostępności oraz róŜnorodności owych urządzeń i aplikacji 
urządzenia te staną się powszechne. Decydującą rolę będzie miał w tym przy-
padku stosunek poziomu ich uŜyteczności do ceny, jaką potencjalny klient bę-
dzie musiał zapłacić. Bez wątpienia w najbliŜszym okresie naleŜy teŜ oczeki-
wać stopniowego spadku cen wraz ze wzrostem liczby konkurencyjnych modeli 
smartfonów i ofertą operatorów telefonii komórkowej.  

NajwaŜniejszym powodem, dla którego respondenci wykorzystują swoje te-
lefony komórkowe i smarftony do skanowania kodów kreskowych w procesie 
podejmowania decyzji o zakupie danego produktu, był czynnik ekonomiczny. 
Prawie 40% respondentów poszukiwało informacji o tym, gdzie moŜna doko-
nać zakupu danego produktu po najniŜszej cenie (rys. 4). Ponadto dla 15% re-
spondentów kluczowa była informacja o bieŜących promocjach, co takŜe miało 

                                                                 
21 Warunki Ŝycia – dane wojewódzkie 2011. Studenci szkół wyŜszych według systemów studiów 

i typów szkół, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_11w_10_23.pdf. 
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wpływ na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Co piąty badany chciał 
w ten sposób pozyskać dodatkowe informacje na temat produktu dotyczące np. 
jego składu, walorów uŜytkowych, wielkości opakowania, limitowanych serii 
czy miejsca produkcji. Dla prawie 14% badanych istotna okazała się dostępność 
danego produktu dzięki moŜliwości lokalizacji najbliŜszego punktu sprzedaŜy.  

 

Rys.4. Poszukiwane informacje (powody), dla których respondenci skanują kody kreskowe pro-
duktów  

Źródło: badania własne. 

Respondenci poszukiwali przede wszystkim rzetelnych informacji o samym 
produkcie, które uzyskane w czasie rzeczywistym pozwoliłyby im podjąć 
optymalną decyzję o zakupie lub jego zaniechaniu. Najmniej osób było zainte-
resowanych skanowaniem kodów kreskowych w celu uzyskania jedynie dostę-
pu do profilu firmy/marki na portalu społecznościowym. ChociaŜ stanowią one 
niejednokrotnie doskonałe źródło informacji pochodzących od innych uŜytkow-
ników danego produktu, to wydaje się, Ŝe mają one większe znaczenie na etapie 
analizy róŜnych wariantów potencjalnego zakupu, zwłaszcza dóbr wyŜszego 
rzędu, nie zaś ostatecznej decyzji, zwłaszcza dokonywanej w miejscu zakupu. 
Znaczenie obu narzędzi wydaje się pełnić odmienną rolę w procesie decyzyj-
nym, co będzie stanowiło przedmiot dalszych badań w tym zakresie.  

Respondenci po marketingu mobilnym oczekują dostępu do informacji  
o atrakcyjnych i róŜnorodnych ofertach, które będą zgodne z ich zainteresowa-
niami i preferencjami, na co wskazał co trzeci badany (rys. 5). Dla ponad 28% 
respondentów waŜne były promocje cenowe, które umoŜliwiłyby zakup danego 
produktu po niŜszej cenie, zaś 23% oczekuje wiarygodnych i aktualnych infor-
macji, które okaŜą się uŜyteczne w procesie decyzyjnym. Najmniej badanych 
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zainteresowanych było dostępem do interaktywnych narzędzi, które zwiększa-
łyby zaangaŜowanie klienta (1,91%) oraz wpływały na budowanie relacji z daną 
firmą/marką (5,09%). Nadmiar informacji kierowanych do masowego odbiorcy 
budzi jedynie irytację i wpływa negatywnie na opinie o danej firmie/marce. To 
aktualność, atrakcyjność i indywidualizacja przesyłanych informacji mogą 
zwiększać zaufanie i stać się istotnym czynnikiem w procesie budowania wza-
jemnych relacji. Powszechność wykorzystywanych obecnie narzędzi interak-
tywnych, które próbują zwrócić uwagę klienta i/lub nakłonić go do zaangaŜo-
wania, nie jest juŜ kryterium wystarczającym. Współczesny klient podejmując 
decyzje zakupowe, oczekuje o wiele więcej niŜ tylko interaktywności. Chciałby 
intensyfikować swoje poczucie satysfakcji z moŜliwości zaspokojenia danej 
potrzeby w jak najkrótszym czasie przy jednoczesnej maksymalizacji wartości, 
jaką otrzymuje przy zakupie.  

Rys. 5. Oczekiwania respondentów wobec firm/marek w zakresie mobile marketingu  

Źródło: badania własne. 

Wśród wykorzystywanych w marketingu mobilnym rozwiązań najmniej 
znana okazała się rzeczywistość rozszerzona (18,55%) oraz grywalizacja 
(18,38%) – rysunek 6. AŜ 17,61% respondentów nie znało kodów QR i nie ro-
zumiało aspektu marketingowego geolokalizacji (16,50%). Do braku wiedzy na 
temat wykorzystania telefonów i smartfonów w zakupach czy płatnościach za 
pośrednictwem technologii zbliŜeniowej przyznał się co dziesiąty badany. Naj-
większym poziomem znajomości cieszyły się natomiast SMS-y i MMS-y przy-
syłane przez firmy/marki. Na brak wiedzy o ich wykorzystaniu w marketingu 
wskazało zaledwie 2% respondentów. MoŜe to wynikać z powszechności obec-
nego ich wykorzystania w procesie komunikacji z klientami. Potwierdziła to 
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równieŜ analiza odpowiedzi osób, które znają poszczególne rozwiązania i ko-
rzystają z nich. Respondenci bardzo często otrzymują SMS-y i MMS-y i stano-
wią one dla nich istotne źródło informacji wykorzystywanych w procesie decy-
zyjnym, chociaŜ jednocześnie nadmiar przesyłanych tą drogą informacji budził 
wśród respondentów irytację. 

Rys. 6. Najmniej znane respondentom rozwiązania wykorzystywane w mobile marketingu   

Źródło: badania własne. 

Zakończenie 

Mobilność współczesnego społeczeństwa to juŜ rzeczywistość, z telefonów 
komórkowych i wielu innych urządzeń mobilnych korzysta się bowiem obecnie 
dość powszechnie. Daje to poczucie swoistej swobody i wolności, poprzez eli-
minację barier czasowych  i terytorialnych w dostępie do informacji. W efekcie 
firmy/marki coraz bardziej uświadamiają sobie, Ŝe klient oczekuje nowej jako-
ści dostarczanych mu treści. Proces podejmowania decyzji zakupowych to prze-
cieŜ dla wielu z nich początek w procesie budowania wzajemnych relacji. Aby 
umocnić związek z klientami, waŜne jest dostarczanie informacji z wartością 
dodaną, która zwiększa i uatrakcyjnia proces konsumpcji dostarczonych wia-
domości. 

Ogromny potencjał w tym zakresie kryje w sobie marketing mobilny oparty 
na kontaktach z klientem w czasie rzeczywistym i za pośrednictwem urządzeń, 
które klient postrzega jako osobiste, co pogłębia wymiar wzajemnych interakcji. 
To nie ilość, ale jakość przesyłanych treści staje się gwarantem skuteczności 
oddziaływania na klienta w procesie decyzyjnym. Wiele wskazuje na to, Ŝe  
w najbliŜszym czasie to właśnie narzędzia marketingu mobilnego mogą odegrać 
kluczową rolę w oddziaływaniu na klienta i jego decyzje zakupowe. Wykorzy-
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stywane obecnie rozwiązania, chociaŜ wciąŜ naleŜą do najprostszych, to bez 
wątpienia stanowią początek dynamicznego procesu ich aplikacji na płaszczyź-
nie budowania optymalnych doświadczeń i emocji klienta w procesie podej-
mowania decyzji. Wymaga to jednak rozwiązań adekwatnych do rzeczywistych 
potrzeb kupujących i moŜliwości technicznych urządzeń. Bowiem bez zrozu-
mienia konsumentów, czyli bez znajomości ich ukrytych myśli i uczuć, jakie się 
za nimi kryją, nie sposób trafnie interpretować reakcji klientów na projekty, 
cechy i koncepcje produktów, czyli czynniki, których nie moŜna zbadać bezpo-
średnio przez wzgląd na czas, budŜet lub konkurencję22. 
 

MOBILE MARKETING  
IN A CONSUMER DECISION-MAKING PROCESS 

 
Summary 

 
With the growth of the number of sold smartphones, the interest of their use in marketing 

operations is also growing. Mobile marketing stops to be only a novelty or a fad. It is a require-
ment of a marketing strategy for those companies which want to build their market advantage. 
Mobile marketing has a huge marketing potential which explosion undoubtedly we will be able to 
observe in the nearest year. Due to innovative tools, it enables not only the elimination of time 
and space barriers but most of all it provides a value added that appeals to emotions and cus-
tomer’s new experiences. Thanks to that, mobile marketing involves the customer in a kind of  
a specific travel with a given company or a brand which aim is to lead to a customer’s engage-
ment and establish permanent relations. However, the effectiveness of action led through the 
mobile devices requires the knowledge of specific solutions and awareness of their consequences 
both from the customers and companies or brands that use the mentioned solutions.  

Translated by Monika Kowandy-Mierzwiak 
 

                                                                 
22 G. Zaltman, Jak myślą klienci…, s. 52. 
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GRY KOMPUTEROWE I WIDEO JAKO FORMA  
ROZRYWKI MŁODYCH KONSUMENTÓW I MEDIUM  

KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 
 

 

 

Streszczenie  

W ciągu ostatnich 25 lat nastąpiły zmiany w zakresie konsumpcji mediów tradycyjnych (pra-
sy, telewizji i radia) oraz spadek efektywności reklamy. W strategiach marketingowych wielu 
firm zmianom tym towarzyszył wzrost znaczenia dzieci i młodzieŜy, które stały się istotnym 
odbiorcą komunikatów promocyjnych. W efekcie przedsiębiorstwa, poszukując skutecznych 
środków komunikacji z młodym odbiorcą, zaczęły coraz częściej wykorzystywać gry kompute-
rowe (wideo). 

Wprowadzenie 

Współcześnie dzieci i młodzieŜ stają się coraz częściej adresatami działań 
reklamowych przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, Ŝe mają coraz większy wpływ 
na zakup wielu produktów. Najczęściej dzieci wpływają na zakupy Ŝywności, 
odzieŜy, obuwia, sprzętu elektronicznego i rozrywki. Im starsze dzieci, tym ich 
rola w decydowaniu lub współdecydowaniu o zakupie danego produktu jest 
większa1. Młodzi odbiorcy wpływają na decyzje dotyczące wakacji, samocho-
dów, domów, wchodząc w róŜnego rodzaju rodzinne koalicje, które dają im 
pewną kontrolę nad najbardziej powaŜnymi decyzjami finansowymi2. Dane  
z badań prowadzonych w róŜnych krajach europejskich wskazują na podobne 

                                                                 
1 Dzieci i pieniądze. Kieszonkowe nie poddaje się kryzysowi, http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-

dzieci-2010. Badanie przeprowadzono między 8 a 14 stycznia 2010 roku na reprezentatywnej 
losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla 
tej liczebności pozostaje nie większy niŜ (+/) 3,1% na poziomie ufności 0,95. 

2 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1999, s. 282. 
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zjawisko – przyznawanie młodym konsumentom prawa do decydowania o za-
kupie wielu produktów przeznaczonych dla nich, jak i dla całej rodziny3. Coraz 
częściej zachęca się ich do współdecydowania o konsumpcji, uznając znajo-
mość rynku za waŜny element wiedzy potrzebnej w przyszłym Ŝyciu.  

Rynek młodych konsumentów to w polskich warunkach równieŜ jeden  
z większych i atrakcyjniejszych segmentów. Dzieci i młodzieŜ stali się istotny-
mi konsumentami na rynku, którzy dysponują nierzadko znaczącymi środkami 
finansowymi. Zainteresowanie reklamodawców wynika równieŜ z duŜej ekspo-
zycji młodych konsumentów na reklamę i ich reakcji na nią. Młodzi odbiorcy 
lepiej zapamiętują przedstawiane marki i argumentację reklamową. Reklama 
skierowana do nich jest zatem bardziej efektywna oraz wymaga mniejszych 
nakładów niŜ adresowana do dorosłych. Przez część przedsiębiorstw traktowana 
jest takŜe jako inwestycja w relacje z potencjalnymi klientami, którymi młodzi 
odbiorcy staną się w przyszłości. Znaczenie dzieci i młodzieŜy dla strategii 
marketingowej firm powoduje konieczność dostosowania form i środków ko-
munikacji marketingowej do specyfiki młodego odbiorcy.  

Młodzi odbiorcy krytycznie podchodzą do konwencjonalnych form promo-
cji i tradycyjnych mediów. Rzadziej sięgają po gazety, oglądają telewizję i słu-
chają radia. Są równieŜ bardzo krytyczni wobec przekazu promocyjnego. Jed-
nym ze sposobów dotarcia do nich i uniknięcia ich krytycyzmu jest reklama  
w grach komputerowych (wideo). Według badań dzieci i młodzieŜ spędzają 
kilka godzin dziennie, grając w gry komputerowe. Gry mogą zatem stanowić 
doskonałe medium, aby dotrzeć do młodych ludzi z komunikatem promocyj-
nym. 

Celem artykułu było zbadanie popularności gier komputerowych i wideo 
wśród dzieci i młodzieŜy oraz próba określenia, czy gry mogą stanowić sku-
teczne medium w komunikacji przedsiębiorstw z młodymi odbiorcami. W arty-
kule zostały wykorzystane wyniki badania zrealizowanego w lutym 2010 roku 
w Katedrze Marketingu UMK w Toruniu. W badaniu wzięło udział 2018 osób  
z róŜnych typów szkół oraz pochodzących z róŜnych pod względem wielkości 
miejscowości. Dane zebrano metodą ankiety audytoryjnej w szkołach podsta-
wowych, gimnazjach, liceach, technikach, szkołach zawodowych i szkole wyŜ-
szej. Badanie właściwe poprzedziło badanie pilotaŜowe, na podstawie którego 
wprowadzono zmiany w kwestionariuszu. Zadecydowano na przykład o wpro-

                                                                 
3 Wyniki badań: B. Łaciak, Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej, w: Dziecko we współ-

czesnej kulturze medialnej, red. B. Łaciak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 141 
–142. 



Gry komputerowe i wideo jako forma rozrywki…  231

wadzeniu nierozłącznego podziału gier komputerowych, który w lepszym stop-
niu oddawał punkt widzenia respondentów.  

Popularność gier 

Gry komputerowe i wideo są bardzo popularną formą rozrywki wśród dzie-
ci i młodzieŜy. AŜ 73,3% badanych deklaruje, Ŝe korzysta z gier komputero-
wych (wideo). Większość badanych, jak wskazują dane prezentowane w tabe-
lach 1–2, naleŜy do intensywnych uŜytkowników gier. Ponad 80% korzysta  
z gier przynajmniej kilka razy w miesiącu, a co trzeci gracz – codziennie. Po-
nadto młodzi odbiorcy spędzają wiele godzin nad grami, dzięki czemu umiesz-
czone w nich komunikaty promocyjne mają szansę poprzez wielokrotny odbiór 
zostać zauwaŜone, zapamiętane, wpłynąć na postawy, a nawet zakupy młodych 
graczy.  

Tabela 1 

Częstotliwość grania 

Częstotliwość grania Liczba  
odpowiedzi 

Procent 
odpowiedzi 

Procent 
waŜnych 

Procent  
skumulowany 

Codziennie 479 30,7 30,7 30,7 
Kilka razy w tygodniu 432 27,7 27,7 58,4 
Raz w tygodniu 157 10,1 10,1 68,5 
Kilka razy w miesiącu 233 14,9 14,9 83,5 
Raz w miesiącu 90 5,8 5,8 89,2 
Rzadziej niŜ raz w miesiącu 168 10,8 10,8 100 
Ogółem 1559 99,9 100  
Braki danych 1 0,1   

Źródło: badania własne.  

Tabela 2 

Czas poświęcony na granie w ciągu tygodnia 

Czas poświęcony na 
granie tygodniowo 

Liczba  
odpowiedzi 

Procent 
odpowiedzi 

Procent 
waŜnych 

Procent  
skumulowany 

Ponad 20 godzin 213 13,7 13,7 13,7 
Od 10 do 20 godzin 217 13,9 13,9 27,6 
Od 5 do 10 godzin 298 19,1 19,2 46,8 
Od 1 do 4 godzin 419 26,9 26,9 73,7 
Mniej niŜ 1 godzinę 409 26,2 26,3 100 
Ogółem 1556 99,7 100  
Braki danych 4 0,3   

Źródło: badania własne.  

Respondenci grający w gry komputerowe (wideo) spędzają nad nimi wiele 
godzin. Co drugi respondent korzysta z gier co najmniej 5 godzin tygodniowo. 
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Spora jest grupa graczy poświęcających na granie znacznie więcej czasu – po-
nad 20 godzin (13,7%) czy przynamniej 10 godzin tygodniowo (13,9%).  
Do grania rzadziej – od 1 do 4 godzin tygodniowo – przyznaje się 26,9% gra-
czy. Sporadycznie sięga po gry natomiast 26,3% badanych, przeznaczając na 
nie mniej niŜ godzinę w tygodniu. 

Większość badanych gra od wielu lat w gry komputerowe i wideo. Co 
czwarty badany gra dłuŜej niŜ 10 lat, co trzeci od 6 do 10 lat (tab. 3). Od 3 do 5 
lat gra 21,8% badanych, od 2 lat – 8,5%. Nowi gracze korzystający z gier rok 
lub jeszcze mniej stanowią jedynie 9,9% wszystkich grających. Wśród wszyst-
kich odpowiedzi szczególnie interesujące są odpowiedzi najmłodszych respon-
dentów. Dzięki nim moŜna poznać, kiedy dzieci po raz pierwszy mają kontakt  
z grami komputerowymi i zawartymi w nich reklamami. Próbując poznać, jak 
szybko młodzi odbiorcy zaczynają grać w gry komputerowe, zestawiono wiek 
graczy z długością grania. W grupie dzieci od 10 do 13 lat znalazło się 35,3% 
grających od 6 do 10 lat oraz 26,8% grających od 3 do 5 lat w gry komputerowe 
(wideo). Oznacza to, Ŝe ponad połowa dzieci i młodzieŜy (62,1%) ma bardzo 
wcześnie kontakt z tą formą rozrywki i umieszczonymi w grach komunikatami 
promocyjnymi. Wyniki te nie są zaskakujące. Na polskim rynku jest wiele gier 
(w tym internetowych) dostępnych nawet dla najmłodszych graczy – w wieku 3 
lat. Niektóre z nich (np. gra „Pluszaki rozrabiaki”) są równieŜ testowane na 
młodszych dzieciach, m.in. w celu dostosowania trudności gry do moŜliwości 
intelektualnych dzieci i ich sposobu postrzegania świata. 

Tabela 3 

Czas uŜytkowania gier 

Czas Częstotliwość grania Procent odpowiedzi Procent waŜnych 
Krócej niŜ 1 rok 92 5,9 5,9 
Od roku 63 4,0 4,0 
Od 2 lat 133 8,5 8,5 
Od 3 do 5 lat 340 21,8 21,8 
Od 6 do 10 lat 548 35,1 35,2 
PowyŜej 10 lat 382 24,5 24,5 
Ogółem 1558 99,9 100 
Braki danych 2 0,1  

Źródło: badania własne.  

Młodzi odbiorcy w róŜny sposób zaspokajają swoje potrzeby w sferze gra-
nia w gry komputerowe (wideo). Większość gra w gry online (87,4% graczy) 
lub ściąga gry z Internetu (41,8%) – tabela 4. Część graczy poŜycza gry od zna-
jomych, rodziny (42,1%) lub je kopiuje (16,9%). Tylko połowa graczy kupuje 
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gry komputerowe (43,9%). Większość kupujących przeznacza na gry do 200 zł 
rocznie. Nieliczni gracze wydają na gry znacznie więcej – powyŜej 500 zł rocz-
nie (2,3%) czy teŜ od 200 do 500 zł (4,2%). Sumy te jednak są znaczące z uwa-
gi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują w Polsce dzieci i mło-
dzieŜ.  

Tabela 4 

Sposoby pozyskiwania gier przez dzieci i młodzieŜ 

Źródło: badania własne.  

Według badań Instytutu Ipsos dzieci w wieku od 4 do 18 lat mają do swojej 
dyspozycji średnio 56 zł na miesiąc. Najwięcej otrzymuje młodzieŜ w wieku 
15–18 lat – średnio 82 zł, młodsze nastolatki otrzymują około 43 zł. Posiadane 
środki, pochodzące z kieszonkowego, prezentów od krewnych, nagród itp., 
dzieci i młodzieŜ wydają głównie na słodycze (61%), napoje (37%), gazety  
i czasopisma (27%) oraz na karty lub abonament za telefon komórkowy (21%). 
MłodzieŜ w wieku 15–18 lat częściej niŜ młodsze dzieci wydaje swoje pienią-
dze na karty lub abonament za telefon komórkowy (33%), kosmetyki (35%),  
a takŜe rozrywkę: kino, koncerty, kluby (16%). Wśród wydatków istotną pozy-
cję zajmują równieŜ te na sprzęt komputerowy, programy oraz gry (7%)4.  
W tabeli 5 pokazano wydatki respondentów na gry. 

Większość dzieci i młodzieŜy do grania uŜywa przede wszystkim kompute-
rów (97,1%). Mniej respondentów korzysta z konsoli (19,2%) oraz telefonów 
komórkowych (37,4%). Jest to specyfika rynku gier w Polsce. W krajach za-
chodnich większość graczy uŜywa konsoli do gier, w tym równieŜ konsoli prze-
nośnych. Wynika to z wciąŜ niedostatecznego wyposaŜenia gospodarstw do-
mowych w róŜnego rodzaju dobra trwałego uŜytkowania5. 

 
                                                                 

4 Dzieci i pieniądze… 
5 Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 roku, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ 

gus/PUBL_wz_sytuacja_gosp_dom_2010.pdf. 

Sposoby pozyskiwania gier Liczba  
odpowiedzi 

Procent  
odpowiedzi 

Procent  
waŜnych 

Gra w internetowe gry 1364 87,4 87,4 
Kupuje gry 685 43,9 43,9 
PoŜycza od znajomych, rodziny 657 42,1 42,1 
Ściąga gry z Internetu 652 41,8 41,8 
Dostaje w prezencie 293 18,8 18,8 
Kopiuje od znajomych, rodziny 264 16,9 16,9 
Ogółem odpowiedzi 1559 99,9% 100% 
Braki danych 1 0,1  



Katarzyna Pawlak-Kołodziejska 234

Tabela 5 

Wydatki na gry w skali roku 

Wydatki na gry 
Liczba  

odpowiedzi 
Procent  

odpowiedzi 
Procent  
waŜnych 

Procent  
kupujących gry 

0 (nie kupuje gier) 865 55,4 55,6 – 
Do 50 zł 289 18,5 18,6 41,8 
51–100 zł 172 11,0 11,1 24,9 
101–200 zł 129 8,3 8,3 18,7 
201–500 zł 65 4,2 4,2 9,4 
PowyŜej 500 zł 36 2,3 2,3 5,2 
Ogółem 1556 99,7 100 100 
Braki danych 4 0,3   

Źródło: badania własne.  

Dzieci i młodzieŜ najczęściej grają w wyścigi, gry akcji, strategiczne, spor-
towe i RPG (tab. 6). Dla co trzeciego badanego ulubione gatunki gier to gry 
przygodowe, logiczne i tzw. strzelanki. DuŜą popularnością cieszą się równieŜ 
symulacje oraz gry podobne do „The Sims”. Nie we wszystkich rodzajach gier 
mogą być umieszczane pewne formy reklamy, np. product placement. Idealne 
dla celów promocyjnych są szczególnie gry, w których rozgrywka dzieje się  
w czasie rzeczywistym, np. gry sportowe, wyścigi, niektóre gry akcji, RPG, 
strzelanki oraz przygodowe. Problemy pojawiają się, gdy rozgrywka ma miej-
sce w czasach historycznych albo przyszłości6.  

Niewielkie moŜliwości lokowania reklam mają natomiast gry logiczne  
i część gier strategicznych. Natomiast w przypadku gier sportowych i wyścigów 
lokowane w grze produkty powinny być powiązane z realiami gry. Stąd tak 
popularne lokowanie marek samochodów i sprzętu sportowego w tego typu 
grach. Innym ograniczeniem dla reklamy są moŜliwe negatywne asocjacje, uka-
zywanie reklamowanego produktu w niekorzystnym kontekście, w powiązaniu 
z przemocą (co często występujące w strzelankach, np. „Doom”, „Quake”, 
„Blood”) lub negatywnymi zdarzeniami (np. kradzieŜą samochodu reklamowa-
nego w grze GTA).  

 
 

                                                                 
6 Pewne produkty moŜna lokować w produkcjach historycznych, gdy chce się podkreślić trady-

cyjny wizerunek danej firmy lub długi czas funkcjonowania na rynku. Jednak czas, w którym 
toczy się rozgrywka, nie moŜe odbiegać w sposób znaczący od obecnego. W przeciwnym wypad-
ku naruszone zostałyby realia odtwarzanego w grze świata. W przypadku rozgrywki dziejącej się 
w przyszłości spotkać moŜna natomiast product placement kreowany jako nowoczesne, o zawan-
sowanej technologii. 
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Tabela 6 

Ulubione rodzaje gier 

Źródło: badania własne.  

Lokowanie produktów w grach ma znacznie częściej miejsce w grach inter-
netowych. Wśród badanych graczy 1364 (87,4%) gra w gry internetowe. Grają-
cy online mają róŜne moŜliwości: od prostych gier zręcznościowych, gier kar-
cianych czy logicznych po rozgrywki w Sieci wspólnie z innymi graczami 
(MMOG – Massively Multiplayer Online Game). Zgodnie z rozkładem odpo-
wiedzi prezentowanym w tabeli 7 grający online czynią to zazwyczaj regular-
nie.  

Tabela 7 

Częstotliwość grania online 

Częstotliwość grania online 
Częstotli-

wość grania 
Procent 

odpowiedzi 
Procent 
waŜnych 

Procent  
skumulowany 

Codziennie 349 25,6 26,1 26,1 
Kilka razy w tygodniu 359 26,3 26,9 53,0 
Raz w tygodniu 160 11,7 12,0 64,9 
Kilka razy w miesiącu 199 14,6 14,9 79,8 
Raz w miesiącu 92 6,7 6,9 86,7 
Rzadziej 178 13,0 13,3 100 
Ogółem 1337 85,7 100  
Braki danych 27 2,0   

Źródło: badania własne.  

Ulubione rodzaje gier Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi Procent waŜnych  
Wyścigi 775 49,7 49,7 
Gry akcji 646 41,4 41,5 
Strategiczne 624 40,0 40,1 
Sportowe 555 35,6 35,6 
RPG (fabularne) 543 34,8 34,9 
Przygodowe 519 33,3 33,3 
Logiczne 516 33,1 33,1 
Strzelanki 506 32,5 32,5 
Typu the Sims 389 24,9 25,0 
Symulacje 343 22,0 22,0 
Platformowe 160 10,3 10,3 
Edukacyjne 104 6,7 6,7 
Inne 76 4,9 4,9 
Ogółem 1558 99,9 100 
Braki danych  2 0,1  
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Co drugi gra online codziennie lub kilka razy w tygodniu. Raz w tygodniu 
gra online 12% graczy, a kilka razy w miesiącu 14,9%.  

Profil graczy 

W gry komputerowe częściej grają męŜczyźni7. Spośród kobiet 64% gra  
w gry komputerowe (wideo). Natomiast wśród męŜczyzn z tej formy rozrywki 
korzysta aŜ 93,3%. Nie stwierdzono istotnych statystycznie róŜnic między wiel-
kością miejscowości a faktem grania w gry komputerowe (wideo). Zidentyfi-
kowano natomiast zaleŜności między rodzajem szkoły a graniem oraz wiekiem 
badanych osób8.  

Najwięcej dzieci i młodzieŜy gra w szkołach podstawowych, gimnazjach  
i szkołach zawodowych. Wraz z dorastaniem, zwiększeniem liczby obowiąz-
ków szkolnych oraz rozwojem innych form rozrywki maleje zainteresowanie 
grami komputerowymi (tab. 8). Najbardziej zainteresowani graniem są naj-
młodsi respondenci – do 13 lat (91,7% spośród nich), najmniej osoby, które 
ukończyły 19 lat (63,5%).  

Tabela 8 

Granie w gry komputerowe a rodzaj szkoły respondenta w % 

Rodzaj szkoły 
Gra w gry komputerowe (wideo) 

tak nie 
Szkoła podstawowa 96,6 3,4 
Gimnazjum 86,6 13,4 
Szkoła zawodowa 83,4 16,6 
Technikum 72,6 27,4 
Liceum ogólnokształcące 67,2 32,8 
Szkoła wyŜsza 67,9 32,1 
Ogółem 77,3 22,7 

Źródło: badania własne.  

W badaniu podjęto próbę określenia profilu intensywnego uŜytkownika gier 
w oparciu o częstotliwość grania oraz czas spędzany nad grami komputerowy-
mi. Trudno bowiem uznać za gracza osobę, która sporadycznie, np. rzadziej niŜ 
raz w miesiącu, gra w gry komputerowe (wideo). 

Z rozkładów odpowiedzi prezentowanych w tabelach 9–10, wynika, Ŝe in-
tensywnymi uŜytkownikami gier komputerowych są głównie męŜczyźni. Ko-

                                                                 
7 Istnieje istotna statystycznie zaleŜność między płcią a graniem przy poziomie ufności 0,001  

i współczynniku V Kramera 0,351. 
8 Istnieje istotna statystycznie zaleŜność na poziomie ufności 0,001 między graniem a rodzajem 

szkoły (V Kramera 0,216) oraz wiekiem respondenta (V Kramera 0,220). 
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biety rzadziej grają w gry komputerowe oraz spędzają nad nimi znacznie mniej 
czasu niŜ męŜczyźni.  

Tabela 9 

Częstotliwość grania w gry a płeć respondentów 

Źródło: badania własne.  

Tabela 10 

Czas poświęcany na granie a płeć 

Czas poświęcany na granie tygodniowo 
Płeć 

Ogółem 
kobieta męŜczyzna 

Ponad 20 godzin 24 
3,5% 

189 
21,6% 

213 
13,7% 

Od 11 do 20 godzin 40 
5,9% 

177 
20,3% 

217 
13,9% 

Od 5 do 10 godzin 90 
13,2% 

208 
23,8% 

298 
19,2% 

Od 1 do 4 godzin 229 
33,6% 

190 
21,7% 

419 
26,9% 

Mniej niŜ godzinę 299 
43,8% 

110 
12,6% 

409 
26,3% 

Ogółem 682 
100% 

874 
100% 

1556 
100% 

Źródło: badania własne.  

Na intensywność uŜytkowania gier w niewielkim stopniu wpływa równieŜ 
rodzaj szkoły i wiek respondenta. W kaŜdej grupie wiekowej, niezaleŜnie od 
rodzaju szkoły, istnieje bardzo duŜa grupa grających w sposób intensywny9. 
Badanie potwierdziło tylko częściowo istniejący w społeczeństwie stereotyp 

                                                                 
9 Podobnie jak w przypadku samego grania więcej jest intensywnych graczy w grupach młod-

szych respondentów oraz w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z uwagi na częstotliwość 
grania oraz czas spędzany na graniu. Istnieje istotna statystycznie zaleŜność na poziomie ufności 
0,001 między częstotliwością grania a rodzajem szkoły (V Kramera = 0,166) oraz wiekiem re-
spondenta (V Kramera = 0,173) oraz między czasem grania a rodzajem szkoły (V Kramera = 
0,119) oraz wiekiem respondenta (V Kramera = 0,128). 

Częstotliwość grania 
Płeć 

Ogółem 
kobieta męŜczyzna 

Codziennie lub kilka razy w tygodniu 36,7% 
250 

75,4% 
661 

58,4% 
911 

Rzadziej 63,3% 
432 

24,6% 
216 

41,6% 
648 

Ogółem 100% 
682 

100% 
877 

100% 
1559 



Katarzyna Pawlak-Kołodziejska 238

gracza – młodego męŜczyzny, mieszkańca większych miast. Nie zidentyfiko-
wano zaleŜności między typem miejscowości a intensywnością grania w gry 
komputerowe i wideo. 

Reklama w grach 

Grający w gry komputerowe i wideo, szczególnie online, mogą być adresa-
tami wielu środków reklamy. Najczęściej w grach występuje product place-
ment. Jest on bardzo popularny w grach sportowych, wyścigach, RPG, przygo-
dowych, strzelankach. Występuje: w formie banerów reklamowych, billboar-
dów, plakatów lub produktów wkomponowanych w realia gry. Niektóre z form 
product placement stają się istotnym elementem rozgrywki, dzięki czemu są 
znacznie lepiej zapamiętywane (np. w grze „The Crime” zadaniem gracza było 
znalezienie skradzionych butów Puma RS-100 i zwrócenie ich do sklepu). Po-
nadto część graczy nie uświadamia sobie promocyjnego charakteru ulokowa-
nych w grze produktów. 

W grach spotkać moŜna równieŜ reklamy wyświetlane w trakcie ładowania 
gry, przed grą, między poziomami. Ta forma jest szczególnie irytująca dla gra-
czy, powoduje bowiem przerywanie rozgrywki. Coraz częściej pojawiają się 
równieŜ reklamy w formie darmowej gry, sponsorowanych ukrytych misji, po-
ziomów, dodatkowych bonusów, dodatków do gier za darmo (takie dodatki do 
gry „The Sims” powstały m.in. dla marek H&M i Ikea).  

Reklamy w grach mogą być statyczne lub dynamiczne. W przypadku gier 
statycznych brak jest moŜliwości zmiany umieszczonych w grze reklam. Przy 
reklamach dynamicznych moŜliwe jest dostosowanie eksponowanych reklam 
do specyfiki gracza, jego lokalizacji oraz dokonanie dokładnego pomiaru efek-
tywności reklamy. Reklamy dynamiczne najczęściej występują w formie plaka-
tów, billboardów (rzadziej innych form product placement). Wykorzystywane 
są tylko w grach rozgrywanych w sieci, które umoŜliwiają wprowadzanie zmian 
w rzeczywistości wirtualnej. 

Wśród badanych graczy 1115, czyli 71,5%, zauwaŜyło w grach reklamę. 
Natomiast 66,2% graczy potrafiło dodatkowo zidentyfikować kategorie rekla-
mowanych produktów. Najczęściej wymieniane przez respondentów kategorie 
zaprezentowano w tabeli 11. 

290 badanych zapamiętało nazwy reklamowanych w grach marek i podało 
je. Stanowi to 18,6% wszystkich grających w gry komputerowe (wideo) oraz 
26% osób, które zauwaŜyły w grach reklamy produktów. Wśród najczęściej 
wymienianych marek znalazły się marki samochodów (m.in. BMW, Mercedes, 
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Audi, Toyota, Nissan) oraz marki sprzętu sportowego i ich producentów (m.in. 
Nike, Adidas, Puma, Reebok, Umbro). Respondenci podawali równieŜ nazwy 
producentów części do samochodów i olei silnikowych (Brembo, Castrol, Lo-
tos). Na zapamiętywanie tego typu produktów wpłynęła przede wszystkim po-
pularność gier sportowych oraz wyścigów. Wśród ulubionych tytułów gier 
komputerowych respondenci najczęściej wymieniali gry sportowe z serii „Fifa”, 
„PES” („Pro Evolution Soccer”), „Football Manager” czy „Need for Speed”, 
które są idealnym środowiskiem dla lokowania produktów związanych ze spor-
tem oraz przemysłem motoryzacyjnym. Ponadto product placement w grach 
sportowych (np. w formie logo firmy na koszulkach wirtualnych piłkarzy)  
w mniejszym stopniu denerwuje graczy. Przywykli oni do oglądania reklam 
podczas wydarzeń sportowych, np. transmisji meczów w telewizji. 

Tabela 11 

Zapamiętane kategorie reklamowanych w grach produktów 

 

 

Źródło: badania własne.  

Badane dzieci i młodzieŜ często zapamiętywały równieŜ marki produktów 
Ŝywnościowych i napojów. Według badań Instytutu Ipsos większość swoich 
wydatków dzieci i młodzieŜ przeznaczają właśnie na słodycze i napoje.  
W grach spotkać moŜna zatem znacznie więcej reklam tego typu produktów, 
których odbiorcami są dzieci i młodzieŜ. Najwięcej wskazań respondentów 
odnosiło się do reklam Coca-Coli i Pepsi. Badani zapamiętali równieŜ marki 
innych napojów (m.in. Sprite, Gatorade, Poweride, Mountain Dew, 7up, Fanta, 
Red Bull). Respondenci wymieniali takŜe nazwy wielu przekąsek (tj. Danio, 

Rodzaje zapamiętanych produktów Liczba wskazań Procent graczy 
Samochody 545 34,9 
Ubrania 305 19,6 
Filmy 281 18,0 
Sprzęt sportowy 279 17,9 
Elektronika 267 17,1 
Konsole 230 14,7 
Gry komputerowe, na konsole i inne 214 13,7 
Kosmetyki 191 12,2 
Telewizory 187 12,0 
Napoje 158 10,1 
Słodycze 82 5,3 
Restauracje 69 4,4 
Inne 79 5,1 
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Lay’s, Twix, Mars, Hariboo, Snikers, Danone, Actimel), nazwy gum do Ŝucia 
(Wriggles, Winter Fresh) oraz nazwy uŜywek (np. Marlboro).  

Gry komputerowe są równieŜ interesującym medium przekazu dla produk-
tów zaspokajających potrzeby związane z graniem. Z uwagi na zainteresowanie 
respondentów oraz większą ekspozycję tego typu reklam często w wypowie-
dziach respondentów pojawiały się nazwy producentów sprzętu komputerowe-
go (Intel, Apple, Microsoft, A4Tech Corporation, Steel Series, NVIDIA Corpo-
ration), sprzętu do grania (Razer) oraz oprogramowania (Alta Star). Szczególnie 
często respondenci wymieniali nazwy konsol (Sony PlayStation3, Microsoft 
Xbox 360, PlayStationPortable) oraz wydawców gier komputerowych i wideo 
(Konami, Electronic Arts, Nintendo, Ubisoft, Blizzard Entertainment, Activi-
sion, Valve Corporation, Blizzard Entertainment, Piranha Bytes, Infinity Ward, 
Running with Scissors, CipSoft).  

Respondenci często zapamiętywali równieŜ reklamy gier („Fifa”, „PES”, 
„NFS”, „CS”, „Call of Duty”, „Metin2”, „wolnifarmerzy.pl”, „ikariam”, „Ti-
bia”, „Wiedźmin”, „Sims3”, „Killzone”, „Pokémon FireRed”) oraz filmów 
(„Avatar”, „Zmierzch”). Wiele wymienionych marek dotyczyło sprzętu elektro-
nicznego i nazw producentów (tj. Sony, Philips, Samsung, LG).  

Zapamiętane przez respondentów marki stanowiły często produkty adreso-
wane do młodych odbiorców jako do grupy docelowej. Badani gracze wymie-
niali reklamy restauracji typu fast food (McDonalds, Burger King, KFC), odzie-
Ŝy, obuwia (Reserved, House, H&M, C&A, CCC), telefonii komórkowej i mo-
deli telefonów (T-Mobile, Orange, Nokia, Motorola) oraz kosmetyków (Avon, 
Nivea, Rexona, L’Oreal, Axe). Wśród często wymienianych marek znalazły się 
równieŜ nazwy sieci sklepów, m.in. Ikea, Empik, Media Markt, Saturn. 

Na skuteczność reklamy (mierzoną jej zauwaŜeniem i zapamiętywaniem) 
wpływa przede wszystkim jej czas ekspozycji. Na podstawie rozkładów odpo-
wiedzi prezentowanych w tabelach 12–13 moŜna zauwaŜyć, Ŝe osoby, które 
dłuŜej lub częściej miały kontakt z przekazem promocyjnym w grach, częściej 
go zauwaŜały10. Na zauwaŜalność reklamy w grze wpływa równieŜ częstotli-
wość grania w gry internetowe11. Wynika to z faktu, Ŝe w grach dostępnych 
online jest nieporównanie więcej środków reklamy niŜ w pozostałych grach na 

                                                                 
10 Istnieje istotna zaleŜność statystyczna na poziomie istotności 0,001 między zauwaŜaniem re-

klam w grach a częstotliwością grania (V Kramera 0,214) oraz czasem spędzanym na graniu  
(V Kramera = 0,230). 

11 Istnieje istotna zaleŜność statystyczna na poziomie istotności 0,001 między zauwaŜaniem re-
klam w grach a częstotliwością grania w gry internetowe i współczynniku V Kramera = 0,165. 
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komputery i konsole. Dotyczy to szczególnie gier sieciowych i MMO wymaga-
jących od gracza często uprzedniej rejestracji12. 

Tabela 12 

Wpływ częstotliwości grania na zauwaŜanie product placement 

ZauwaŜono 
reklamę  
w grze 

Częstotliwość grania 

Ogółem codzien
nie 

kilka razy 
w tygodniu 

raz  
w tygodniu 

kilka razy 
w miesiącu 

raz w 
miesiącu 

rzadziej 

tak 392 
82,0% 

325 
75,6% 

112 
71,3% 

135 
58,2% 

52 
57,8% 

99 
58,9% 

1115 
71,7% 

nie 86 
18,0% 

105 
24,4% 

45 
28,7% 

97 
41,8% 

38 
42,2% 

69 
41,1% 

440 
28,3% 

ogółem 478 
100% 

430 
100% 

157 
100% 

232 
100% 

90 
100% 

168 
100% 

1555 
100% 

Źródło: badania własne.  

Tabela 13 

Wpływ czasu poświęcanego na granie na zauwaŜanie product placement 

ZauwaŜono 
reklamę  
w grze 

Czas poświęcany na granie w tygodniu 
Ogółem ponad 20 

godzin 
od 10 do 
20 godzin 

od 5 do 10 
godzin 

od 1 do 4 
godzin 

mniej niŜ 
1 godzinę 

tak 179 
84,4% 

179 
82,5% 

231 
77,5% 

293 
70,3% 

230 
56,4% 

1112 
71,6% 

nie 33 
15,6% 

38 
17,5% 

67 
22,5% 

124 
29,7% 

178 
43,6% 

440 
28,4% 

ogółem 212 
100% 

217 
100% 

298 
100% 

417 
100% 

408 
100% 

1552 
100% 

Źródło: badania własne.  

Na zauwaŜalność środków reklamy wpływał równieŜ czas, od kiedy re-
spondent gra w gry komputerowe13. Respondenci dłuŜej grający w gry częściej 
zauwaŜają umieszczone w nich reklamy. MoŜe to świadczyć jednak równieŜ  
o tym, Ŝe są bardziej świadomi promocyjnego charakteru umieszczonych  
w grach marek i rodzajów produktów. 

Wspomniano juŜ, Ŝe niektóre rodzaje gier są lepszym środkiem przekazu do 
lokowania produktów. W badaniu zidentyfikowano związki między zauwaŜal-
nością reklamy a preferowanymi przez graczy rodzajami gier. Dotyczyły one 

                                                                 
12 Istnieją istotne statystycznie zaleŜności na poziomie istotności 0,001 między zauwaŜaniem 

reklam w grze a graniem w gry sieciowe (V Kramera =0,270) oraz gry MMO (0,222), a takŜe 
rejestrowaniem się w celu grania online (V Kramera=0,117). 

13 Istnieje istotna zaleŜność statystyczna na poziomie istotności 0,005 i współczynniku V Kra-
mera = 110 między zauwaŜaniem reklam w grach a czasem, od kiedy respondent gra. 
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gier sportowych, akcji, strzelanek, RPG oraz wyścigów. Grający w tego typu 
gry częściej zauwaŜali zamieszczone w nich reklamy14.  

Zakończenie 

Na podstawie wyników badania moŜna stwierdzić, Ŝe gry mogą być istot-
nym medium reklamowym w przypadku młodych odbiorców. Większość z nich 
z duŜą częstotliwością korzysta z tej formy rozrywki i spędza nad nią wiele 
czasu. Powoduje to zapamiętywanie występujących w grze reklam i produktów. 
Nie wszystkie formy reklamy są jednak przez omawianą grupę akceptowane. 
Jedynie formy wkomponowane w rozgrywkę i nieutrudniające grania będą sku-
teczne. Świadomość reklamy i zapamiętywanie promowanych w grze produk-
tów i ich marek to tylko niektóre efekty komunikacyjne reklamy. Nielubiana 
reklama wielokrotnie pojawiająca się w grze moŜe wpłynąć na kształtowanie się 
negatywnych postaw wobec marki i zniechęcić odbiorców do zakupu. Reklama 
w grach komputerowych staje się coraz popularniejsza, waŜne zatem, aby była 
zgodna z realiami gry i oczekiwaniami odbiorców. 
 

COMPUTER AND VIDEO GAMES AS A FORM  
OF ENTERTAINMENT OF YOUNG CONSUMERS  
AND MARKETING COMMUNICATION MEDIUM  

 
Summary 

 
Over the past 25 years there have been changes in consumption of traditional media (news-

papers, television, radio) and decreasing effectiveness of advertising. Changes were accompanied 
by the rise of importance of children and young people in marketing strategies of many compa-
nies that have become an important recipient of promotional messages. As a result, companies 
looking for effective means of communication with young recipient became using more and more 
computer games (video).   

Translated by Katarzyna Pawlak-Kołodziejska 
 

                                                                 
14 Istnieją istotne statystycznie zaleŜności między zauwaŜalnością reklamy a rodzajem gry: 

RPG, wyścigami, grami akcji, sportowymi i strzelankami, współczynniki V Kramera wynoszą 
odpowiednio: 0,114, 0,098, 0,190, 0,132, 0,178. 
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NOWOMOWA KOMPUTEROWA  
WŚRÓD MŁODYCH KONSUMENTÓW 

 

 

 

Streszczenie  

Nowomowa komputerowa to język, gwara, szyfr uŜywany przez środowisko Internetu. 
Wśród młodych konsumentów często słuŜy dynamicznej komunikacji, ale takŜe wyraŜeniu swojej 
przynaleŜności do konkretnego kręgu, dla podkreślenia  oryginalności i wyróŜnienia się z czyste-
go językowo tła reszty Internetu. Slang stosowany w komunikacji ma miejsce na czatach interne-
towych, forach dyskusyjnych, w poczcie elektronicznej i komunikatorach internetowych, ale 
takŜe przy korzystaniu z telefonów komórkowych (komunikacja werbalna, SMS-y). Do podsta-
wowych elementów nowomowy komputerowej moŜna zaliczyć akronimy, leet speak, pismo 
pokemoniaste, emotikony, zapoŜyczenia językowe i mema internetowe. Skutki nowomowy kom-
puterowej wykraczają daleko poza język. Zjawisko to daje się zauwaŜyć we wszystkich etapach 
procesu zakupowego młodych konsumentów: określenia sposobów zaspokojenia potrzeby, fazy 
gromadzenia informacji, podczas konsumpcji lub uŜytkowania produktu, oceny produktu i jego 
działania lub w wyraŜaniu zdania na temat produktu. 

Geneza i istota nowomowy 

Termin nowomowa został po raz pierwszy uŜyty przez George’a Orwella  
w antyutopii Rok 1984. Typ języka opisanego przez Orwella oznaczał sposób 
oficjalnego komunikowania się reŜimu totalitarnego z obywatelami. Była to 
fasada słowna, która poza bezsensownym słowotokiem nie kryła Ŝadnego prze-
kazu. Stanowiła formę nałoŜonego na swobodne myślenie ograniczenia, które 
miało spowodować, Ŝe w przestrzeni publicznej nie pojawią się jakiekolwiek 
treści poza tymi, które preferowała władza. Później na gruncie języka literatury 
i publicystyki polskiej określane tym mianem były teksty, które wykazują od-
mienność, poprzez swój związek z komunistyczną doktryną, w porównaniu  
z mową klasyczną. Podstawowymi cechami tego języka są:  
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a) narzucenie wyrazistego znaku wartości, którego punktem docelowym 
jest jednoznaczna i niepodlegająca zakwestionowaniu ocena; znaczenie 
słowa zostaje podporządkowane jego ocenie i tym samym pewne wyra-
Ŝenia znaczą tylko wtedy, gdy wiąŜą się z nimi określone kwalifikatory,  

b) niemoŜność podporządkowania teorii języka doraźnej praktyce uŜytko-
wania ze względu na rytualność, czyli niemoŜność mówienia innego, 
aniŜeli nakazuje tradycja, 

c) magiczność, silnie związana z myśleniem postulatywnym, która ozna-
cza, Ŝe słowa nie opisują rzeczywistości, ale ją tworzą – oznacza to 
mówienie o stanach poŜądanych w taki sposób, jakby istniały w rze-
czywistości, 

d) arbitralność, która wyraŜa się nie tylko przez dowolne kształtowanie 
znaczeń, ale i przez moŜliwość usunięcia (lub dołączenia) ze słownika 
dowolnych słów czy związków frazeologicznych1. 

Nowomowa, która wbrew pozorom nie zniknęła wraz z poprzednim ustro-
jem, rozwija się w dzisiejszej rzeczywistości, przyjmując tylko inne formy. 
śycie w społeczeństwie demokratycznym nie eliminuje istnienia nowomowy. 
Wynika to z faktu, Ŝe po pierwsze, co najmniej jedno pokolenie wychowało się 
na nowomowie, a po drugie, elementy nowomowy funkcjonują obecnie w języ-
ku urzędniczym, biznesowym i Ŝyciu codziennym.  

Rewolucja technologii informatycznych zmieniła sposób komunikowania 
się jednostek, grup, organizacji i całych społeczeństw. Większa ilość informacji 
moŜe być wymieniana szybciej wśród większej liczby ludzi niŜ kiedykolwiek 
przedtem2. Dzięki nieustannemu postępowi technicznemu i technologicznemu 
oraz w konsekwencji digitalizacji Ŝycia codziennego na ogromną skalę język 
ewaluował w naturalny sposób. Nowomowa komputerowa to język, gwara, 
szyfr uŜywany przez środowisko Internetu. Wśród młodych konsumentów czę-
sto słuŜy wyraŜeniu swojej przynaleŜności do konkretnego kręgu, podkreśleniu 
oryginalności i wyróŜnieniu się z czystego językowo tła reszty Internetu. Slang 
internetowy stosowany w komunikacji internetowej ma miejsce na czatach in-
ternetowych, forach dyskusyjnych, w poczcie elektronicznej i komunikatorach 
internetowych. Nowi, niedoświadczeni uŜytkownicy często mają problemy ze 
zrozumieniem wyraŜeń slangowych. Dlatego, jak kaŜdy Ŝargon, nowomowa 
komputerowa moŜe tworzyć wraŜenie wtajemniczenia. 
                                                                 

1 M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Wyd. PEN, Warszawa 1990. 
2 B. KoŜusznik, Komunikacja w dobie Internetu – wpływ na jednostkę, organizację i otoczenie, 

w: Zarządzanie i technologie informacyjne. Komunikacja w dobie Internetu, red. B. KoŜusznik, 
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 11. 
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Zasady porozumiewania się w Internecie reguluje w pewnym stopniu nety-
kieta, która stanowi zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Sieci. Nie jest 
dokładnie skodyfikowana, jednak łamanie jej zasad moŜe się wiązać z róŜnymi 
przykrymi konsekwencjami. Najbardziej znanymi i najczęściej przestrzeganymi 
przez internautów postulatami na forach i grupach dyskusyjnych są między 
innymi: zakaz pisania wulgaryzmów, spamowania (m.in. wysyłania niechcia-
nych linków do stron), wysyłania tzw. łańcuszków szczęścia, nakaz zapoznania 
się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania, stosowanie się do reguł pisania 
obowiązujących w danej grupie (sposób kodowania polskich liter, zasad cyto-
wania, moŜliwości wysyłania (lub nie) wiadomości formatowanych w HTML-
u, moŜliwości dołączania (lub nie) plików binarnych, co zwykle jest szczegóło-
wo opisane w FAQ danej grupy, zakaz nadmiernego cross-postowania (wysyła-
nia e-maili lub postów do kilku grup naraz), zakaz wysyłania listów (e-maili) do 
wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (kopia ukryta), 
zakaz pisania nie na temat3. 

Zamieszczanie treści w Internecie uregulowane jest równieŜ prawnie. Nie 
moŜna tam publikować niezgodnych z prawem treści zdefiniowanych między 
innymi w kodeksie karnym, cywilnym i kodeksie pracy (tab. 1).  

Tabela 1 

Ograniczenia prawne w komunikacji w Internecie 

Rodzaj treści Źródło regulacji prawnych 
namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnie-
niu samobójstwa lub samookaleczenia 

art. 151 kodeksu karnego 

groŜą innym osobom popełnieniem przestępstwa na 
jego szkodę lub szkodę bliskiej mu osoby  

art. 190 kodeksu karnego 

obraŜają inne narodowości, rasy ludzkie, religie  
art. 194-196 i art. 257 kodeksu karnego 
oraz art. 23 kodeksu cywilnego 

nawołują do popełnienia przestępstwa  art. 255 kodeksu karnego 
propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołują do 
nienawiści na tle róŜnic narodowościowych, etnicz-
nych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 
bezwyznaniowość  

art. 256 kodeksu karnego 

lŜą osoby publiczne  art. 23 kodeksu cywilnego 
zawierają pomówienia – informacje obarczające 
niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby  

art. 23 kodeksu cywilnego 

promują alkohol art. 2 (1) ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi z 26 października 1982 r. 

przyczyniają się do łamania praw autorskich lub 
naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów 
trzecich 

Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z 4 lutego 1994 r. 

                                                                 
3 http://netykieta.prv.pl/ (3.03.2012). 
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zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzural-
ne  

art. 3 Ustawy o języku polskim  
z 7 października 1999 r. 

ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, 
identyfikatory komunikatorów internetowych, foto-
grafie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamiesz-
kania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic 
rejestracyjnych i inne poufne dane  

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych 

promują środki odurzające, narkotyki  art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii z 24 kwietnia 1997 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rola nowomowy komputerowej w zachowaniach rynkowych młodych  
konsumentów 

RozwaŜania autora koncentrują się na występowaniu zjawiska nowomowy 
komputerowej wśród grupy 16–19-letnich konsumentów. Aktualnie stanowią 
oni w Polsce prawie 6% ogółu społeczeństwa4. Od początku transformacji gru-
pa ta stale zwiększa swoją aktywność (zakupową i pozakupową), która przeja-
wia się we wpływaniu na kształtowanie nowych zjawisk między innymi w ko-
munikacji marketingowej. Ze względu na swoje cechy psychomotoryczne mło-
dzi ludzie wykazują duŜą dynamikę działania i otwartość na otoczenie. Mło-
dzieŜ uczestnicząca w rynku posiada jeszcze inne cechy, które są typowe dla 
tego stadium rozwoju człowieka, a takŜe pokazują oraz uzasadniają jej ponad-
przeciętną aktywność i zarazem odrębność jako uczestnika rynku. Są to: poczu-
cie odrębności kulturowej i generacyjnej, tolerancja dla odmiennego, indywidu-
alnego stylu, traktowanie Ŝycia w lŜejszy od dorosłych sposób, kontestacja in-
stytucji społecznych, poszukiwanie uniwersalnych wartości i prawd absolut-
nych, pragmatyzm w zachowaniach i oczekiwaniach5. Przejawem tej odmienno-
ści jest między innymi język uŜywany przez tę grupę nabywców,  

Zachowania rynkowe 16–19-latków dyktowane są przynaleŜnością do róŜ-
nych grup młodzieŜowych, mających swoje podłoŜe w poszukiwaniu odrębno-
ści6. Będąc w grupie, młodzi konsumenci wymieniają wiele informacji, między 
innymi takich, które dotyczą oferty handlowej przedsiębiorstwa i wiąŜą się z jej 
zaaprobowaniem lub odrzuceniem. DąŜą do akceptacji w grupie rówieśników  
i to dąŜenie dyktuje rodzaj zbieranych informacji i dokonanych zakupów,  

                                                                 
4 Dane GUS na koniec 2011 roku. 
5 J. Pogorzelski, Wartości uznawane przez młodzieŜ a pozycjonowanie produktów, WyŜsza 

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 107 (rozprawa 
doktorska); Z. Bokszański, Indywidualizm a zmiana społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2007. 

6 A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 
1998, s. 357. 
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a takŜe sposób ich przekazywania. Na szczególne podkreślenie zasługują media 
elektroniczne, w tym przede wszystkim Internet – medium wszechstronne dla 
pozyskiwania, przekazywania i tworzenia informacji. WaŜnym aspektem Inter-
netu jest moŜliwość szybkiej, łatwej i bezinwestycyjnej komunikacji ze znajo-
mymi (e-maile, komunikatory, fora, czaty). Pochodną funkcji komunikacyjnej 
jest kolejny waŜny sposób korzystania z Internetu – zapoznawanie się z tym, co 
myślą inni młodzi ludzie, jakie są trendy, co jest w tej chwili „na topie”. Takim 
celom słuŜą wszelkiego rodzaju komunikatory, czaty, fora dyskusyjne, a takŜe 
strony typu Facebook, Grono, gdzie przy okazji nawiązywania znajomości na-
stępuje wymiana poglądów. 

Wraz z rozszerzaniem się zasobów informacyjnych młodzi konsumenci po-
głębiają swoją wiedzę o konkretnych aspektach przyszłego zakupu, uczestni-
cząc w rozmowach i dyskusjach na temat poszczególnych produktów, marek, 
firm czy sklepów. Sprzyjają temu relacje przyjaźni panujące w grupie, dostar-
czające licznych okazji do dyskusji (w tym wirtualnych), które przebiegają na-
wet wtedy, kiedy jej uczestników nie stać na dokonanie zakupu. Z punktu wi-
dzenia młodzieŜy informacje pochodzące od osób, które nie reprezentują Ŝad-
nych źródeł marketingowych oraz nie uzyskują z tego tytułu korzyści material-
nych, stają się dla nich bardziej wiarygodne i są częściej wykorzystywane niŜ 
gdyby pochodziły ze źródeł formalnych.  

Zjawisko nowomowy daje się zauwaŜyć we wszystkich etapach procesu za-
kupowego młodych konsumentów. Internet jest dla nich podstawowym źródłem 
poszukiwania informacji. Zachowania rynkowe młodych konsumentów związa-
ne z dokonywaniem zakupu przejawiają się wyraŜaniem preferencji, oczekiwań 
i opinii dotyczących sprzedawanych towarów czy oferowanych usług. Zakup 
produktu nie kończy procesu postępowania młodych konsumentów. W dalszej 
kolejności następuje uŜytkowanie produktu, a takŜe gromadzenie określonych 
wraŜeń związanych z nabyciem i korzystaniem z nabytego przez nich dobra. 
Satysfakcja młodych konsumentów lub jej brak po dokonaniu zakupu przejawia 
się wyraŜaniem takiego stanu, przede wszystkim poprzez Sieć. W ten sposób 
młodzi poszukują okazji do wymiany informacji, które mają istotny wpływ na 
ocenę produktu i jego akceptację. Pozytywna, często bardziej wiarygodna od 
własnej ocena grupy, na dłuŜej zapada w pamięci i wywołuje większy efekt  
w działaniu, zwiększając prawdopodobieństwo akceptacji produktu i dokonania 
powtórnego zakupu.  
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Charakterystyka elementów nowomowy komputerowej wśród młodych 
konsumentów 

Jednym z charakterystycznych elementów nowomowy komputerowej 
wśród młodych konsumentów są akronimy. Są to zestawienia literowe będące 
skrótami anglojęzycznych potocznych i utartych wyraŜeń uŜywanych z duŜą 
częstotliwością. Taki sposób porozumiewania się przyspiesza komunikację 
przez Internet. Wadą tych zwrotów są problemy z niezrozumieniem bądź złym 
zrozumieniem przez uŜytkowników niezaznajomionych z tymi skrótami. Przy-
kładami najczęściej uŜywanych przez młodych konsumentów akronimów mogą 
być: 

– ROTFL – akronim wyraŜenia rolling on the floor laughing (tarzając się 
po podłodze ze śmiechu)7, 

– LOL – akronim wyraŜenia laughing out loud lub laugh out loud (głośno 
się śmiać) albo teŜ lot of laugh (mnóstwo śmiechu)8, 

– EOT – akronim wyraŜenia end of topic (koniec tematu) lub end of thre-
ad (koniec wątku),  

– AFK – akronim wyraŜenia away from keyboard (nieobecny przy kla-
wiaturze),  

– BRB – akronim wyraŜenia be right back (zaraz wracam),  
– AFAIR – akronim wyraŜenia as far I remember (jeśli dobrze pamię-

tam), 
– IMHO – akronim wyraŜenia in my humble opinion (moim skromnym 

zdaniem), 
– FYI – akronim wyraŜenia for your information (dla twojej informacji). 
MoŜna teŜ spotkać bardziej wyrafinowane akronimy, które dla przeciętnego 

uŜytkownika Internetu mogą być niezrozumiałe. Istnieją nawet serwisy, dzięki 
którym moŜna przetłumaczyć trudne do zrozumienia teksty, np.:9  

– u cN c me – You can see me anytime – You c-en see m-e any-time  
– MoŜemy się widywać, kiedy tylko zechcesz,  

– r u go( \/ 2 &#8216;e city 2n8 – Are you going down to the city tonight? 
– Are you g-o-ing down to th-e c-i-t-y to-n-ight? – Jedziesz do miasta 
dziś wieczorem?  

                                                                 
7 American Heritage Abbreviations Dictionary, Houghton Mifflin, 2005. 
8 L.R. Franzini, Kids who laugh: how to develop your child's sense of humor, Square One, Inc., 

New York 2002, s. 145.  
9 www. http://transl8it.com/; pl.shvoong.com. 
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– ?$ 4 &#8216;@ – How much for that? – How much for th-at? – Ile za 
to?, 

– ?2 b, o not 2 be: dat iz d question? – Be or not to be? That is the ques-
tion – Być albo nie być? Oto jest pytanie. 

Niektóre z akronimów stają się częścią języka uŜywanego przez młodych 
konsumentów w Ŝyciu codziennym, nie tylko w Internecie. Reklamodawcy 
wykorzystują równieŜ ten zabieg w przekazach reklamowych. Przykładem mo-
Ŝe być reklama Vision Express ze względu na dość charakterystyczny dobór 
liter na tablicy okulistycznej do badania wzroku. Są to znane skrótowce stoso-
wane na wszelkiego rodzaju czatach i w innych sytuacjach: OMG, WTF, STFU, 
PWN3D, UR A NOOB, LMAO, ROTF, KTHXBYE, :P. Dzięki takiemu zabie-
gowi reklamodawcy udało się wzbudzić duŜe zainteresowanie reklamą i przed-
stawianą w niej ofertą w Internecie.  

Powszechność akronimów wśród młodych konsumentów wynikać moŜe  
z ograniczeń technicznych telefonów (SMS-y) lub komunikatorów (np. ograni-
czenia w liczbie moŜliwych do uŜycia znaków). Wiadomości wysyłane z tele-
fonów komórkowych z konieczności muszą być zatem zwięzłe, nie mogą prze-
kroczyć określonego limitu znaków. To ograniczenie sprawiło, Ŝe młodsi uŜyt-
kownicy zamiast całych zdań i wyrazów wpisują ich skrócone fonetyczne zapisy.  

Kolejnym specyficznym elementem komunikacji internetowej jest tenden-
cja do skracania wyrazów. Niektóre z nich zdąŜyły się juŜ utrwalić w Ŝyciu 
codziennym. Są to skróty z języka polskiego, np. „cze” – cześć, „tel” – telefon, 
jak i angielskiego, np. „cu” – see you (do zobaczenia), „w8” – wait (poczekaj). 
Tak jak w przypadku akronimów skracanie wyrazów słuŜy zwiększeniu dyna-
miki i szybkości  komunikacji pisemnej. W codziennym języku młodych ludzi 
spotkać moŜna takie zwroty jak: pozdro, nara, siema, bro, lakiju. 

W nowomowie uŜywanej w Internecie przez młodych konsumentów moŜna 
takŜe zauwaŜyć zjawisko leet speek. Polega ono na: 

– częstej transliteracji słów z wykorzystaniem cyfr i innych znaków spoza 
alfabetu łacińskiego, 

– fonetycznym lub zbliŜonym zapisie liter i angielskich słów (np. „b” 
czytane jak nazwa litery zamiast czasownika be, „r” zamiast are),  

– opuszczaniem niewymawianych liter,  
– umyślnym stosowaniu błędów typograficznych (np. pr0n zamiast porn),  
– naduŜywaniu „z” w miejsce „s” jako końcówki liczby mnogiej.  
Tego typu Ŝargon popularny jest na róŜnego rodzaju czatach sieciowych, 

IRC, forach. Powszechny jest takŜe wśród nastoletnich włamywaczy kompute-
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rowych, crackerów oprogramowania, piratów oprogramowania i fanów gier 
komputerowych. Powstawanie takich zniekształceń ma swoją przyczynę w pró-
bach uniknięcia cenzury nakładanej przez niektórych dostawców usług w sieci 
na treści stron kolidujące z obowiązującym prawem (np. nielegalne oprogra-
mowanie, pornografia, włamania komputerowe).  

Leet speak jak większość Ŝargonów stale i dość szybko ewoluuje, dostoso-
wując się do filtrów cenzorskich. Zjawisko to jest szczególne widoczne w przy-
padku języka angielskiego. Rozpowszechnieniu leet speak sprzyja takŜe ograni-
czenie długości wiadomości SMS-ów w telefonii komórkowej i dlatego tutaj 
niektóre wyraŜenia przyjęły się w charakterze skrótowców. Język polski, ze 
swoimi rozbudowanymi słowami i gramatyką, jest mniej podatny na tego rodza-
ju działania. 

Innym zjawiskiem charakterystycznym dla nowomowy komputerowej jest 
tzw. pismo pokemoniaste (tab. 2). Charakteryzuje się ono pisaniem na zmianę 
duŜych i małych liter, nieuŜywaniem polskich znaków diakrytycznych (liter 
„ą”, „ ć”, „ ę”, „ó” itd.), usuwaniem niektórych liter (najczęściej samogłosek), 
pisaniem z błędami ortograficznymi i często silnie emocjonalnym nacechowa-
niem treści. Stanowi szyfr, który nie jest trudny do rozwiązania, ale „zwykły” 
człowiek, który spotyka się z takim szyfrem, przewaŜnie juŜ po dwóch słowach 
zniechęca się do rozwikływania zagadki języka „pokemonów”.  

Tabela 2 

Cechy charakterystyczne pisma pokemoniastego 

Cecha Przykład 
„spolszczenie” wyrazów pochodzących z języka angiel-
skiego 

sweet – „słit” 

zamiana polskich dwuznaków „sz”, „cz”, na ich fonetyczne 
odpowiedniki angielskie, mianowicie „sz” – „sh”, „cz”  
– „ch” 

„będziesz” – „bedziesh” 

„ku” lub „k” u Ŝywane w krótszej, jednoliterowej formie 
„q” 

misiaczku – misiacz, tak? – 
taq?, kotku – kotkQ  

zmiękczanie i zdrabnianie wyrazów (wstawianie litery „i”) co – cio, no – nio 
oboczności „r” na „l”, „l” na „j”; „z” na „s” i „ ź” na „ś” dobra – dobla 
zmiękczenia za pomocą liter „u”, „j” „i”  
zmiękczania wszelkich liter polskich za pomocą kreseczki 
(zamiast „ni” – „ń”, „si” – „ ś”). Zmiękczone litery pisane 
duŜą literą, bez względu na to, czy znajdują się na począt-
ku, środku, czy końcu zdania 

kochanie - kochaŃe  
siku – Śku lub ŚQ 

zdania bezspacjowołączne, nadmiar wykrzykników i pytaj-
ników oraz emotikonów 

bO()Ss!ACzQQQ ! ! ! =*** 

pisanie na przemian wielką i małą literą  Na PrZeMiAn WiElKą  
I MaŁą LiTeRą 
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nadmierne uŜywanie przycisku Shift  
uŜywanie charakterystycznych wyrazów jush – juŜ, choojnoshtsch – 

czujność, bosch(e) – BoŜe, 
„dŜisas” – Jezu, tesh – teŜ, 
„tb” – tobie, „cb” – ciebie, 
„sb” – sobie  

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym elementem nowomowy komputerowej są zapoŜyczenia. Pocho-
dzą one najczęściej z języka angielskiego. Jest to zjawisko przechodzenia pew-
nych cech jednego języka do innego – obcego. Przykładami zapoŜyczeń z języ-
ka angielskiego mogą być flesz, fota, googlowanie, sory, surfowanie, coole. 
Niektóre z tych zwrotów zakorzeniły się w codziennej komunikacji pomiędzy 
młodymi konsumentami jeszcze przed upowszechnieniem się Internetu: ASAP 
(as soon as posible) – tak szybko jak to tylko moŜliwe; „być w touche'u” – być 
w kontakcie; „dostać calla” – otrzymać telefon; „feedback” – odpowiedź; 
„przekanselować” – odwołać, anulować; „sajgon” – nawał zajęć; „readnij”  
– przeczytaj; „zbrifować kogoś” – przekazać najwaŜniejsze informacje; „zmej-
luj to asapem” – wyślij maila jak najszybciej. 

DuŜe znaczenie w nowomowie wśród młodych konsumentów odgrywają 
emotikony. Są to krótkie ciągi znaków, będące schematycznym zapisem emocji 
wypowiadającej się osoby. Przypominają ludzkie twarze (naleŜy na nie patrzeć, 
przekręcając głowę w lewo). SłuŜą przede wszystkim pokazywaniu emocji  
i nastroju. Podczas komunikacji werbalnej większą część komunikacji stanowi 
mowa ciała – gesty, mimika, ruchy. W niektórych komunikatorach i na po-
szczególnych stronach są one zamieniane na ich graficzne odpowiedniki. Oto 
przykłady najczęściej stosowanych emotikonów: 

:)   uśmiech miniaturowy ;)  miniaturowy uśmiech z przymruŜonym okiem 
:-)   uśmiech podstawowy  ;-)   uśmiech filuterny z mrugnięciem okiem 
:-(   smutek, niezadowolenie (-:   uśmiech dla leworęcznych 
:->   sarkastyczny >:->   diabelsko sarkastyczny 
:-|   powaŜnie zaniepokojony lub nie rusza mnie to 
:-/   niezdecydowany, skrzywiony, sceptyczny 
:'-(   łezka się w oku zakręciła :'-)   łezka w oku tylko ze szczęścia 
:-d   śmiech :-c   skrajna depresja 
:-x   nic nie powiem <:-)   jestem niewinny 
:-   nie mogę się zdecydować... :-/  ...i ja teŜ 
>;->  juŜ chyba bardziej sarkastyczny być nie mogę 
:-e   jestem niezadowolony D:)   gość w czapce z daszkiem 
:-7   to nie było zbyt smaczne sformułowanie... 
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:-*   cmok!  :*  buziaczek 
:d   bardzo szeroki uśmiech @-->--   kwiatek 
:i   palący... [:)-<-<]   leŜący w łóŜku 
:-@ krzyk  :-o   zdziwiony, zaskoczony. 
:-) :o)  róŜne warianty twarzy z noskami 
:-   męŜczyzna >-   kobieta 

Kolejnym zjawiskiem charakterystycznym dla języka uŜywanego w Inter-
necie są tzw. memy internetowe. Występują one najczęściej w formie słowa, 
zdjęcia, filmu, linku do strony internetowej. Mają one za zadanie wywołać 
określone emocje – najczęściej rozbawić, choć czasem spotkać moŜna memy, 
które zmuszają do głębszych refleksji czy wręcz zasmucają odbiorcę. Przykła-
dem mema słownego są wyraŜenia angielskie z błędami w pisowni lub grama-
tyce, które powszechnie uwaŜane są za język, w którym porozumiewają się 
korzystający z Internetu uŜytkownicy. Do stworzenia memu prowokują zarów-
no zachowania ludzi w realnym świecie, jak i poczynania ludzi i instytucji  
w cyberprzestrzeni. 

Zakończenie 

We współczesnej gospodarce wymiana informacji jest zjawiskiem po-
wszechnym. Przedsiębiorstwa przekazują klientom informacje między innymi  
o swojej ofercie, zmianach cen, nowych miejscach sprzedaŜy, wyprzedaŜach 
itp. Pobudzony określoną potrzebą konsument zaczyna identyfikować moŜliwe 
sposoby jej zaspokojenia, poszukując szczegółowych i interesujących go infor-
macji. Na gruncie zmian w technologii oraz zachowaniach nabywców w komu-
nikacji młodych konsumentów moŜna zauwaŜyć zjawisko nowomowy kompu-
terowej. UŜywane przez nich urządzenia, np. telefon, komputer, tablet, umoŜli-
wiają bezpośredni, zindywidualizowany kontakt praktycznie bez ograniczeń 
czasowo-przestrzennych. Nowe technologie, oprócz ogromnych moŜliwości, 
jakie oferują, tworzą równieŜ paradoksy informacyjne. Pozwalają bowiem  
z jednej strony generować i dawać okazje do wykorzystania olbrzymich zaso-
bów informacyjnych, z drugiej zaś prowadzą do ubóstwa leksykalnego, skła-
dniowego i stylistycznego języka uŜywanego przez młodych konsumentów. 

W nowomowie komputerowej wśród młodych konsumentów widoczne jest 
zuboŜenie uŜywanych środków językowych, naduŜywanie lub nieuŜywanie  
w ogóle pewnych słów, uŜywanie schematów językowych, a takŜe skrótów 
często niezrozumiałych dla osób spoza społeczności. Charakterystyczne jest 
takŜe bardzo wyraźne nacechowanie emocjonalne słów. Z nowomową wiąŜą się 
nieraz agresywne narzucanie swej myśli odbiorcy lub próba manipulacji słucha-
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czem. Zjawisko nowomowy trudno jest jednak przezwycięŜyć do końca, nawet 
po ustaniu warunków, które ją wywołały. Sposoby argumentacji, słownictwo, 
typowe epitety, dwuwartościowość świata, a takŜe magiczne pojmowanie języ-
ka stały się juŜ atrybutami mowy młodych ludzi. 
 

COMPUTER NEWSPEAK AMONG YOUNG CONSUMERS 
 

Summary 
 

Computer newspeak is a language, dialect, the cipher used by the Internet environment. 
Among young consumers it is often used for dynamic communication but also for an expression 
of inclusion to a particular circle, to emphasize the originality and distinction of pure linguistic 
background of the rest of the Internet. Slang used in the communication takes place in chat rooms, 
message boards, e-mails and instant messaging, but also in the use of mobile phones (verbal 
communication, text messages). The basic components include acronyms, leet speak, emoticons, 
linguistic borrowings, internet memes and special ways of writing text (like one know in Poland 
as ‘pokemon writing’). The effects of computer newspeak go far beyond language. Newspeak 
phenomenon can be observed in all stages of the purchasing process of young consumers: identi-
fying ways to fulfilling the need, the information gathering phase, the consumption or use of the 
product, evaluate the product and its actions or in expressing opinions about the product. 

Translated by Paweł de Pourbaix 
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SOCIAL MEDIA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 
PODMIOTÓW RYNKOWYCH 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto tematykę social mediów, których rola w komunikacji marketingowej 
podmiotów rynkowych z odbiorcami jest coraz bardziej znacząca. Wiele osób nie wyobraŜa sobie 
Ŝycia bez dostępu do Internetu w kaŜdym miejscu i o kaŜdej porze. Działania w mediach społecz-
nościowych skupiają się najczęściej na tworzeniu treści, która przyciągnie uwagę uŜytkowników  
i zachęci ich do dzielenia się nią z innymi. Social media przestały być modą, a stały się pewnym 
trendem. W artykule przybliŜono ich specyfikę i podkreślono ich waŜną rolę w komunikacji 
marketingowej. Przedstawiono takŜe przykłady podmiotów rynkowych wykorzystujących je  
w swojej działalności. NaleŜy pamiętać, Ŝe media społecznościowe podlegają nieustannym zmia-
nom, dlatego mylne jest stwierdzenie, Ŝe ich wykorzystanie w komunikacji marketingowej jest 
łatwe, szybkie i tanie.  

Wprowadzenie 

Media społecznościowe mają obecnie duŜą siłę wpływu na działania pod-
miotów rynkowych. Mogą być skutecznym narzędziem komunikacji marketin-
gowej, pod warunkiem, Ŝe zostaną właściwie wykorzystane. Wraz z rozwojem 
Web 2.0 w Internecie powstają wirtualne społeczności, które tworzą, przetwa-
rzają i opiniują informacje. Obszarem aktywności wirtualnych społeczności są 
głównie portale społecznościowe, definiowane jako kanały komunikacyjne 
umoŜliwiające interakcję między internautami za pomocą róŜnorodnej techno-
logii komunikacyjnej. Portale społecznościowe w Polsce rozwijają się, ewolu-
ują – zgodnie z rozwojem technologii oraz z preferencjami uŜytkowników. Ob-
serwując trendy innych krajów, moŜna stwierdzić, Ŝe social media w Polsce 
staną się w niedalekiej przyszłości mediami, które będą kreować rzeczywistość 
i umoŜliwiać wyraŜanie własnej opinii w sposób nieograniczony miejscem  
i czasem. Podmioty rynkowe zauwaŜyły juŜ potencjał tkwiący w mediach spo-
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łecznościowych i starają się poprzez nie dotrzeć do odbiorców. Wykorzystanie 
tego medium wymaga jednak od nich zmiany sposobu myślenia.  

Komunikacja marketingowa w Internecie 

Komunikacja marketingowa to zespół informacji (sygnałów), które pod-
miot emituje z róŜnych źródeł w kierunku róŜnych podmiotów otoczenia, oraz 
zespół informacji, które dany podmiot zbiera z rynku1. Od umiejętności doboru 
form, środków i najlepszego ich dopasowania do adresata przekazu zaleŜy to, 
czy przekaz zostanie właściwie zrozumiany i zapamiętany przez odbiorcę. Na 
zarządzanie komunikacją składają się następujące elementy2: 

− rozpoznanie, co stanowi przewagę konkurencyjną danego podmiotu  
i jakie cechy naleŜy przede wszystkim komunikować otoczeniu; 

− rozpoznanie, kto powinien być głównym odbiorcą komunikatów; 
− planowanie działań komunikacji marketingowej; 
− nadzór nad procesem komunikacji; 
− kontrola skutków i korygowanie planów komunikacji. 

Jednym z kanałów komunikacyjnych jest Internet. Stanowi on znakomitą 
platformę komunikowania, kupowania oraz sprzedawania. Internet jako me-
dium masowe zrzesza wokół siebie ogromną liczbę osób, niezaleŜnie od ich 
cech społeczno-demograficznych. Do najwaŜniejszych przyczyn zjawiska bo-
omu internetowego moŜna zaliczyć brak cenzury i ograniczeń, niespotykaną 
gdzie indziej przestrzeń i poczucie wolności, a przede wszystkim interaktyw-
ność tego medium i moŜliwość komunikacji uŜytkowników. Środowisko inte-
raktywne to takie, które umoŜliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy 
uŜytkownikiem a komputerem. W Internecie moŜna wyróŜnić dwa poziomy 
interaktywności3: 

a) interakcja z medium – uŜytkownik, chcąc otrzymać wybraną informa-
cję, musi aktywnie uczestniczyć w procesie komunikacji, czyli kliknąć 
w oznaczone miejsce, jego uwaga skupiona jest na ekranie; uŜytkownik 
decyduje, które fragmenty chce serwisu chce przeczytać, a które pomi-
nąć; 

b) interakcja społeczna − wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie, wy-
miana informacji pomiędzy ludźmi mieszkającymi w róŜnych częściach 

                                                                 
1 B. Pilarczyk, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w: Komunikowanie się w marke-

tingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 17. 
2 Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001, s. 20. 
3 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz–Łódź 2002,  

s. 58. 
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świata; pozwala na swobodną wymianę zdań i opinii, umoŜliwia po-
wstanie róŜnorodnych grup uŜytkowników mających wspólne zaintere-
sowania. 

Internet wymusza aktywne poszukiwanie informacji, funkcjonuje 24 godzi-
ny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, miesiąca, roku, docierając jednocześnie 
do uŜytkowników na całym świecie. UmoŜliwia przepływ informacji pomiędzy 
ludźmi mieszkającymi w róŜnych częściach świata, swobodną wymianę zdań  
i opinii. Ułatwia dostosowanie treści do oczekiwań indywidualnego odbiorcy  
i monitorowanie jego reakcji4. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe informacje rozprze-
strzeniają się błyskawicznie i prowadzą do skutków nie zawsze oczekiwanych 
przez firmę.  

Do pozytywnych cech wykorzystania Internetu z punktu widzenia podmio-
tów rynkowych moŜna zaliczyć5: 

a) wirtualność – wirtualna jest przestrzeń, a tym samym koszt obecności  
w Internecie (domena, strona i serwer www) jest wielokrotnie niŜszy 
niŜ koszt obecności w typowym biznesie (wyposaŜenie i czynsz za lo-
kal), 

b) zasięg – Internet swoim zasięgiem wyprzedził juŜ prawie kaŜde me-
dium; zasięg pozwala działać na rynku globalnym ponosząc przy tym 
koszty mniejsze niŜ w typowym lokalnym biznesie, 

c) elastyczność – Internet dzięki swoim cechom umoŜliwia duŜą elastycz-
ność w działalności; nie trzeba pracować w określonych godzinach, ale 
moŜna samemu wybrać moment aktualizacji strony, obsługi zamówień, 
obsługi klientów itd., 

d) szybkość – szybka informacja zwrotna pozwala od razu podejmować 
decyzje i lepiej zarządzać zasobami i funduszami, 

e) łatwość kontaktu – np. e-mail, komunikatory – pozwala skontaktować 
się z dowolną liczbą klientów w czasie liczonym w minutach, a nie 
dniach; klienci mają jednak tendencję do kontaktowania się w najdrob-
niejszych sprawach nie sprawdzając instrukcji czy porad umieszczo-
nych np. na stronie www; cecha ta skróciła takŜe akceptowalny czas na 
odpowiedź ze strony firmy do maksymalnie 48 godzin, 

f) niskie koszty – na kaŜdym kroku Internet jest tańszy niŜ działalność  
w normalnym biznesie czy reklamowanie się w standardowych me-
diach, 

                                                                 
4 Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, s. 14. 
5 Zalety obecności w Internecie, http://www.hussars.pl/e-biznes.html. 
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g) automatyzacja – jest to unikalna cecha Internetu; Ŝadne inne medium 
nie pozwala w takim zakresie zautomatyzować biznesu, promocji, 
sprzedaŜy, marketingu, obsługi klienta, a nawet produkcji.  

Komunikacja w Internecie pozwala na wysoką indywidualizację przekazu, 
aby dostosować i skierować go do pojedynczego odbiorcy. Obecnie podmioty 
rynkowe muszą przyjąć punkt widzenia potencjalnego nabywcy we wszystkich 
podejmowanych działaniach („myślenie oczami i uszami klienta”). KaŜde 
przedsiębiorstwo powinno tak kształtować komunikację z rynkiem, aby 
uwzględniała nowe trendy, przyszłościowe zmiany w burzliwym i złoŜonym 
otoczeniu. Internet moŜna opisać pięcioma wyrazami na literę „c” z języka an-
gielskiego: porozumiewanie się (communication), handel i usługi (commerce), 
wygoda (convenience), wspólnota (community) oraz zawartość (content)6. 
Funkcja porozumiewania się jest najbardziej popularną funkcją, którą realizuje 
się głównie przez usługę poczty elektronicznej (e-mail), grupy dyskusyjne czy 
rozmaite formy dyskusji (IRC, chat, Gadu-Gadu) oraz media społecznościowe. 
Jej głównym zadaniem jest przekaz informacji i kontakt ludzi. 

Dynamiczna komunikacja, moŜliwość prowadzenia dialogu umoŜliwia bu-
dowanie więzi z produktem, marką, firmą. Dla większości podmiotów proble-
mem nie jest, czy komunikować, ale co powiedzieć, komu i jak często7.  

Rola social mediów w komunikacji marketingowej podmiotów rynkowych 

Internet to nie tylko połączone ze sobą komputery, ale przede wszystkim ci, 
którzy z owych komputerów oraz dróg kontaktu korzystają. Społeczność, która 
uŜywa sieci i ją współtworzy (zarówno pod względem technicznym, jak i tre-
ściowym) stanowi obecnie bardzo istotny element sukcesu Internetu. KaŜdy 
uŜytkownik sieci mimowolnie staje się częścią większej lub mniejszej społecz-
ności portalu, wortalu lub serwisu internetowego. Wizyta internauty jest odno-
towywana w statystykach, a jego obecność lub brak na danych stronach obrazu-
je popularność serwisu. Dla konsumenta obecnie duŜe znaczenie mają blogi, 
fora, poradniki, portale społecznościowe itp. pomagające mu odnaleźć się  
w nowej rzeczywistości. Społeczności tworzą się takŜe wokół marek produk-
tów8.  

                                                                 
6 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce…, s. 232. 
7 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 573.  
8 Szerzej: A. Smalec, Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej, w: Mar-

keting przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym 
rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 579–588. 
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Social media jako kanały komunikacyjne umoŜliwiają interakcję między in-
ternautami za pomocą technologii takich jak: blogi, fora, grupy dyskusyjne, 
wiki-wiki itd. To wszystkie media i serwisy online, w których osoby prywatne, 
firmy lub organizacje umieszczają informacje o sobie, oferowanych produktach, 
aby umoŜliwi ć integrację internautów poprzez indywidualne uczestnictwo. So-
cial media mogą być wykorzystywane na dowolną skalę, a pierwotna informa-
cja moŜe być modyfikowana w nieskończoność. KaŜdy ma swobodny dostęp do 
tworzenia i odbioru treści. Treści rozprzestrzeniane są poprzez społeczną inte-
rakcję i są stale dostępne, zaś sposób ich powstawania jest niewymuszony9. 

Podmioty rynkowe mogą stworzyć własny serwis społecznościowy lub za-
mieścić na własnej stronie internetowej elementy społecznościowe, np. fora, 
czaty. Takie działanie moŜe mieć charakter poradnikowy, edukacyjny, słuŜyć 
jako forum wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Takim przykładem 
są witryny organizacji non profit bądź innych podmiotów rynkowych podejmu-
jących problematykę społeczną. Innym sposobem wykorzystania mediów spo-
łecznościowych jest tworzenie profili lub zamieszczanie informacji na admini-
strowanych przez zewnętrzne podmioty (ogólne, np. Facebook lub wyspecjali-
zowane, np. GoldenLine, siepomaga.pl) portalach społecznościowych10. Przed-
siębiorstwa mają wtedy moŜliwość dotarcia do potencjalnych odbiorców, uzy-
skania od nich opinii na temat oferty czy teŜ pomysłów na nowe produkty. 

W Polsce social media zaczynają się dość intensywnie rozwijać. Najbar-
dziej popularne to Nasza Klasa, Facebook, GoldenLine, Fotka.pl, YouTube, 
Twitter. Przyciągają one coraz więcej osób. Facebook w ciągu 9 miesięcy 
zgromadził ponad 100 milionów zarejestrowanych uŜytkowników. Jeśli portal 
ten byłby państwem, to znalazłby się na 4. miejscu największych pod względem 
populacji państw na świecie11. W pierwszej piątce uŜytkowników Facebooka 
znajdują się: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Indonezja, Turcja oraz Fran-
cja.  

Niektórym branŜom trudno poprzez media społecznościowe bezpośrednio 
zachęcać do kupna. Przykładowo, firmy oferujące ubezpieczenia na Ŝycie mniej 
myślą o serwisie np. Facebooku jako miejscu sprzedaŜy, za to starają się łączyć 

                                                                 
9 Definicja social media, http://networkeddigital.com/2010/04/17/definicja-social-media/ 

(14.03.2012). 
10 Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, red. K. Śliwi ńska, M. Pacut, 

Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 86. 
11 Media społecznościowe: rewolucja czy marketingowe bicie piany, http://nowetechnolo 

gie.comarch.com/trendy-i-strategie/media-spolecznosciowe-jak-je-wykorzystac-w-marketingu-
finansowym/ (14.03.2012). 
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ludzi wokół tematów związanych z codziennym Ŝyciem i w ten sposób ich an-
gaŜować. W firmie State Farm większość agentów ma swoje strony fanowskie, 
publikując informacje przydatne dla posiadaczy domów i samochodów, rozma-
ite przypomnienia (np. o terminie składania zeznania podatkowego) oraz prze-
strogi. Aby zaznajomić swoich pracowników z Facebookiem, firma zdecydowa-
ła się wyszkolić aŜ 17 tys. agentów. Stara się takŜe wykorzystywać Twittera  
i YouTube, a nawet zrobiła aplikację na iPhone’a12. 

Social media pełnią funkcję informacyjną (udostępnianie, pozyskiwanie  
i poszerzanie wiedzy) oraz społeczną (budowanie społeczeństwa wirtualnego, 
budowanie więzi społecznych)13. W mediach społecznościowych publikacja 
treści odbywa się prawie natychmiast po jej wytworzeniu, a zarazem interakcja 
odbywa się nieomal w tym samym czasie. Społeczności internetowe budujące 
social media są to wszelkie wspólnoty ludzi zgromadzone wokół wspólnego 
celu lub dyskusji na interesujący dla wszystkich temat; społeczności, w których 
interakcje odbywają się za pośrednictwem Internetu14.  

Zaczęto zauwaŜać, Ŝe coraz częściej to sami konsumenci są bardzo dobrym  
i istotnym źródłem informacji, opinii o produktach. W celu dotarcia do konsu-
menta firmy wykorzystują równieŜ media społecznościowe skupiające zaintere-
sowanych odpowiednią tematyką. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych 
badań w 2011 roku wśród 121 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych na temat uczestnictwa w mediach społecznościowych15. Celem badań było 
poznanie opinii na temat aktywności konsumentów w Internecie, a przede 
wszystkim obecności na portalach społecznościowych oraz blogach. 

Główne cele wykorzystania Internetu przez badanych to kontakty z innymi  
i zdobywanie informacji. 66,1% respondentów wskazało na korzystanie z porta-
li społecznościowych. Podobny wynik uzyskano w badaniach ogólnopolskich – 
54% dorosłych Polaków deklaruje, Ŝe korzysta z social media. 28% spośród 
nich stwierdziło, Ŝe spędza w social media 5–10 minut, 27% – pół godziny,  

                                                                 
12 Jak promować firmę na social media, http://www.egospodarka.pl/53660,Jak-promowac-

firme-na-social-media,1,20,2.html (14.03.2012). 
13 T. Weinberg, The new community rules. Marketing in the social media, O’Reilly, Cambridge 

2009, s. 40. 
14 K. Doktorowicz, Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi,  

w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Akademia Górniczo-
Hutnicza, Kraków 2004, s. 62. 

15 Szerzej: A. Smalec, Konsument jako aktywny uczestnik komunikacji marketingowej, w: Mar-
keting przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym 
otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług  
nr 73, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 174–181. 
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a 28% – godzinę16. Media społecznościowe to przede wszystkim grono tworzą-
cych je ludzi, a nie instytucje czy miejsca. Obecność na portalach społeczno-
ściowych dla niektórych osób jest bardzo istotną formą komunikacji. Zasięg 
serwisów społecznościowych w Polsce wynosi 90,6%, co gwarantuje nam dru-
gie miejscu w Europie pod względem korzystania z tzw. social mediów17. 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, Ŝe opinie zamieszczane na fo-
rach internetowych są dla 57,85% wiarygodnym źródłem informacji przy po-
dejmowaniu decyzji zakupowych. Dla około 24% respondentów przy dokony-
waniu zakupów waŜne są komentarze ekspertów zamieszczane na blogach lub 
portalach społecznościowych. W mediach społecznościowych waŜna jest jakość 
zbudowanych kontaktów i moŜliwość rozmowy równieŜ z jednostką. Na porta-
lach społecznościowych respondenci szukają wiedzy, informacji, opinii na te-
mat interesujących ich produktów. Niespełna 12% osób komentuje, ocenia lub 
wypowiada się na forach. WaŜnymi motywami korzystania przez Polaków  
z serwisów społecznościowych jest m.in. zaspokojenie ciekawości (deklaruje 
tak 78% ankietowanych) i wypełnienie wolnego czasu (63%)18. 

JeŜeli firmie uda się stworzyć silną więź z klientami tworzącymi społecz-
ność internetową, to uzyska tzw. adwokatów czy ambasadorów, czyli osoby 
kupujące dane produkty, jak równieŜ rekomendujące je innym. Według wyni-
ków badań okazało się, Ŝe około 26% respondentów dodaje marki, firmy do 
swoich kontaktów. Lojalny uŜytkownik społeczności internetowej ma większą 
świadomość marki i najczęściej jest do niej pozytywnie nastawiony. Siła od-
działywania jednostki w tego rodzaju mediach czy tworzenia i wymiany opinii 
w portalach społecznościowych moŜe marki wspierać (pushen), lecz takŜe nega-
tywnie wpłynąć na ich wizerunek. Opinie te niejednokrotnie determinują za-
chowania zakupowe innych konsumentów. UŜytkownicy akceptują obecność 
marek w mediach społecznościowych głównie dlatego, Ŝe treści przez nie pre-
zentowane nie są z reguły inwazyjne19. To oni sami podejmują akcję, dlatego 
firmy powinny budować odpowiednie z nimi relacje, dać im taką wartość, aby 
sami chcieli przebywać z daną marką i śledzić jej profil. W ramach serwisów 

                                                                 
16 Ponad połowa Polaków korzysta z mediów społecznościowych, http://marketing-

news.pl/message.php?art=33543 (14.03.2012). 
17 J. Sosnowska, Wyszukujemy najintensywniej w Europie i wciąŜ kochamy Naszą Klasę – Po-

lacy w Sieci 2010, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,9166120,Wyszukiwanie_ 
i_Nasza_Klasa__czyli_Polacy_w_Sieci_2010.html (14.03.2012). 

18 Dlaczego Polacy korzystają z serwisów społecznościowych, http://www.wirtualnemedia.pl/ 
artykul/dlaczego-polacy-korzystaja-z-serwisow-spolecznosciowych (14.03.2012). 

19 A. Podlaski, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, He-
lion, Gliwice 2011, s. 24-30. 
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moŜna tworzyć róŜne akcje i kampanie promocyjne, wykorzystywać marketing 
wirusowy czy szeptany. Poprzez kontakt z uŜytkownikami pogłębiana jest więź  
i budowana lojalność wobec marki, firmy.  

Dzięki mediom społecznościowym podmioty rynkowe mogą uzyskać wiele 
cennych informacji od konsumentów, którzy wymieniają się opiniami z innymi 
członkami, podają nowe rozwiązania. MoŜna z nimi wejść w bezpośredni kon-
takt oraz dotrzeć do szerokiej publiczności. Firmy muszą jednak pamiętać takŜe 
o tym, Ŝe jeśli produkt nie zostanie zaakceptowany przez kilka osób, opinię tę 
ujrzy cała społeczność, w której one funkcjonują. Społeczność internetowa nie 
szczędzi bowiem negatywnych komentarzy. Jeśli zaś produkt spełnia oczekiwa-
nia klienta, sprosta jego wymaganiom, a nawet je przewyŜszy, nabywca będzie 
nie tyle zadowolony, ile zachwycony20. 

Przykładem wykorzystującym social media, dodatkowo łączącym działania 
online i offline, jest Kawowa akademia coffeeheaven. Jest to konkurs online 
połączony z aktywnościami w kawiarniach i kodami QR. W specjalnie przygo-
towanej aplikacji, uczestnicy konkursu mogli wpisywać ciekawostki dotyczące 
kawy. Ciekawostki były umieszczone na kubkach, na fan page’u i na stronie 
www. KaŜdą odnalezioną ciekawostkę uczestnicy wpisywali do notatnika  
w aplikacji, za co otrzymywali punkty. Kto zdobył ich najwięcej wygrywał. 
Firmie udało się równieŜ zaangaŜować kanał mobilny poprzez moŜliwość ska-
nowania QR kodów w „your place magazine”21. 

NaleŜy doceniać siłę mediów społecznościowych. Takim przykładem jest 
firma Adidas, która na początku 2011 roku postanowiła zamalować mur na 
warszawskim SłuŜewcu, by umieścić tam swój reklamowy mural – czarną farbą 
pokryła popularne dzieła graficiarzy. Sympatycy graffiti natychmiast zmobili-
zowali się w Internecie i utworzyli na Facebooku stronę krytykującą producenta 
obuwia, błyskawicznie popartą przez prawie 20 tys. osób. Uznali oni noszenie 
produktów firmy za passé. Firma musiała zareagować – przyznała się do błędu, 
oficjalnie przeprosiła i zwróciła mur ulicznym artystom22. 

Harvard Business Review Polska wraz z firmą doradczą Capgemini przygo-
towały raport z przeprowadzonych badań, których celem była ocena przygoto-
wania czołowych polskich przedsiębiorstw działających w mediach społeczno-

                                                                 
20 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000,  

s. 209. 
21 Nie tylko Facebook. Kampania dla Elle pokazuje, Ŝe liczą się teŜ inne kanały komunikacji, 

http://socialpress.pl/2012/07/nie-tylko-facebook-licza-sie-tez-inne-kanaly-komunikacji/. 
22 Raport z badania. Polskie firmy w mediach społecznościowych, http://www.hbrp.pl/ 

news.php?id=724 (3.02.2012). 
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ściowych oraz planujących rozpoczęcie takich działań w przyszłości23. Okazało 
się, Ŝe promocja firm skupia się prawie wyłącznie na Facebooku i YouTube. 
Jest to uzasadnione, gdyŜ są to obecnie najpopularniejsze media społecznościo-
we w Polsce. Strategia większości badanych przedsiębiorstw oscyluje wokół 
promowania dóbr i usług oraz działań wizerunkowych. Niewiele firm próbuje 
sił w innych obszarach. Obsługę kampanii w mediach społecznościowych 
przewaŜnie zlecają one zewnętrznym agencjom. Same bowiem nie posiadają 
wystarczającej wiedzy i umiejętności pozwalających na ich prowadzenie, choć 
przecieŜ to przedstawiciele danego przedsiębiorstwa najlepiej znają swoją bran-
Ŝę oraz potencjalnych klientów. Praktycznie wszystkie firmy biorące udział  
w badaniu mają świadomość potęgi mediów społecznościowych, niestety nie 
zawsze wiedzą, jak mają w nich zaistnieć i je wykorzystać w rozwoju firmy. 
Media społecznościowe wyzwalają nowe potrzeby, kształtują nawyki wśród 
swoich uŜytkowników, umoŜliwiają dzielenie się doświadczeniami i emocjami. 
W niezobowiązujących dyskusjach na forach, dotyczących często opiniotwór-
czych tematów, istnieje większa swoboda wypowiedzi niŜ w tradycyjnych me-
diach. Firmy takŜe próbują zaakcentować swoją obecność w takiej sferze po-
przez m.in. tworzenie fanpage′ów na Facebooku, których celem jest wychwyce-
nie entuzjastów, zbudowanie z nimi relacji i wywołanie efektu lojalności i przy-
jaźni wobec marki.  

Zakończenie 

Bardzo istotnymi narzędziami komunikacji, które powinny podmioty ryn-
kowe brać pod uwagę w swoich działaniach są media społecznościowe, skupia-
jące zainteresowanych odpowiednią tematyką. UmoŜliwiają one przede wszyst-
kim wymianę poglądów, komunikowanie się oraz nawiązywanie znajomości. 
Niewątpliwym ich atutem jest angaŜowanie uŜytkowników online. Społeczno-
ści te wykorzystują równieŜ coraz częściej przedsiębiorstwa tworząc pewne 
grupy lub wchodząc do istniejących. Posiadanie społeczności internetowej 
emocjonalnie związanej z daną marką to istotna szansa. Firmy mogą uzyskać 
wiele cennych informacji od konsumentów, którzy wymieniają się opiniami  
z innymi członkami, podają nowe rozwiązania. MoŜna wtedy lepiej zrozumieć 
klienta i jego oczekiwania, zaś zaangaŜowany klient staje się często ambasado-
rem marki, choć zawiedziony moŜe wywołać odwrotny skutek. Obecnie kon-
sument jest coraz bardziej aktywny w Internecie. Swoją aktywnością przyczynia 
się w pewien sposób do zmiany myślenia przedsiębiorstw, prowokuje do trak-

                                                                 
23 Ibidem. 
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towania go jak powaŜnego partnera, mogącego uczestniczyć w komunikacji 
wartości marki. Podmioty rynkowe powinny zatem wykorzystywać wiedzę  
o zachowaniach konsumentów i szansę, jaką dają media społecznościowe. Nie 
mogą nie doceniać ich siły. Niestety nie wystarczy sam pomysł na zaistnienie  
w social mediach, naleŜy działania dokładnie zaplanować. Podstawowym bo-
wiem bledem jest stworzenie profilu i po krótkim czasie pozostawienie go sa-
mopas. Nie moŜna po prostu tylko być w określonym portalu, gdyŜ sytuacja  
w mediach społecznościowych zmienia się dynamicznie i naleŜy wtedy szybko 
reagować. Większość podmiotów rynkowych na razie szuka sposobów, jak 
wykorzystać media społecznościowe celem dotarcia do klientów, wypromowa-
nia produktu czy zwiększenia sprzedaŜy. Z tego względu ograniczają się do 
wysłania przekazu, rozumując kategoriami mediów tradycyjnych. NaleŜy zaś 
podkreślić, Ŝe media społecznościowe są po to, aby budować relacje pomiędzy 
ludźmi, a nie pomiędzy ludźmi i przedsiębiorstwami. 
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Streszczenie  

Marketing społecznościowy oraz pozycjonowanie stron (SEO) stanowią coraz większy 
udział kampanii marketingowych, których celem jest zwiększanie popularności i uŜywalności 
firmowych portali internetowych zarówno poprzez bezpośrednie zdobywanie klientów oraz 
zwiększanie liczby odwiedzin, jak równieŜ poprzez zdobywanie linków prowadzących do firmo-
wego serwisu. Wykorzystanie marketingu w portalach społecznościowych jest innowacyjną  
i skuteczną formą reklamy, lecz lepszym rozwiązaniem wydaje się w połączeniu z działaniami 
promocyjnymi w innych mediach. 

Wprowadzenie 

Tezą artykułu jest potwierdzenie opinii duŜej efektywności innowacyjnych 
form marketingowych stosowanych w portalach społecznościowych. Social 
media powstały na kanwie generacji pojęcia Web 2.0, w którym moŜliwość 
kreowania wiadomości w Sieci zostawiono w rękach internautów. Pierwotnym 
celem budowy portali społecznościowych była moŜliwość utrzymywania i po-
zyskiwania w Internecie nowych kontaktów ze znajomymi z rzeczywistości. 
Jednak ogromna popularność Web 2.0 spowodowała zainteresowanie marketin-
gowców, co przyczyniło się do powstania innowacyjnych narzędzi marketin-
gowych wykorzystywanych w social media. Ogromna liczba przekazów rekla-
mowych, na które naraŜony jest przeciętny internauta, implikuje zmniejszenie 
się wraŜliwości odbiorców na promocyjne kreacje oraz spadek skuteczności  
e-reklam. Dlatego wdraŜanie innowacji marketingowych wydaje się być priory-
tetem przy projektowaniu strategii marketingowych współczesnych firm.  
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Innowacje marketingowe 

W roku 1912 Joseph Schumpeter po raz pierwszy sformułował grupę pięciu 
przypadków pojawienia się kombinacji produkcyjnej siły i materiałów, które 
ostatecznie nazwał innowacjami, wyróŜniając: 

– wytworzenie i wprowadzanie nowego produktu, 
– opracowanie i wprowadzenie nowej metody produkcyjnej, 
– znalezienie nowego rynku zbytu, 
– pozyskanie nowych źródeł surowców, 
– wprowadzenie zmian w organizacji. 
„Innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który 

jest postrzegany przez kogoś jako nowy. Pomysł moŜe istnieć od dawna, ale 
stanowi innowację dla osoby, która go postrzega jako nowy”1. Prowadzenie 
badań nad rozwojem, poszukiwanie coraz to nowszych i lepszych rozwiązań 
jest domeną kaŜdej dziedziny gospodarczej, która wymaga elastycznego działa-
nia i błyskawicznego reagowania na zmieniające się warunki. Analogicznie 
marketing, głównie reklama, powoduje, Ŝe rozwój i upowszechnienie się no-
wych rozwiązań są konieczne, by przetrwać. W dobie XXI wieku firmy coraz 
bardziej naraŜone są na konkurowanie ze sobą przy uŜyciu nowinek technicz-
nych, technologicznych oraz marketingowych.  

Innowacje marketingowe pojawiają się dopiero w ostatnim wydaniu Oslo 
Manual, będącym podręcznikiem statystycznym unifikującym badania innowa-
cyjności w Unii Europejskiej. Innowacja marketingowa zostaje tam zdefinio-
wana jako zastosowanie nowej metody marketingowej, obejmującej znaczące 
zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, 
polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marke-
tingowej przedsiębiorstwa2. Cechą wyróŜniającą innowacje marketingowe 
wśród innych zmian w zakresie strategii marketingowych firm jest fakt, Ŝe po-
legają one na wdroŜeniu metody marketingowej niestosowanej dotychczas 
przez przedsiębiorstwo. Musi być ona elementem nowej koncepcji lub strategii 
marketingowej wprowadzającej znaczne zmiany w stosunku do aktualnie wyko-
rzystywanych metod marketingowych. Innowacjami marketingowymi nie są 
takŜe wszelkie sezonowe, regularne i inne rutynowe zmiany narzędzi marketin-
gowych oraz wykorzystanie stosowanych dotychczas metod marketingowych  

                                                                 
1 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 

1999, s. 322. 
2 Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD Publishing, 

2005, s. 49. 
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w celu zdobycia nowego geograficznie sektora rynku lub globalnego nowego 
rynku. 

Skuteczność a efektywność działań marketingowych 

Firmy prowadzące działania promocyjne chcą mieć moŜliwość weryfikacji 
skutków oddziaływania na wybrane grupy docelowe. Dlatego wymagane jest 
określenie wysokości nakładów niezbędnych do realizacji załoŜonych celów 
strategii marketingowych oraz wskazanie mierników oceny skuteczności i efek-
tywności podjętych działań promocyjnych. Firmy prowadzące działania promo-
cyjne w dowolnych mediach systematycznie analizują: 
1. Skuteczność, czyli działania, które zmierzają do osiągnięcia określonego 

stopnia załoŜonego celu. Działanie skuteczne to takie, które w dowolnym 
stopniu prowadzi do osiągnięcia skutku zaplanowanego jako cel. Miarą 
oceny skuteczności jest stopień osiągnięcia celu, bez względu na koszty. 
„Spośród składników wyniku uŜytecznego naleŜy brać pod uwagę jedynie 
skutki przewidywane. Działanie jest minimalnie skuteczne w przypadku, 
gdy przewidywana skuteczność jest na tyle duŜa, Ŝe warto podjąć działanie 
(cenność skutku skłania nas do działania)” 3, 

2. Efektywność, czyli stosunek pomiędzy sumą poniesionych nakładów 
inwestycyjnych a wartością efektów, jakie udało się dzięki nim osiągnąć. 
Często pojęcia skuteczności i efektywności są błędnie traktowane jako toŜ-

same. Skuteczność promocji naleŜy traktować jako stopień, w jakim zaplano-
wane kampanie zostały zrealizowane. Natomiast efektywność działań promo-
cyjnych moŜna określić jako stosunek nakładów wykorzystanych w celu reali-
zacji działań do osiągniętych efektów. 

Skuteczność nie jest jedynym czynnikiem decydującym o efektywności 
promocji. Sama skuteczność nie zapewnia automatycznie efektywności. Nawet 
przy duŜej skuteczności jej efektywność moŜe osiągać niski poziom lub moŜe 
stanowić nieefektywny sposób realizacji załoŜonych celów. Efektywność pro-
mocji zaleŜy równieŜ od wielkości nakładów, których wymaga jego skuteczne 
stosowanie. 

Współczesne portale społecznościowe 

Portal społecznościowy to rodzaj interaktywnych stron www, które są 
współtworzone przez sieci społeczne (media społecznościowe) osób podzielają-
cych wspólne zainteresowania lub chcących poznać zainteresowania innych. 

                                                                 
3 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 225. 
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Termin social media powoli zastępuje trochę zuŜyte pojęcie Web 2.0 i pokazu-
je, w jakim kierunku zmierza aktualny rozwój Internetu. Serwisy społeczno-
ściowe, które są fizycznym przejawem funkcjonowania relacji międzyludzkich 
w Sieci, mogą przyjmować i wykorzystywać bardzo wiele form ekspresji i kre-
acji. Najczęściej wymieniane są treści tekstowe (artykuły, wpisy na blogach, 
posty na forach itp.), obrazy (fotografie, grafiki), audio (muzyka, podcasty)  
i wideo4. 

W społecznych mediach kaŜdy moŜe publikować lub komentować informa-
cje, zaciera się więc granica między kreatorem a czytelnikiem. Tworzone in-
formacje są bardzo trudne do kontrolowania przez właścicieli serwisów, ograni-
czają się oni jedynie do kontroli prawnych publikowanych treści, gdyŜ zdecy-
dowana większość zawartych treści jest tworzona przez uŜytkowników i to oni 
decydują, co zostanie opublikowane. Do najpopularniejszych polskich serwisów 
społecznościowych naleŜą: YouTube, Facebook, NK czy Twitter, które przy-
ciągają coraz szerszą rzeszę internautów, a liczba ich uŜytkowników wciąŜ dy-
namicznie wzrasta. Facebook w ciągu 9 miesięcy zgromadził ponad 100 milio-
nów zarejestrowanych uŜytkowników. Tak ogromne skupiska społeczne nie 
mogły pozostać niezauwaŜone przez dostawców wszelkiego rodzaju dóbr  
i usług. Sposobów dotarcia do potencjalnego klienta za pośrednictwem narzędzi 
Web 2.0 jest wiele, a co chwila pojawiają się nowe, bardziej lub mniej skutecz-
ne5. 

Jeden z najmłodszych portali społecznościowych to Google+, który od po-
czątku funkcjonowania cieszył się wielkim zainteresowaniem to mimo wpro-
wadzenia ograniczeń dla fanów, zarówno wiekowych, jak i moŜliwości rejestra-
cji tylko dzięki zaproszeniu. Serwis miał stać się pierwszą od lat równorzędną 
konkurencją dla Facebooka, osiągając w ciągu pierwszych czterech tygodni 
ponad 25 milionów uŜytkowników. Niestety ostatnie dane pokazują, Ŝe znaczą-
co zmniejszyło się zainteresowanie nową platformą informatycznego giganta, 
jakim jest Google. Potwierdza się tym samym opinia, Ŝe szybki wzrost liczby 
uŜytkowników Google+ spowodowany był przede wszystkim ciekawością oraz 
prostą integracją z kontami poczty gmail. Obecnie Google+ przekroczył  
90 milionów uŜytkowników, lecz przy liczbie 800 milionów fanów Facebooka 
to nadal niewielka wartość, zaś w porównaniu z 120 milionami Twittera wyglą-
da bardzo konkurencyjnie. Niestety zdecydowana większość uŜytkowników 
                                                                 

4 D. Kaznowski, Nowy marketing w internecie, Difin, Warszawa 2007, s. 63. 
5 A. Sikora, Media społecznościowe: rewolucja czy marketingowe bicie piany?, 

http://nowetechnologie.comarch.com/trendy-i-strategie/media-spolecznosciowe-jak-je-wykorzy 
stac-w-marketingu-finansowym (17.02.2012). 
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Twittera i Facebooka to bardzo aktywni internauci, w portalu Google+ nie jest 
znana oficjalna liczba aktywnych członów społeczności, co pozwala domyślać 
się, Ŝe wielkość ta jest niezbyt imponująca.  

Facebook.com jest drugą (po google.com) najczęściej odwiedzaną witryną 
świata (rys. 1). Od 15 maja 2008 roku uŜytkownicy mogą korzystać z polskiej 
wersji językowej portalu. 4 stycznia 2010 roku w Polsce Facebook osiągnął  
5–6 milionów zarejestrowanych uŜytkowników, pod koniec 2011 roku stał się 
najpopularniejszych serwisem społecznościowym w Polsce, wyprzedzając NK  
z liczbą prawie 12 milionów real users. Zostało to zauwaŜone przez markete-
rów, którzy coraz chętniej wykorzystywali tę innowacyjną platformę do działań 
promocyjnych.  

 

 

Rys. 1. Liczba wizyt w najpopularniejszych portalach społecznościowych 

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Kawik, Wzloty i upadki, czyli jak zmieniała się popular-
ność portali społecznościowych, http://socialpress.pl/2011/08/wzloty-i-upadki-czyli-jak-
zmieniala-sie-popularnosc-portali-spolecznosciowych (12.03.2011). 

Skuteczność działań marketingowych w mediach społecznościowych  

Social Ads jest najbardziej powszechną formą reklamy w portalu Facebook. 
Kampanie reklamowe są przeprowadzane w modelu rozliczeniowym CPC (Cost 
Per Click). Social Ads charakteryzuje się moŜliwością publikowania pod kre-
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acją reklamy nazwisk znajomych, którzy są juŜ fanami danej strony. Mniej po-
pularną formą reklamy wykorzystywaną w portalu jest Engagement Ads, która 
polega na angaŜowaniu uŜytkownika w dialog z marką za pomocą ogólnodo-
stępnej sondy, moŜliwości komentowania filmów lub tworzenia wydarzeń 
(eventów) szczegółowo opisywanych na wybranych stronach serwisu. Główne  
i najbardziej rozpoznawalne narzędzia reklamowe Facebook Ads to „Weźmie 
udział” oraz „Lubię to”. 

Prawie dwa lata istnieje juŜ na rynku reklamy internetowej funkcja reko-
mendowania witryn, usług i profili uŜytkowników za pomocą przycisku „Lubię 
to!” (Like!). Prostota działania oraz moŜliwość implementacji na firmowych 
stronach przyczyniła się do lawinowego wzrostu jego popularności. Po niespeł-
na miesiącu od wdroŜenia tego narzędzia korzystało z niego juŜ 100 tysięcy 
witryn, w maju 2011 roku 2,5 miliona, obecna liczba stron oferujących swoim 
uŜytkownikom moŜliwość „polubienia” szacowana jest na 6 milionów. 

Skuteczność promocji w mediach społecznościowych moŜe być oceniana 
na podstawie wielu czynników, jednym z powszechniejszych i ogólnodostęp-
nych jest liczba fanów. NaleŜy pamiętać, Ŝe dla firm, których celem społeczno-
ściowej promocji nie jest kreowanie marki, ale zwiększenie sprzedaŜy, to jedy-
nie aktywni i dobrowolni fani będą strategicznymi czynnikami. Innym sposo-
bem weryfikacji skuteczności jest liczba interakcji z uŜytkownikami zarówno 
dzięki uzyskanym komentarzom, jak i wpisom na tablicy. Ostatnio wdroŜonym 
narzędziem wspomagającym ocenę skuteczności działań na portalu Facebook 
jest liczba osób „które o tym mówią”. Licznik pokazuje aktywność uŜytkowni-
ków serwisu pod kątem kreowania opinii o danej witrynie, zliczając takie akcje 
jak: kliknięcia w przycisk „Lubię to”, posty publikowane na stronie, udostęp-
nienia treści, filmów i zdjęć, odpowiedzi na zaproszenia do udziału w wydarze-
niach lub wzmianki o witrynie.  

Skuteczność wzrasta wraz ze zwiększającą się aktywnością marketerów da-
nej marki; przeciętna liczba godzin spędzanych tygodniowo nad promocją  
w serwisach społecznościowych kształtuje się w okolicach 5. AŜ 41% ankieto-
wanych menedŜerów kampanii społecznościowych pracuje od 1 do 5 godzin 
tygodniowo, co czwarty respondent od 6 do 10, a kolejne 12% od 11 do 15 go-
dzin na internetowej social promocji (rys. 2). 
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Rys. 2. Liczba godzin poświęcanych tygodniowo na marketing społecznościowy 

Źródło: opracowanie na podstawie: M.A. Stelzner, 2010 Social media marketing industry report, 
http://marketingwhitepapers.s3.amazonaws.com/SocialMediaMarketingReport2010.pdf, s. 12. 

Przykładem skutecznych działań marketingowych jest kampania firmy Adi-
das, który obecnie posiada 13,5 miliona fanów. Na początku 2010 roku Adidas 
rozpoczął duŜą kampanię w portalu społecznościowym Facecook, której celem 
było nawiązanie relacji z fanami marki oraz umocnienie jej wizerunku na rynku. 
W czasie trwania promocji wprowadzono kolekcję obuwia StarWars, która była 
inspirowana klasyką światowego kina science fiction, zaprojektowano i wdro-
Ŝono Augmented Reality, gdzie kaŜda para butów miała nadrukowany specjalny 
kod do rzeczywistości rozszerzonej. Do kaŜdej kolekcji przygotowano innowa-
cyjne i ciekawe promocyjne filmy oraz sukcesywnie kreowano interesujące 
wpisy na tablicy. Po zakończeniu kampanii skuteczność działań marketingo-
wych została zweryfikowana pozytywnie poprzez sześcioprocentowy wzrost 
liczby fanów (około 300 000 nowych zwolenników), a ruch na firmowej stronie 
www wzrósł o prawie 140%. Całkowita liczba wyświetleń Facebookowego 
profilu firmy Adidas w trakcie trwania kampanii osiągnęła liczbę 345 milio-
nów6. 

Mimo duŜej popularności i skuteczności promocja w mediach społeczno-
ściowych bardzo często jest wykorzystywana jako dodatkowa forma reklamy, 
wspomagająca marketing w tradycyjnych mediach. Słuszność tej opinii po-
twierdzają wyniki przeprowadzonego przez autora publikacji badania. Całą 
Polskę poruszyła wiadomość, Ŝe 1 listopada 2011 roku na warszawskim lotni-

                                                                 
6 Facebookowi giganci – Adidas Oryginal, http://www.migomedia.pl/analiza-kampanii-na-

facebooku-na-przykladach-z-zagranicy (13.03.2012). 
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sku Chopina wylądował awaryjnie, lecz szczęśliwie, lecący z Newark Boeing 
767. Samolot na skutek usterki nie mógł wysunąć podwozia i pilot zdecydował 
się na lądowanie bez kół. śadna z 231 osób znajdujących się na pokładzie nie 
ucierpiała. Pilot Tadeusz Wrona dość szybko otrzymał tytuł bohatera, porów-
nywano go do amerykańskiego pilota, który w 2009 roku takŜe awaryjnie lądo-
wał na rzece Hudson.  

O bohaterskim wyczynie mówiono pierwszego dnia bezustannie, zarówno 
we wszystkich programach telewizyjnych i radiowych, jak i w popularnych 
internetowych portalach informacyjnych. Facebookowa strona powstała około 
godziny 15, czyli w niecałą godzinę po awaryjnym lądowaniu, liczba fanów 
zwiększała się, choć na początku bardzo powoli mimo medialnej „gorączki”. 
Do godziny 19 liczba fanów osiągnęła wielkość jedynie 2000 osób, by w ciągu 
najbliŜszej godziny wzrosnąć czterokrotnie, a o godzinie 21 było juŜ ponad  
11 tysięcy. Kluczowym czynnikiem kreującym dynamiczny wzrost zaintereso-
wania stroną na Facebooku były informacje o istnieniu takiej witryny. Informa-
cje pojawiły się najpierw w „Faktach” kanału TVN, a pół godziny później  
w „Wiadomościach” TVP1, gdzie została przekazana informacja o powstaniu 
FanPage kapitana T. Wrony (rys. 3). Przez kolejne 24 godziny liczba fanów 
proporcjonalnie, ale niezbyt dynamicznie wzrasta, aŜ do kolejnych informacji  
o duŜej popularności strony na Facebooku. 

Rys. 3. Wzrost liczby fanów kapitana Tadeusza Wrony na Facebooku 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 3 obrazuje dynamikę wzrostu liczby fanów, wraz z zaznaczonymi 
punktami powodującymi znaczące zwiększenie się popularności witryny. Opie-
rając się na otrzymanych wynikach, moŜna wnioskować, Ŝe promocja social 
media jest bardziej skuteczna, jeŜeli będzie stosowana jako wsparcie z innymi 
działaniami marketingowymi. Obecnie (marzec 2012) liczba fanów kapitana  
T. Wrony wynosi 36,5 tysiąca i zmniejszyła się w ciągu ostatnich czterech mie-
sięcy o dwa tysiące. Aktualna wciąŜ duŜa liczba fanów niestety nie odzwiercie-
dla faktycznego zainteresowania, wynika to z faktu skomplikowanej procedury 
usuwania swojej akceptacji przycisku „Lubię to”. Bardziej miarodajnym narzę-
dziem jest liczba osób „którzy o tym mówią”. W listopadzie 2011 roku w czasie 
największej popularności witryny prawie 30 tysięcy osób było aktywnymi fa-
nami, teraz liczba ta zmniejszyła się do 264 osób. 

Zakończenie 

Reasumując, marketing społecznościowy jest coraz bardziej popularny, lecz 
duŜa konkurencyjność powoduje zmniejszającą się skuteczność tej formy pro-
mocji. Dlatego wykorzystywanie innowacyjnych pomysłów powoduje zwięk-
szenie zainteresowania danymi działaniami marketingowymi. Przytoczone wy-
niki badania oraz ocena kampanii firmy Adidas na Facebooku wydają się po-
twierdzać tezę niniejszej publikacji o duŜej skuteczności innowacyjnych form 
marketingowych wykorzystywanych w portalach społecznościowych. Dalszy 
rozwój innowacji w social mediach moŜe być związany z telefonią komórkową 
lub dzięki duŜej ilości informacji o uŜytkownikach ze spersonalizowanymi for-
mami reklamy. 
 

EFFICIENCY OF MARKETING INNOVATION  
IN THE SOCIAL MEDIA 

 
Summary 

 
Social media marketing and search engine optimization (SEO) constitute increasing share  

f marketing campaigns, which aim at increasing the popularity usability of company web pages 
both by direct customers getting and increasing the number of the website visit as well as by 
capturing links leading to the company webpage. The use of marketing in social media is an 
innovative and effective form of advertising; however it seems to be a better solution to combine 
it with promotional activities in other media. 

Translated by Grzegorz Szymański 
 



 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 712       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 26       2012 
 

 

 

 

dr MONIKA ZAJKOWSKA 
WyŜsza Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku 
 

 

 

 

PERSPEKTYWY ROZWOJU INTERNETU MOBILNEGO  
W NOWYM WYMIARZE KOMUNIKACJI  

Z KONSUMENTEM 
 

 

 

Streszczenie  

Internet mobilny w niedalekiej przyszłości moŜe stanowić dominującą formę komunikacji  
w Sieci. Dla marketerów oznacza to nowe moŜliwości komunikacji z konsumentem. W artykule 
postawiono dwa pytania badawcze: czy uŜytkownicy urządzeń mobilnych będą w Sieci spędzać 
więcej czasu niŜ uŜytkownicy klasycznych komputerów; czy przedsiębiorstwa pozwolą sobie na 
to, by nie być tam, gdzie obecni są ich potencjalni klienci? Autorka prezentuje perspektywę roz-
woju Internetu mobilnego oraz wybrane moŜliwości komunikacji mobilnej na podstawie badań 
wtórnych z danych w Polsce i na świecie. 

Wprowadzenie 

Urządzenia i usługi zaawansowane technologicznie na dobre wpisały się  
w podstawowy zestaw potrzeb współczesnego konsumenta. Trudno obecnie 
wyobrazić sobie świat bez takich urządzeń jak komputery czy telefony komór-
kowe oraz dostępu do sieci internetowej. Internet odcisnął piętno na niemal 
kaŜdym aspekcie codziennego funkcjonowania jednostek i całych społeczeństw, 
dotyczy bowiem najistotniejszej ludzkiej aktywności – kontaktów społecznych. 
Z kaŜdym rokiem komunikacja mobilna staje się coraz bardziej integralną czę-
ścią naszego Ŝycia: globalna sieć komórkowa pozostaje najpotęŜniejszą na 
świecie i najbardziej rozpowszechnioną siecią społeczną z szacowaną wartością 
ponad 5 milionów połączeń. Komunikacja mobilna opierając swój przekaz na 
tekście, dźwięku, obrazie i przekazie wideo, stale rozszerza paletę sposobów 
korzystania z telefonii komórkowej, a typy wykorzystania mobilnych połączeń 
stają się coraz bardziej zróŜnicowane i rozwarstwione. Jedno stało się pewne  
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– telefon komórkowy stał się narzędziem, który nie słuŜy juŜ tylko do rozmów 
telefonicznych.  

Technologie mobilne – perspektywa przyszłości  

Internet pełni funkcję integratora ludzi i pomysłów na wiele róŜnych sposo-
bów. Tworzy związki i zaleŜności między ludźmi oraz organizacjami, jakie 
wcześniej nigdy nie istniały. Serwisy oferowane w Sieci rozwijają się niezwy-
kle szybko, zmienia się ich forma i zakres oddziaływania. Internet stanowi źró-
dło wielu treści i multimediów. Informacje są dostępne w postaci zdjęć, filmów 
wideo, satelitarnych zdjęć domów, blogów, podcastów, kanałów RSS i linków 
do róŜnych uŜytecznych źródeł. Dla uŜytkowników sieci coraz bardziej waŜne 
staje się, aby informacje te były dostępne nie tylko w sposób ciągły, ale takŜe 
wygodnie i korzystnie. Uzasadnia to silny związek Internetu z urządzeniami 
pozwalającymi na dostęp do niego niemal wszędzie i w kaŜdym czasie, wśród 
których na pierwszym miejscu pozostaje wciąŜ telefon komórkowy.  

Internet to wszechobecne narzędzie do wielostronnej komunikacji, które 
pozwala nie tylko precyzyjnie dotrzeć do wybranego konsumenta, uzupełnić 
główne kanały komunikacji marketingowej, ale równieŜ zaistnieć w świadomo-
ści odbiorców i zachęcić ich do poŜądanego przez firmę działania. Skuteczność 
tego narzędzia została wielokrotnie udowodniona1. Postęp technologii w kie-
runku transferu informacji poprzez urządzenia mobilne wywołany został głów-
nie ze względu na zmieniający się styl Ŝycia i funkcjonowanie jednostek i ca-
łych społeczeństw, poczynając od kontaktów ze znajomymi i rodziną, poprzez 
pracę zawodową, a kończąc na funkcjonowaniu instytucji państwowych i samo-
rządowych. Z telefonu komórkowego korzysta niemal kaŜdy mieszkaniec Euro-
py, dlatego nie dziwi fakt, Ŝe moŜliwości, jakie daje to małe urządzenie, stają 
się coraz większym przedmiotem zainteresowania świata marketingu i komuni-
kacji społecznej. Szerokie moŜliwości prowadzenia działań komunikacyjnych 
otwiera następca zwykłej „komórki” – inteligentny smartfon.  

Przedstawiona na rysunku 1 estymacja wskazuje, Ŝe urządzenia typu smart-
fon, inaczej nazywane inteligentnymi telefonami, stają się w Polsce z roku na 
rok coraz bardziej popularne. W ciągu trzech lat od 2007 do 2010 roku nastąpił 
wzrost udziału smartfonów w całkowitym rynku telefonów komórkowych  
z poziomu 1% do 11,5%, co oznacza, Ŝe średnio co dziesiąty telefon komórko-
wy w Polsce jest smartfonem. Wszystko wskazuje na to, Ŝe to właśnie te urzą-

                                                                 
1 M.A. Khan, Exposure to mobile ads lifts branding: Dynamic Logic, http://www.mobile 

marketer.com/cms/news/research/1580.html. 
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dzenia staną się w przyszłości mobilnymi platformami wykorzystywanymi do 
działalności biznesowej i handlowej. 

 

Rys. 1. Udział smartfonów w całkowitym rynku telefonów komórkowych  

Źródło: GfKPolonia, styczeń 2011. Według definicji GiKPolonia smartfon to telefon komórkowy, 
który spełnia jednocześnie trzy podstawowe warunki: posiada otwarty OS; ma ekran dotykowy 
lub/i klawiaturę QWERTY; posiada funkcję organizera, w tym moŜliwość odbioru e-maili i ob-
sługi aplikacji biurowych. Za: Rynek smartfonów w Polsce nie przekroczy 30% w 2011?, 
http://hatalska.com/2011/02/16/rynek-smartfonow-w-polsce-nie-przekroczy-30-w-2011/. 

Tym, co umoŜliwia rozwój oferty mobilnej, jest z pewnością komunikacja 
marketingowa. Konsumpcja treści mobilnego Internetu odbywa się praktycznie 
przez cały czas aktywności konsumenta. Smartfon łączący w sobie funkcję tele-
fonu, odbiornika GPS i komputera jest urządzeniem na wskroś osobistym, bar-
dziej spersonalizowanym niŜ laptop czy tablet. Stanowi to kluczowy atut dla 
przedsiębiorstw, które chcą dotrzeć z komunikatem do konkretnego, spersonali-
zowanego odbiorcy. Dzięki temu eliminuje się efekt ad blindness, czyli tzw. 
ślepej reklamy, dając moŜliwość wykluczenia nieatrakcyjnych w danym mo-
mencie i kontekście odbiorców. 

Według prognozy Morgan Stanley potrzeba około dwóch lat, aby liczba 
uŜytkowników korzystających z Internetu poprzez urządzenia mobilne przerosła 
liczbę uŜytkowników stacjonarnych2 (rys. 2).  

Na podstawie analizy danych moŜna stwierdzić, Ŝe Polska nie odbiega od 
światowych trendów rosnącej popularności Internetu mobilnego. Ocenia się, Ŝe 
jest to najszybciej rozwijająca się forma dostępu do sieci. Liczba osób mobilnie 
korzystających z sieci zbliŜa się w Polsce do 4 milionów (tab. 1). 

                                                                 
2 Morgan Stanley, Raport Internet Trends, April 2010, http://www.morganstanley.com/ 

institutional/techresearch/pdfs/Internet_Trends_041210.pdf. 
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Rys. 2. UŜytkownicy Internetu mobilnego i stacjonarnego – dane i prognoza na lata 2007–2015  
w milionach 

Źródło: Morgan Stanley, Raport Internet Trends, April 2010, http://www.morganstanley.com/ 
institutional/techresearch/pdfs/Internet_Trends_041210.pdf. 

Tabela 1 

Liczba uŜytkowników Internetu mobilnego w Polsce 

Rok Liczba uŜytkowników w mln 
2008 1,1  
2009 2,1  
2010 3,0  
2011 3,7  

Źródło: dane operatorów sieci komórkowych, TNS, UKE, Ericsson Polska, 2011. 

Do tej formy korzystania z Internetu przyznaje się 11% Polaków od 15. ro-
ku Ŝycia wzwyŜ3. Na szczególną uwagę zasługują informacje, gdzie mobilni 
internauci korzystają z sieci internetowej. Z badań przeprowadzonych przez 
Mobile Exposure Polska4 wynika, Ŝe blisko trzy czwarte badanych korzysta  
z mobilnych urządzeń w domu. Jest to o tyle zaskakujące, poniewaŜ usługa 
Internetu mobilnego zakładała głównie wykorzystywanie jej poza domem. Po-
twierdza to fakt stopniowego wypierania Internetu w urządzeniach stacjonar-
nych na korzyść urządzeń mobilnych.  

                                                                 
3 Polacy lubią mobilne media, badanie Mobile Exposure Polska przeprowadzone przez TNS 

Global dla marki Orange, http://biuroprasowe.tp.pl/pr/171570/orange-mobile-exposure-2010-
polacy-lubia-mobilne-media. 

4 Ibidem. 
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Rozwój mobilnej komunikacji  

Konsekwencją coraz większego zainteresowania Internetem mobilnym jest 
szybko rozwijający się rynek komunikacji mobilnej. Telefony stają się coraz 
popularniejszym nośnikiem kampanii marketingowych. Analizując dane za rok 
2010, moŜna stwierdzić, Ŝe globalna wartość reklamy mobilnej przekroczyła 1,5 
miliarda dolarów, w roku 2011 ta wartość juŜ się podwoiła (tab. 2). Według 
raportu firmy analitycznej Gartner – wartość rynku reklamy mobilnej na świecie 
w roku 2015 powinna przekroczyć 20 miliardów dolarów5. Zainteresowanie tą 
formą komunikacji z odbiorcą wynika z jej duŜej skuteczności w porównaniu 
do innych narzędzi marketingowych. 28% uŜytkowników mobilnego Internetu 
zetknęło się z reklamą mobilną, a 16% świadomie kliknęło w nią co najmniej 
jeden raz. Co więcej, taki sam odsetek uŜytkowników mobilnych mediów jasno 
deklaruje, Ŝe są zainteresowani reklamą mobilną.  

Tabela 2 

Wydatki na reklamę mobilną na świecie (w dolarach) 

Rok Wydatki 
2010 1,6 mld 
2011 3,3 mld 
2015 20,6 mld (szacunki) 

Źródło: Gartner Analysts, http://www.gartner.com/technology/analysts.jsp. 

Mobilny sposób dotarcia do grupy docelowej moŜe okazać się skuteczniej-
szy niŜ dotychczasowe kanały tradycyjne. Ocenę skuteczności przekazu promo-
cyjnego analizuje się pod kątem selektywności, inwazyjności, dostępności dla 
odbiorców i podatności na zapamiętywanie. Przewaga komunikacji mobilnej 
nad innymi formami polega na tym, Ŝe telefon komórkowy towarzyszy odbior-
cy statystycznie przez 18 godzin na dobę, podczas gdy prasa, radio, telewizja 
czy Internet jest przy nim przeciętnie przez 6 godzin6. Przekaz w komunikacji 
mobilnej moŜe być dostarczony do odbiorcy i przez niego przeczytany o kaŜdej 
porze dnia i nocy, a dzięki funkcji lokalizacji telefonów komórkowych oraz 
wiadomości sieciowych wysłany w konkretne miejsce. Na rysunku 3 przedsta-
wiono rozkład osób, u których nastąpiła reakcja na reklamę mobilną w telefonie 
w wybranych krajach świata (rys. 3). W Korei najbardziej popularną reakcją 
było kliknięcie na podany link – takie działanie dotyczyło 45% tych, u których 
nastąpiła pozytywna reakcja. Podobnie w badaniach wypadły Chiny, gdzie re-

                                                                 
5 Gartner Analysts, http://www.gartner.com/technology/analysts.jsp. 
6 B. Hajduga, Czas na mobile advertising, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=797. 
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akcja na reklamę mobilną była najsilniejsza, ponad 20% badanych kupiło pro-
dukt lub usługi reklamowane. Odpowiedź na reklamę mobilną była słabsza  
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych we wszystkich wskazaniach.    

 

 

Rys. 3. Pozytywne reakcje na reklamę mobilną wśród respondentów, którzy ją otrzymali w USA, 
Chinach, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii 

Źródło: Perspectives on the global mobile consumer, Deloitte Global Mobile Consumer 
Survey, 2011, http://www.deloitte.com/addictedtoconnectivity, s. 16. 

UŜytkownik urządzeń mobilnych przy korzystaniu z Internetu znacznie 
róŜni się od uŜytkownika urządzeń stacjonarnych. To, co jest istotne dla inter-
nautów korzystających z tradycyjnych urządzeń, moŜe mieć marginalne zna-
czenie dla uŜytkowników Internetu mobilnego. Posiadacz urządzenia przeno-
śnego nowej technologii poszukuje konkretnych i czytelnych danych oraz in-
formacji, mniejszą wagę przywiązując do warstwy estetycznej strony interne-
towej. W tym wypadku kontekst uŜycia stanowi chęć zapoznania się z naj-
świeŜszymi, skrótowymi informacjami, co determinuje funkcjonalność strony. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe nawigacja za pomocą precyzyjnie działającej myszki  
i klawiatury znacząco róŜni się od posługiwania się ekranem dotykowym. Błę-
dem wielu firm jest całkowite adaptowanie witryn uŜytecznych dla komputerów 
stacjonarnych na wersję mobilną.     

Opierając się na przedstawionych prognozach moŜna śmiało stwierdzić, Ŝe 
nowy wymiar komunikacji ze współczesnym konsumentem będzie przebiegał  
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w oparciu o nowe rozwiązania i usługi mobilne. Nowoczesny, coraz bardziej 
wyspecjalizowany wachlarz urządzeń mobilnych sprawia, Ŝe sposoby ich wyko-
rzystania stają się coraz bardziej zróŜnicowane, wyrafinowane i skomplikowa-
ne. Kluczową decyzją, jaką powinno podjąć kaŜde przedsiębiorstwo, które roz-
waŜa korzystanie z Internetu mobilnego przy projektowaniu swoich kampanii 
reklamowych, jest: jakich narzędzi uŜyć, aby uzyskany rezultat był odpowiedni 
i zadowalający. PoniŜej zaprezentowano wybrane propozycje uŜycia nowocze-
snych technologii.  

Kody quick response 

Kody QR, zwane teŜ fotokodami lub kodami quick response, w porównaniu 
z rynkami zagranicznymi w Polsce przyjmują się dość powolnie, chociaŜ eks-
perci mediów podkreślają duŜy potencjał tego narzędzia. Zasada ich działania 
jest prosta – zakodowane kwadratowe jasne i ciemne moduły mogą być bły-
skawicznie odczytywane przez smartfon czy tablet. Funkcjonują jak zwykłe 
kody kreskowe, z tą róŜnicą, Ŝe w kodzie kreskowym moŜna zapisać do dwu-
dziestu cyfr, natomiast fotokody są w stanie pomieścić tysiące znaków alfanu-
merycznych. Do ich odczytania potrzebny jest jedynie telefon komórkowy wy-
posaŜony w aparat oraz zainstalowana darmowa aplikacja, która odszyfruje 
zapisaną informację. Z badań comScore wynika, Ŝe w czerwcu 2011 roku aŜ 14 
milionów Amerykanów uŜywało swoich telefonów do odczytywania kodów 
QR7. Stanowi to 6,2% wszystkich uŜytkowników telefonów komórkowych. 
Szacuje się, Ŝe w 2012 roku liczba sprzedanych smartfonów przewyŜszy liczbę 
sprzedanych PC. Skanowanie QR daje moŜliwości dokonywania płatności  
i zamówień, e-commerce, nawiązywania połączeń internetowych czy odtwarza-
nia plików muzycznych. 

Tak dynamicznie rozwijające się narzędzie oznacza ogromny potencjał  
i moŜliwości dla komunikacji marketingowej, łączy bowiem w sobie trzy obsza-
ry: mobilność, środowisko offline oraz świat wirtualny. Takie połączenie zdało 
bardzo dobrze egzamin w firmie bukmacherskiej Batfair, która umieściła kody 
na kusych spodenkach Zary Dampney i Shauny Mullin, zawodniczek grających 
w siatkówkę plaŜową podczas turnieju eliminacyjnego do olimpiady w Londy-
nie. Zgodnie z załoŜeniami reklama miała znaleźć się w miejscu szczególnie 
przyciągającym uwagę kibiców podczas zawodów sportowych. Przeskanowanie 
                                                                 

7 14 million Americans scanned QR codes on their mobile phones in June 2011, Newspa-
pers/Magazines and Product Packaging Most Likely Source of QR Code, http://www.comsco 
re.com/Press_Events/Press_Releases/2011/8/14_Million_Americans_Scanned_QR_or_Bar_Code
s_on_their_Mobile_Phones_in_June_2011. 
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kodu z kobiecych pośladków przenosi uŜytkownika do aplikacji Betfair Mobile, 
pozwalającej obstawiać wyścigi konne czy mecze.   

Kody umieszcza się na róŜnych nośnikach, takich jak: etykiety, paragony, 
wizytówki, foldery, witryny sklepowe, recepty, przystanki autobusowe, słupy 
ogłoszeniowe, magazyny czy strony internetowe. W Polsce tę formę komunika-
cji wykorzystują najczęściej muzea, punkty gastronomiczne, a nawet urzędy 
administracji samorządowej. Jednym z pionierów wprowadzenia tej technologii 
do systemu informacji turystycznej była starająca się o tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury Łódź. W najbardziej charakterystycznych punktach miasta na pięć-
dziesięciu zabytkach umieszczono specjalne tabliczki z kodami, które po sczy-
taniu ich telefonem prowadziły do ukrytych treści – filmów, dźwięków, zdjęć 
czy stron www. Wprowadzenie fotokodów poprzedzono kampanią informacyj-
ną. Działanie to spotkało się na tyle z ciepłym przyjęciem mieszkańców i tury-
stów, Ŝe na podobny krok zdecydowali się włodarze kolejnych miast, m.in. 
Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. We Wrocławiu kaŜdy przystanek autobuso-
wy i tramwajowy jest oznaczony kodem QR. Po jego zeskanowaniu telefonem 
wyświetla się rozkład jazdy dla danego przystanku.  

Nowym trendem jest równieŜ wykorzystanie fotokodów do budowania spo-
łeczności fanów wokół marki czy produktu na portalu Facebook. Na witrynach 
sklepów zaczęły pojawiać się kody, których zeskanowanie jest toŜsame z klik-
nięciem w przycisk „Like”.  

Kody QR swoją atrakcyjność budują na ludzkiej chęci poznawania dodat-
kowych, ukrytych treści, angaŜując odbiorcę i jednocześnie budując więź  
z marką. Nagrodą za zaangaŜowanie moŜe być specjalnie przygotowana oferta, 
która daje poczucie ekskluzywności i przynaleŜności do danego grona osób. 
Paleta moŜliwości zastosowań fotokodów z roku na rok staje się coraz ciekaw-
sza. Największy planowany projekt wykorzystania kodu QR powstanie w Du-
baju, gdzie planowane jest zbudowanie hotelu, którego fasada będzie wielkim 
fotokodem. Jak widać, granicę wykorzystania tego narzędzia i jego potęŜnych 
moŜliwości komunikacyjnych i marketingowych będą wyznaczać jedynie moŜ-
liwości koncepcyjne pomysłodawców.   

Augmented reality 

Jedną z form komunikacji z klientem wykorzystywaną coraz częściej  
w kampaniach niestandardowych jest augmented reality (AR), czyli rozszerzo-
na rzeczywistość. Technika ta pozwala za pomocą kamery i telefonu komórko-
wego połączyć świat realny z wirtualnym. Efektem ich zastosowania jest wy-
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świetlany na matrycy telefonu obraz otoczenia, wzbogacony jednak o dodatko-
we dane pobierane na bieŜąco z Internetu: opisy mijanych budynków, fotografie 
czy materiały wideo nawiązujące do aktualnie obserwowanego obiektu. Przy-
kładowo, idąc ulicą i kierując kamerę telefonu na wybrany punkt, na ekranie 
urządzenia moŜna zobaczyć zupełnie nowy obiekt, scenę, ludzi, sytuacje.  

Ciekawym przykładem wykorzystania tego narzędzia jest kampania produ-
centa okularów Solano Sunglasses. W projekcie wykorzystano połączenie roz-
szerzonej rzeczywistości i identyfikacji twarzy (face tracking). ZałoŜeniem 
projektu było wymyślenie „wirtualnego lustra”, które umoŜliwiłoby przymie-
rzenie okularów przeciwsłonecznych w domu, przed monitorem komputera. 
Efekt widoczny jest natychmiast. Aplikacja rozpoznaje i identyfikuje twarz 
osoby tak, aby okulary idealnie układały się na nosie. Konsument moŜe takŜe 
sfotografować się w wybranym modelu i wysłać zdjęcie znajomym.  

Innym przykładem moŜe być aplikacja dla muzeum Powstania Warszaw-
skiego czy krakowskich Sukiennic, po których turystów oprowadzały wirtualne 
znane postaci.  

Kolejnym przykładem wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w Polsce 
są gry zainstalowane w sieci restauracji KFC. Goście mogą zagrać w grę „So 
Good” na specjalnej konsoli o futurystycznym kształcie. Gra została zintegro-
wana ze stroną internetową, mechanizmem mobile SMS i stroną fanów marki. 
Zasady gry polegają na zbieraniu do wirtualnego kubełka świeŜych produktów  
z KFC. Sterowanie odbywa się za pomocą kubełka. Taką właśnie formę ma 
specjalny znacznik, który wystarczy przystawić do kamery konsoli, by rozpo-
cząć grę.  

MoŜliwości AR z duŜym powodzeniem wykorzystuje branŜa motoryzacyj-
na. Marki takie jak Mini, Toyota, Nissan, Ford i BMW promowały swoje mode-
le samochodów z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, która okazała 
się idealna do szczegółowej prezentacji wychodzących na rynek samochodów. 
Za kaŜdym razem dostarczono konsumentom specjalnie przygotowane materia-
ły reklamowe w postaci dodatków prasowych lub broszur, z wydrukowanym na 
nich niepozornie wyglądającym markerem. Po wejściu zainteresowanego na 
stronę producenta, pobraniu aplikacji i umieszczeniu reklamy przed obiekty-
wem kamerki internetowej na powierzchni kartki ukazuje się niemal rzeczywi-
sty trójwymiarowy nowy model. Przez obracanie kartką w dowolny sposób 
moŜna dokładnie i z kaŜdej strony obejrzeć miniaturkę samochodu, a nawet 
rozłoŜyć model na części i zajrzeć do jego wnętrza.  
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Przewidywany przez ekspertów spodziewany rozwój i przede wszystkim 
upowszechnienie systemów AR nie tylko spowoduje znaczące zmiany w zakre-
sie interakcji człowieka z urządzeniami mobilnymi, ale przede wszystkim do-
prowadzi do zacierania wyraźnej dotychczas granicy między światem wirtual-
nym a rzeczywistym, na nowo kształtując sposób postrzegania rzeczywistości. 
Urządzenia mobilne stały się idealnym miejscem wprowadzenia systemów AR 
w codzienne Ŝycie zwykłych konsumentów. W procesie komunikacji z konsu-
mentem technologia AR buduje swoją przewagę nad innymi narzędziami po-
przez moŜliwości kreowania za jej pomocą efektownych widowisk wizualnych. 
Zabiegi wykorzystujące AR wzbogacają przekaz kampanii reklamowej, ale 
przede wszystkim budują wizerunek marki nowoczesnej i innowacyjnej, nie-
obawiającej się eksperymentów z nowoczesnymi formami komunikacji. 

Od geolokalizacji do geofencingu 

Systemy geolokalizacyjne działają na zasadzie określenia połoŜenia geogra-
ficznego danej osoby, informując za pomocą Internetu, gdzie ona się znajduje. 
Wzrost liczby uŜytkowników smartfonów i innych urządzeń przenośnych spo-
wodował większe moŜliwości wykorzystania tego narzędzia. UŜytkownicy tele-
fonów komórkowych dzięki geolokalizacji mogą wysyłać komunikaty do zna-
jomych o tym, gdzie obecnie się znajdują i co robią. Najpowszechniej wykorzy-
stywanym serwisem, który umoŜliwia geograficzne sygnalizowanie swojej 
obecności, jest Facebook Places, choć warto zwrócić uwagę na rozwijające się 
Google Latitude czy Twitter Places.  

Serwisy lokalizacyjne na telefony komórkowe to z pewnością przyszłość 
marketingu, chociaŜ w Polsce ta metoda dotarcia do konsumenta nie osiągnęła 
jeszcze pełnego rozkwitu. Do najczęściej wykorzystywanych moŜliwości geo-
lokalizacji naleŜy oferowanie konsumentom zniŜek, rabatów, premii czy nawet 
darmowych produktów w zamian za zameldowanie się w konkretnym miejscu. 
W listopadzie 2010 roku marka Gap rozdała aŜ 10 tys. darmowych dŜinsów 
osobom, które jako pierwsze zameldowały się w sklepach Gap za pomocą Face-
book Places.  

Co ciekawe, dla uŜytkowników serwisów geolokalizacyjnych najwaŜniejszą 
ich zaletą nie jest samo meldowanie się, ale lokalizowanie najbliŜszej społecz-
ności w określonych miejscach i prezentowanie tym samym własnego stylu 
Ŝycia. JeŜeli są to osoby aktywne w mediach społecznościowych, zaangaŜowa-
nie ich do działań geolokalizacyjnych moŜe przynieść promowanej marce wy-
raźny wzrost widoczności w social media. Rośnie tym samym naturalna interne-
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towa przestrzeń do kształtowania rekomendacji zakupowych lub produktowych. 
Na te potrzeby odpowiedział juŜ jeden z serwisów RatioFinder w USA, który 
pokazuje, w których miejscach – klubach, sklepach, uczelniach – jest więcej 
kobiet, a w których więcej męŜczyzn. WaŜne jest przy tym nie tylko dokładne 
poznanie profilu odwiedzanych miejsc, ale i odtworzenie internetowych toŜsa-
mości osób, które korzystają z danej usługi. Dobrym sposobem jest teŜ zapro-
szenie liderów opinii do udziału w wyjątkowym wydarzeniu połączonym  
z dzieleniem treści (wideo, zdjęć) lub posłuŜenie się materiałami POS.  

Kolejnym krokiem w rozwoju marketingu mobilnego jest geofencing, czyli 
zlokalizowanie konsumenta w momencie, kiedy znajduje się w pobliŜu miejsca 
zakupu i zaproponowanie mu oferty specjalnej zachęcającej do odwiedzenia 
sklepu. W Polsce technologia ta nie znalazła jeszcze zastosowania, ale obserwu-
jąc np. rynek brytyjski, na którym globalne sieci takie jak L’Oreal czy 
Starbucks (obecne równieŜ w Polsce) wykorzystują geofencing z powodzeniem, 
moŜna spodziewać się jego ekspansji równieŜ w naszym kraju. Na obecnym 
etapie rozwoju usług geolokalizacyjnych uznanie zdobyły one w placówkach 
gastronomicznych i biznesie lokalnym (np. śabka, Carrefour). 

Badanie zrealizowane przez Interactive Research Center pozwoliło wyod-
rębnić kategorie działalności, które w serwisach geolokalizacyjnych znalazły 
duŜy potencjał komunikacji z konsumentem8. Wysoki udział meldowania się 
zanotowano w punktach związanych z szeroko rozumianym aktywnym stylem 
Ŝycia oraz pielęgnacją urody np. ośrodki spa, siłownie, sale gimnastyczne, 
punkty beauty care. W zestawieniu najczęściej odwiedzanych miejsc dominują 
lotniska i dworce, centra handlowe i stadiony sportowe (np. Lotnisko Chopina 
w Warszawie, rynek we Wrocławiu, dworzec Warszawa Centralna). Oznacza 
to, Ŝe osoby aktywne w zakresie nowych technologii często podróŜują, robią 
zakupy, uczestniczą w wydarzeniach sportowych. Są to przestrzenie, w których 
moŜna prowadzić działania zarówno wizerunkowe, jak i sprzedaŜowe w formie 
rabatów czy promocji produktowych.  

Z punktu widzenia korzyści marketingowych naleŜy zwrócić uwagę na za-
leŜność, według której im więcej osób będzie szukać adresu najbliŜszego sklepu 
lub bankomatu, tym większa będzie rola mechanizmów rekomendujących uŜyt-
kownikom dane miejsce. NajbliŜszym egzaminem dla technologii geolokaliza-
cyjnej w Polsce jest organizacja Euro 2012 oraz świadomość tego, Ŝe równieŜ 
miejsca na mapie mogą i powinny być pozycjonowane. 

                                                                 
8 Raport potencjał serwisów geolokalizacyjnych w Polsce 2010, Interactive Research Center, 

http://www.adwatch.pl/. 
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Zakończenie 

Na podstawie analizowanych danych oraz moŜliwości, jakie dają nowe 
technologie, moŜna stwierdzić, Ŝe z kaŜdym dniem ingerencja w codzienność 
współczesnego konsumenta staje się coraz głębsza i nieuchronna. Co więcej, 
przyjmuje on z radością kaŜde usprawnienie, jakie wnosi w jego Ŝycie bardziej 
zaawansowane i nowoczesne rozwiązanie. Urządzenia mobilne stały się w czę-
ści substytutami ludzkiej pamięci, a wciąŜ rozszerzane moŜliwości technolo-
giczne pozwalają maszynom pełnić funkcje dopełniające procesy ludzkiego 
rozumowania.  

Jak wskazują prognozy, wkrótce uŜytkownicy urządzeń mobilnych będą  
w sieci spędzać więcej czasu niŜ uŜytkownicy klasycznych komputerów. Pocią-
ga to za sobą wzrost znaczenia komunikacji mobilnej, która daje nieporówny-
walnie większe moŜliwości niŜ jakiekolwiek inne dotychczasowe medium. 
Wśród korzyści wystarczy wymienić multimedialny spersonalizowany przekaz, 
interakcję w dowolnym czasie i miejscu, lokalizację konsumentów i analizę ich 
zachowań w przestrzeni, preferencji i zachowań oraz precyzyjne wskaźniki 
pomiaru kosztów dotarcia i sprzedaŜy. Urodzaj narzędzi i metod, które oferuje 
technologia mobilna, sprawia, Ŝe komunikacja marketingowa wchodzi w erę 
zintegrowanego marketingu sieciowego, gdzie komórka, smartfon czy tablet 
będą uzupełniającymi i wymieniającymi się urządzeniami pozwalającymi ko-
munikować się z mobilnym konsumentem. Dla firm oznacza to konieczność 
dopasowania swoich strategii komunikacji do profilu nowego, współczesnego  
i coraz bardziej mobilnego konsumenta. Nic nie wskazuje na to, aby przedsię-
biorstwa pozwoliły sobie nie być tam, gdzie obecni są ich klienci. 
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Mobile internet in the near future may be the dominant form of communication in the net-
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paper poses two research questions: will the users of mobile devices spend more time in the net-
work than users of conventional computers? Is it possible for companies not to be present where 
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RELACJE WEWNĘTRZNE  
W KREOWANIU LOJALNO ŚCI PRACOWNIKÓW 

 

 

 

Streszczenie  

Orientacja na klienta wymaga stworzenia relacji nie tylko z partnerami zewnętrznymi, ale 
takŜe, a moŜe przede wszystkim, z klientami wewnętrznymi. Celem artykułu jest wskazanie na 
wagę kreowania relacji wewnętrznych w tworzeniu lojalności pracowników. W szczególności 
zwrócono uwagę na zaufanie jako podstawę marketingu relacji oraz na działania przyczyniające 
się do wzmacniania więzi wewnątrzorganizacyjnych. RozwaŜania oparto na literaturze przedmio-
tu oraz przemyśleniach autorek. 

Wprowadzenie 

Poszukiwanie przez podmioty gospodarcze nowych form konkurowania lub 
chociaŜby chęć utrzymania pozycji rynkowej skierowało uwagę zarządzających 
na aktywa niematerialne1, identyfikowane głównie z klientami i tworzącymi się 
między nimi a przedsiębiorstwem relacjami, którymi trzeba zarządzać. Zarzą-
dzanie relacjami stało się tym samym wyzwaniem dla wszystkich przedsię-
biorstw chcących osiągnąć sukces rynkowy. Wychodzi się bowiem z załoŜenia, 
Ŝe współcześni klienci stają się coraz bardziej zróŜnicowani w zakresie wła-
snych potrzeb i oczekiwań, tym samym wymagają od dostarczycieli dóbr  
i usług wyróŜniających wartości oraz unikalnych korzyści, innych niŜ oferuje 
konkurencja. Dlatego tak istotne jest komunikowanie się z klientami i nawią-
zywanie z nimi trwałych i szczerych relacji. Naprzeciw tym oczekiwaniom 
wychodzi marketing relacji, zwany marketingiem więzi lub marketingiem part-

                                                                 
1 G. Urbanek, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, 

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 21. 
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nerskim, który jako koncepcja przyczyniająca się do kreowania wartości dla 
klienta jest odpowiedzią na dynamikę zmian rynkowych. 

Literatura przedmiotu dostarcza wielu ujęć definicyjnych odnoszących się 
do istoty relacji. Nie kwestionując róŜnych aspektów ich tworzenia, moŜna zgo-
dzić się ze stwierdzeniem, Ŝe marketing relacji to długookresowy proces budo-
wania trwałych powiązań z nabywcami. Oznacza on takŜe świadome zarządza-
nie swoją pozycją rynkową względem klientów, kooperantów i pośredników. 
Koncepcja ta znajduje zastosowanie głównie na rynku dóbr i usług przemysło-
wych, aczkolwiek rynek konsumpcyjny wydaje się w tym względzie bardzo 
rozwojowy2. Kreowanie więzi biznesowych i emocjonalnych jest przykładem 
świadomie przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii działania. Przyczy-
nia się ona, bazując na zaufaniu i zaangaŜowaniu, do poszukiwania nowych 
płaszczyzn działania, realizacji wspólnych celów, łagodzenia konfliktów oraz 
przekraczania społeczno-politycznych i osobistych podziałów.  

Stwierdzenia te odnoszą się do budowania partnerstwa zewnętrznego. Tym-
czasem orientacja na klienta wymaga stworzenia łańcucha partnerstwa nie tylko 
z partnerami zewnętrznymi, czyli dostawcami i pośrednikami, ale takŜe z klien-
tami wewnętrznymi, czyli wszystkimi podmiotami współpracującymi wewnątrz 
przedsiębiorstwa3, gdyŜ podstawą uzyskania jakości na zewnątrz jest stworzenie 
jej wewnątrz firmy. Dlatego przyjmuje się, Ŝe początkiem procesu tworzenia 
jakości ukierunkowanej na klienta zewnętrznego jest nawiązanie dialogu po-
między wewnętrznym dostawcą a wewnętrznym klientem. Stąd teŜ zarządzanie 
zorientowane na klienta zewnętrznego musi być wspierane przez działania we-
wnętrzne, wpisujące się w koncepcję marketingu wewnętrznego. Jako pierwszy 
podjął tę kwestię L. Berry, który zwrócił uwagę na znaczenie pracowników  
– klientów wewnętrznych, aktywnie angaŜujących się w proces dostarczania 
określonych wartości klientom zewnętrznym4. 

Celem opracowania jest podkreślenie znaczenia kreowania relacji we-
wnętrznych w budowaniu lojalności pracowników. W szczególności uwzględ-
niono te instrumenty, które wpływają na satysfakcję pracowników, a tym sa-
mym ich identyfikację z firmą. Podstawę źródłową opracowania stanowią wła-

                                                                 
2 Genezę marketingu relacyjnego, jego istotę oraz  rolę w kreowaniu wartości zawarto  

w: K. Iwińska-Knop, Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2004, s. 118–147. 

3 I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 36–37. 
4 E.J. Biesaga-Słomczewska, Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zoriento-

wanej na rynek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 168. 
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sne przemyślenia autorek na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz 
doniesienia badawcze innych ośrodków naukowych. 

Pracownik jako klient wewnętrzny  

Tradycyjny model zarządzania ludźmi definiował oczekiwania pracodaw-
ców względem pracowników w kategoriach wydajności pracy na ściśle okre-
ślonym poziomie, codziennej fizycznej obecności w pracy czy rutynowego wy-
konawstwa wyznaczonych zadań5. Tymczasem przyjęcie filozofii marketingu 
wewnętrznego nakłada na firmę obowiązek zupełnie nowego i niestandardowe-
go spojrzenia na pracownika, który będąc klientem wewnętrznym, posiada swo-
je interesy stanowiące wypadkową jego potrzeb i oczekiwań. Istota działań 
firmy względem pracownika sprowadza się więc do rozpoznawania potrzeb 
pracowników, przygotowania płynnego i pełnego przepływu informacji we-
wnętrznej, tworzenia odpowiedniego klimatu organizacyjnego, warunków 
sprzyjających realizacji zadań oraz systemu motywacji, koordynowania działań 
słuŜby personalnej z działaniami innych słuŜb organizacji, dostarczania satys-
fakcji zatrudnionym poprzez dotrzymywanie obietnic oraz powiązania celów 
organizacji z indywidualnymi celami zatrudnionych6. 

Tak zaprojektowany i realizowany system działań marketingowych zapew-
nia pozyskanie i utrzymanie odpowiedniej liczby, a przede wszystkim jakości 
pracowników zdolnych do realizacji zadań firmy, wpływa na optymalne 
wykorzystanie zasobów ludzkich w firmie, budowanie takiego klimatu psycho-
społecznego w środowisku pracy, który słuŜy większej integracji i przełamuje 
tendencje fluktuacyjne, ułatwia osiąganie takich indywidualnych i zbiorowych 
zachowań pracowników, które odpowiadałyby celom firmy oraz przyczynia się 
do utrzymania wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej oraz zawo-
dowej pracowników w długim okresie7. Przede wszystkim jednak sprzyja 
zadowoleniu pracowników, co z kolei przekłada się na postrzeganie firmy na 
zewnątrz. Pracownicy komunikują bowiem swój stopień zadowolenia 
otoczeniu. Informacje tego typu szybko się rozprzestrzeniają. W taki właśnie 
sposób zadowolony pracownik promuje swoją firmę na zewnątrz. W pełni 
naleŜy zatem zgodzić się z Krystyną Mazurek-Łopacińską, Ŝe firma nie powinna 
lekcewaŜyć swojego personelu, gdyŜ on i jego stosunek do klientów są 
„najwaŜniejszym nośnikiem poŜądanego obrazu przedsiębiorstwa na zewnątrz. 
                                                                 

5 L. Zbiegień-Maciąg, Zarządzanie pracownikami, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kra-
ków 2007, s. 33. 

6 B. Pokorska, Marketing personalny, „Handel Wewnętrzny” 1996, nr 1, s. 15. 
7 K. Schwan, K.G. Seipel, Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 11. 
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Tylko pracownicy identyfikujący się z misją firmy są w stanie stworzyć z na-
bywcami więź opartą na zaufaniu i partnerstwie”8.  

Powszechnie uwaŜa się, Ŝe o korzystnej atmosferze pracy, wspólnocie pra-
cowniczej i przyjaznym zarządzaniu stanowią9: 

− jasno określone warunki zatrudnienia i płacy, 
− sposób motywowania, kierowania i oceniania ludzi, 
− planowanie kariery pracownikom, moŜliwości ich rozwoju, 
− dostęp do informacji, 
− stworzenie warunków sprzyjających samodzielności i odpowiedzialno-

ści pracowników, 
− budowanie zgody, więzi, zaufania, identyfikacji itp. 
Wobec tego moŜna zadać pytanie, jakie jeszcze inne działania, poza wy-

mienionymi, muszą podjąć zarządzający, aby wywołać zaangaŜowanie pracow-
nika i doprowadzić do odpowiedniego nastawienia względem swojego miejsca 
pracy. W niekonwencjonalnym ujęciu budowania relacji z klientem zarówno 
zewnętrznym, jak i wewnętrznym, akcentuje się jako podstawę związku wy-
mianę zasobów, którymi są: uczucia, wiedza i czynności10. 

Chcąc odnieść sukces, przedsiębiorstwo musi prowadzić transakcje wymia-
ny określonych wartości w taki sposób, aby „zdobyć udział w sercu, w umyśle  
i w kieszeni klienta”11, czyli pracownika. Nie chodzi przy tym o pojedynczą 
transakcję, np. wypłatę pensji, lecz o „Ŝycie związkiem”12 we wszystkich jego 
fazach. 

Uczucia, czyli udział w sercu, to ten element wymiany, który nabiera szcze-
gólnego znaczenia w początkowej fazie związku pracownika z firmą. Powstają 
one w wyniku interakcji między ludźmi, a takŜe mają związek z wykonywany-
mi czynnościami. Rolą firmy jest zbudowanie takiego sposobu postępowania 
względem klienta wewnętrznego, który będzie wpływał na powstawanie  
i umacnianie jego pozytywnych uczuć, chociaŜby poprzez kulturę organizacji 
opartą na określonych wartościach. Informacje płynące od samej firmy, jak 
równieŜ te przekazywane przez juŜ zatrudnionych pracowników, mają często 
decydujący wpływ na pierwsze wraŜenie, jakie odnosi nowy klient zarówno 

                                                                 
8 K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002,  

s. 297–298. 
9 L. Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny, Business Press, Warszawa 1996, s. 17. 
10 K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Re-

lationship  Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 36. 
11 Ibidem, s. 36. 
12 Ibidem, s. 39. 



Relacje wewnętrzne w kreowaniu lojalności pracowników  293

wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Pozytywne uczucia pracowników sprawiają, Ŝe 
firma staje się godna zaufania, a to juŜ pierwszy krok do lojalności pracowni-
czej. Jeśli bowiem na płaszczyźnie uczuć pojawi się trwała więź pomiędzy pra-
cownikiem i firmą, to znaczy, Ŝe firma zdobyła udział w sercu klienta. Wza-
jemne zaufanie między podmiotami firmy jest tym budulcem, który tworzy 
trwały związek13. MoŜna wskazać na kilka elementów czy działań niezbędnych 
do tworzenia „uczuciowych” relacji między podmiotami firmy. Są to: 

− rozumienie innych, czyli wykazywanie zainteresowania problemami 
innych osób, głównie natury zawodowej; odgrywa to duŜe znaczenie  
w wytwarzaniu klimatu  zaufania, który jest warunkiem sine qua non 
tworzenia relacji, 

− nastawienie usługowe, czyli rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb 
klientów wewnętrznych, 

− kształtowanie innych, polegające na identyfikacji cech oraz zdolności 
ludzi zatrudnionych w firmie i wykorzystywanie ich w konkretnych ob-
szarach działania firmy czy na określonych stanowiskach pracy, by 
przynosiły firmie wymierne korzyści, 

− wspieranie róŜnorodności, polegające na tolerancji poglądów oraz trak-
towanie niepopularnych opinii jako szansy na wprowadzenie nowych 
koncepcji i idei, 

− świadomość polityczna, czyli posiadanie zmysłu dyplomatycznego, po-
zwalającego na zachowanie się adekwatnie do zaistniałej sytuacji oraz 
dopasowanie się do kultury organizacji14. 

Niestety, większość firm przestaje inwestować w uczucia, czyli udział  
w sercu pracownika, w chwili kończenia związku, niesłusznie uznając, Ŝe jest to 
strata czasu i pieniędzy oraz zapominając, Ŝe odczucia i ostatnie wraŜenie prze-
kłada się na kształtowanie reputacji firmy, a w konsekwencji jej wizerunku15. 
Tymczasem uczucia stanowią, poza innymi, istotny czynnik motywacyjny, gdyŜ 
odnoszą się do kwestii dumy zawodowej, która zwiększa poczucie własnej war-
tości, co w konsekwencji przynosi wymierne korzyści firmie, zwiększa bowiem 
lojalność pracowników. Ta zaś owocuje większym zyskiem. Najlepsi pracowni-
cy winni być zatem postrzegani jako najlepsi jej klienci. Kiedy firma zdobędzie 

                                                                 
13 Ibidem, s. 41. 
14 M. Ziarko, PoŜyteczna empatia, czyli wczuwanie się w emocje pracownika jako metoda po-

prawy komunikacji interpersonalnej w firmie, „Personel i Zarządzanie” 2003, nr 3, s. 31–32. 
15 K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków…, s. 39. 
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ich lojalność, powinna podjąć wszelkie działania, aby ich zatrzymać. Interes 
pracowników powinien być stawiany na równi z interesem firmy16. 

Wiedza, czyli udział w umyśle klienta, to kolejny niekonwencjonalny spo-
sób budowania więzi z klientem wewnętrznym. Odnosi się on głównie do kwa-
lifikacji, ale przede wszystkim ich roli w procesie kreowania tych wartości, któ-
rych sprawcą i uczestnikiem jest pracownik. Informacje, które dochodzą do 
pracownika, pozwalają mu wnieść do związku własne doświadczenia, wiedzę 
oraz umiejętności i efektywnie je wykorzystać. Dlatego teŜ duŜą rolę w powięk-
szaniu udziału w umyśle klienta odgrywają stosowane w firmie systemy szko-
leń. W praktycznym rozumieniu są to działania mające na celu przygotowanie 
ludzi do wykonywania ich obowiązków. Zgodnie z ideą marketingu wewnętrz-
nego szkolenia są traktowane w kategoriach procesowych na bazie identyfikacji 
rozpoznania potrzeb szkoleniowych, z uwzględnieniem preferencji pracowni-
ków. KaŜdy pracownik na kaŜdym szczeblu zarządzania posiada określony 
indywidualny plan rozwoju, który realizuje w ramach szkoleń wewnętrznych  
i coachingów. Podnoszenie w ten sposób kwalifikacji pracowników przyczynia 
się do usprawnienia procesu kreowania wartości, w podziale której będą rów-
nieŜ partycypować pracownicy. Zatem dzięki zdobywanej w procesie szkoleń 
wiedzy pracownicy mają szansę zwiększyć korzyści ze związku z firmą. 

Związek z pracownikiem obejmuje równieŜ szereg czynności wynikających 
z podziału pracy. MoŜe on polegać na wyręczaniu pracownika z wielu czynno-
ści, czyli zmniejszaniu udziału w kieszeni pracownika. Podział pracy moŜe teŜ 
następować poprzez angaŜowanie pracownika w róŜne działania na rzecz firmy, 
które są przez niego realizowane we własnym zakresie, gdzie umiejętne gospo-
darowanie czasem odgrywa decydujące znaczenie przy budowaniu trwałego 
związku. Czas jest bowiem traktowany jak kapitał o kluczowym znaczeniu. 
MoŜe być wykorzystywany w sposób efektywny, gdy pracownik przeznacza 
najwięcej czasu na sprawy istotne, i nieefektywny, gdy trwoni go na sprawy 
mało waŜne. Pracownik jest gotów zainwestować w związek swój czas, wysi-
łek, a nawet pieniądze, gdy widzi szansę na poprawę efektywności procesu 
kreowania wartości, w podziale której będzie na końcu uczestniczył. Dlatego 
teŜ uzgodnienie przejrzystych zasad podziału sprawia, Ŝe kaŜdy w firmie ma 
poczucie wpływu na ostateczny wynik finansowy, co pogłębia wartość związku 
klienta z firmą. 

 

                                                                 
16 E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 133 i 145. 
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Typy relacji wewnętrznych  

O ile na rynku zewnętrznym interesariuszami są dostawcy, odbiorcy, akcjo-
nariusze, przedstawiciele władz lokalnych itp., to na rynku wewnętrznym głów-
nymi stronami w tworzeniu relacji są pracodawcy i pracownicy. Relacje doty-
czą więc układów pracodawca–pracownicy oraz pracownicy–pracownicy, a ich 
rezultatem jest tworzenie jedynych w swoim rodzaju niematerialnych aktywów 
przedsiębiorstwa oraz jego unikalnego kapitału. Te relacje są kształtowane 
przez wiele czynników, spośród których za szczególnie waŜny uznaje się spo-
sób zarządzania ludźmi – taki, który daje moŜliwość motywowania pracowni-
ków do zachowań zgodnych z oczekiwaniami organizacji i jednocześnie za-
pewniający realizację obopólnych oczekiwań. Chodzi przede wszystkim o kre-
owanie takich postaw pracowniczych, które redukują sytuacje konfliktowe, 
sprzyjają zawiązywaniu się więzi pracowniczych i budują relacje partnerskie,  
a w konsekwencji prowadzą do satysfakcji z tytułu wykonywanej pracy.  

Relacje z pracownikami mogą dotyczyć zarówno miękkich aspektów zarzą-
dzania ludźmi (pracownicy i kierownictwo mają wspólne cele), jak i twardych 
(pracownicy są zaledwie jednym z zasobów firmy)17. MoŜna się zgodzić, Ŝe dla 
sukcesu przedsiębiorstwa miękkie podejście jest jak najbardziej celowe, to dru-
gie zaś tylko w części odpowiada idei marketingu wewnętrznego. Takie zaso-
bowe podejście ogranicza bowiem moŜliwość spojrzenia na pracowników przez 
pryzmat ich potrzeb i oczekiwań. Tymczasem idea marketingu wewnętrznego 
zakłada w pierwszej kolejności zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań określonych 
grup, a dopiero potem dostosowanie do nich działań marketingowych. Jest to  
w praktyce bardzo trudne. Często potrzeby i oczekiwania mają  charakter rosz-
czeniowy, których przedsiębiorstwo nie jest w stanie spełnić. KaŜdy podmiot  
w firmie dąŜy do zmaksymalizowania korzyści z działań lub produktów, rela-
tywnie do odczuwanych potrzeb. W zamian za zaspokojenie swoich potrzeb  
i oczekiwań jest jednak w stanie zwiększyć swoją skłonność do utoŜsamiania 
się z nią18. Istnienie związku przynosi kaŜdej ze stron więcej korzyści niŜ wów-
czas, gdyby tej zaleŜności nie było. KaŜdy w firmie musi bowiem otworzyć się 
na innych, chcąc realizować własne cele. KaŜdy staje się więc sprawcą i uczest-
nikiem kreowania wartości dzięki scalonemu systemowi generowania celów19. 
                                                                 

17 P. Reilly, T. Williams, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału 
organizacji dzięki funkcji personalnej, Wolters Kluwer business, Kraków 2009, s. 45. 

 18 E. Kowalczyk, Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 41, 131. 

19 B. Pokorska, Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębior-
stwie, „Handel Wewnętrzny” 2005, nr 3. 
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Oczywiste jest, Ŝe konfrontowanie oczekiwanych przez kaŜdego korzyści  
z kosztami ich uzyskania nie zawsze jest wzajemnie zbieŜne, podobnie jak pro-
blem odczytania, o jakie wartości stronom chodzi, co często prowadzi do kon-
fliktów. Dlatego teŜ konieczne jest przyjrzenie się tym aspektom zarządzania 
ludźmi, które dotyczą płaszczyzn łączenia interesu jednostki z interesem przed-
siębiorstwa, uznając je za podstawę budowania więzi partnerskich, co nie wy-
klucza wielu innych czynników wpływających na budowanie partnerstwa we-
wnętrznego.  

Nie jest łatwo łączyć interesy jednostki z interesem przedsiębiorstwa, choć 
istnieje między nimi swoisty związek wzajemnej zaleŜności, będącej konse-
kwencją występowania róŜnych motywów osobistych oraz oddziaływania orga-
nizacji. PołoŜenie akcentu na konieczność zapewnienia równoczesnego i świa-
domego usatysfakcjonowania obu stron (tj. jednostki i firmy) oznacza dokona-
nie wyboru między róŜnymi wartościami, które dostarczają zadowolenia rela-
tywizowanego stopniem odczuwanej potrzeby poprzez świadome godzenie się 
na zastąpienie jednych wartości drugimi. Zarządzający firmą są zainteresowani 
osiągnięciem poczucia zadowolenia swoich pracowników – klientów wewnętrz-
nych i wykorzystują do tego celu głównie system motywacyjny oparty na sto-
sowaniu bodźców materialnych, które nie zawsze znajdują powszechną akcep-
tację zainteresowanych, wzbudzając często ich zniechęcenie i dezaprobatę, da-
leko odbiegające od poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy. W związku  
z tym kaŜdorazowo naleŜy poszukiwać indywidualnych przyczyn roszczenio-
wego podejścia, a następnie rozwaŜyć moŜliwość ich zaspokojenia poprzez 
analizę zasobów firmy: finansowych, rzeczowych i ludzkich.  

Jednym z niedocenianych aspektów budowania relacji jest podtrzymywanie 
więzi z byłymi pracownikami. W większości są oni nadal klientami firmy,  
a zatem ich złe traktowanie moŜe doprowadzić do szerzenia negatywnych in-
formacji na rynku pracy. Często zdarza się, Ŝe zachodzi konieczność ponowne-
go zatrudnienia byłych pracowników20. Dlatego teŜ wiele firm dba o relacje 
poprzez tworzenie tzw. klubów alumnów, a takŜe organizowanie co jakiś czas 
wspólnych spotkań byłych i obecnych pracowników firmy. Dobrą praktyką jest 
takŜe informowanie byłych pracowników na przykład e-mailem o tym, co dzie-
je się w firmie. Częstym działaniem jest teŜ zapraszanie ich na imprezy świą-
teczne i wręczanie symbolicznych upominków. 

 

                                                                 
20 R.P. Reilly, T. Williams, Strategiczne zarządzanie…, s. 48. 
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Zaufanie jako przesłanka budowania relacji i lojalności pracowników 

Lojalność ujmowana w kategoriach marketingu relacyjnego jest aktualnie 
wyzwaniem dla kaŜdego przedsiębiorstwa. MoŜna ją zdefiniować jako postawę 
lub postępowanie zgodnie z przepisami prawa, prawomyślność, praworządność, 
wierność, rzetelność21. W odniesieniu do rynku zewnętrznego odnosi się ona do 
powtarzania zakupu danej marki, robienia zakupów w stałych miejscach bądź  
u tego samego sprzedawcy.  

Istnieje wiele instrumentów budowania lojalności klientów, z których naj-
bardziej popularne są programy lojalnościowe. JuŜ ten aspekt wskazuje, Ŝe wy-
korzystanie programów lojalnościowych w odniesieniu do rynku wewnętrznego 
nie ma uzasadnienia. Dlatego teŜ naleŜy odnieść się do innych aspektów kre-
owania postaw lojalnościowych niŜ powszechnie stosowane instrumenty. 
Uznano, Ŝe są nimi działania zmierzające do tworzenia klimatu zaufania.  

Zaufanie i zaangaŜowanie są warunkami tworzenia relacji wewnątrzorgani-
zacyjnych, te zaś przyczyniają się do umacniania związków pracowników  
z firmą, a w konsekwencji w długim okresie do wytworzenia ich lojalności. 
Dlatego teŜ przyjęto, Ŝe w odniesieniu do tego rynku właśnie zaufanie jest waŜ-
nym czynnikiem budowania relacji, niestety często niedocenianym. 

Istnieją róŜne definicje zaufania, rozpatrywane na gruncie socjologii, psy-
chologii i nauk o zarządzaniu22. W perspektywie wewnątrzorganizacyjnej moŜ-
na zdefiniować zaufanie jako gotowość polegania na partnerze, do którego ma 
się zaufanie. Jest to równieŜ „przeświadczenie o wiarygodności i uczciwości 
partnerów”23. Wiarygodność odnosi się do przekonania, Ŝe mamy do czynienia 
z uczciwym partnerem, Ŝyczliwość natomiast, Ŝe ma on dobre intencje. Dodać 
do tego jeszcze moŜna przewidywalność i otwartość w komunikacji interperso-
nalnej. Zaufanie moŜe mieć charakter racjonalny i emocjonalny. To pierwsze 
oparte jest na wiedzy pracowników o solidności i niezawodności innych. Emo-
cjonalność zaś odnosi się do więzi między pracownikami, którzy troszcząc się  
o interesy swoich kolegów, liczą, Ŝe to uczucie zostanie odwzajemnione. Im 
więcej zaufania okazują sobie pracodawcy i pracownicy, tym większa ufność 
względem siebie. Zachęca to ludzi do inicjowania róŜnych działań i pozytywnej 

                                                                 
21 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980, s. 435. 
22 J. Linka, Szczególna rola zaufania interpersonalnego w działaniach marketingowych na ryn-

ku chińskim, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności 
podmiotów rynkowych, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe nr 662, Ekonomicz-
ne Problemy Usług nr 74, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 694 
–698. 

23 Ibidem, s. 694. 
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postawy wobec problemów wewnątrzorganizacyjnych. Istotne jest w tym kon-
tekście podkreślenie, Ŝe wytworzenie klimatu wysokiego zaufania wymaga 
zdefiniowania wspólnych celów i wartości. Jak juŜ wcześniej wspomniano, nie 
jest to łatwe, niemniej jednak konieczne do tego, aby tworzyć trwałe relacje. 
Wspólne cele i wartości ułatwiają porozumienie, które jest warunkiem sine qua 
non budowania trwałych relacji. Jest jednocześnie czynnikiem łagodzącym 
konflikty, które powstają w firmie na tle pełnionych ról, podziału wartości, 
sprawiedliwego traktowania ludzi, podziału obowiązków, oceniania pracowni-
ków itp. UwaŜa się wręcz, Ŝe przedsiębiorstwa, które wytworzyły w swoim 
środowisku silne więzi oparte na obustronnym zaufaniu, potrafią rozwiązywać 
konflikty w przyjazny sposób, a nawet akceptują pewien poziom konfliktu jako 
mniej lub bardziej rutynowy. 

Nasuwa się pytanie, co pracodawca powinien dodatkowo zaoferować pra-
cownikom, by zdobyć ich zaufanie i zbudować chęć pozostania w firmie, pomi-
jając klasyczne instrumenty marketingu wewnętrznego, jak motywowanie, ko-
munikacja, budowanie ścieŜki kariery itp., których znaczenie jest powszechnie 
znane. Pomysłem wartym upowszechnienia jest zaproponowane przez K. Mazu-
rek-Łopacińską i M. Sobocińską rozwijanie form organizacyjnych opartych na 
kreatywności i innowacyjności24. Kreatywność wymaga promowania takich 
wartości, jak: podnoszenie kwalifikacji, elastyczność myślenia, wytrwałość  
w dąŜeniu do sukcesu, wolność w myśleniu i działaniu, umiejętność myślenia 
holistycznego, chęć przełamywania obowiązujących paradygmatów, otwartość 
na zmiany. Są to wartości istotne z punktu widzenia indywidualnego pracowni-
ka. Odnosząc się natomiast do zbiorowego wymiaru kreatywności, naleŜy 
uwzględnić działania wpływające na rozwój róŜnorodnych kompetencji, swo-
bodny przepływ informacji, zwiększenie odpowiedzialności, samokontrolę pra-
cowników tworzących zespoły. WaŜne jest równieŜ wytworzenie przyjaznego 
klimatu sprzyjającego generowaniu nowych pomysłów oraz orientacji na oto-
czenie25. 

Zakończenie 

Dyskusja naukowa odnosząca się do tworzenia relacji wewnętrznych  
w przedsiębiorstwie jest jeszcze stosunkowo rzadko podejmowana. Brak jest 
kompleksowych badań z tego zakresu, a te, które istnieją, odnoszą się na ogół 
                                                                 

24 K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludz-
kimi w kontekście rozwoju marketingu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Marketing w działalności…, s. 547. 

25 Ibidem, s. 547. 
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do roli marketingu w realizacji funkcji personalnej organizacji. Tymczasem 
złoŜoność procesów rynkowych nasuwa konieczność nowego spojrzenia na 
czynnik ludzki w organizacji i na wagę relacji pracowników w tworzeniu war-
tości dla klienta.  

Implementacja marketingu relacji w odniesieniu do budowania więzi pra-
cowniczych wymaga czasu i spełnienia określonych warunków, spośród któ-
rych wyodrębniono zaufanie i zaangaŜowanie jako czynniki stymulujące rozwój 
relacji wewnętrznych, a tym samym kreujących lojalność. Ta ostatnia jest wy-
nikiem wykorzystania zarówno tradycyjnych instrumentów marketingu we-
wnętrznego, jak i tych niestandardowych, którym w gospodarce opartej na wie-
dzy przypisuje się znaczenie szczególne. Są nimi: koncentracja wokół jasno 
zdefiniowanej wartości i celów przedsiębiorstwa, podnoszenie kompetencji 
zgodnie z zapotrzebowaniem firmy oraz ambicjami zawodowymi pracowników, 
transparentność działań firmy, spójny system komunikacji, integracja pracow-
ników, świadomość partycypacji w tworzonej przez firmę wartości i poczucie, 
Ŝe jest się jej częścią.  
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NOWOCZESNE TRENDY ZARZĄDZANIA PERSONELEM 
NA PRZYKŁADZIE DZIAŁA Ń Z ZAKRESU CSR 

 

 

 

Streszczenie  

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest współcześnie jedną z podstawowych dzia-
łalności organizacji w Polsce. Podejmowane przez nie konkretne działania powinny być odpo-
wiednio zaplanowane, a strategie, misje i wartości mają pozytywnie wpływać nie tylko na wzrost 
zaufania pracowników, ale takŜe na pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz. Realizacja projek-
tów CSR poza tym, Ŝe pozytywnie wpływa na organizację poprzez kształtowanie jej pozytywne-
go wizerunku na zewnątrz, pozwala równieŜ na realizowanie waŜnych społecznie projektów przy 
wykorzystaniu potencjału pracowniczego, jakim jest na przykład wolontariat pracowniczy. Bez 
wątpienia jest to jedno z narzędzi motywacji pozafinansowej i podnoszenia godnościowego 
aspektu pracy. Ten nowy trend zdobywa coraz większą popularność – zwłaszcza Ŝe rok 2011 był 
ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. 

Wprowadzenie 

Pozytywny wizerunek jest jednym z elementów, który wyróŜnia firmę na 
rynku i który pozwala jej na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Ogromna 
liczba dostępnych na rynku produktów zaspokajających potrzeby konsumenta 
utrudnia często podjęcie przez niego decyzji o ich wyborze. Przed podjęciem 
decyzji kupujący kierują się ogólnym wyobraŜeniem, jaki posiadają o danym 
produkcie i jego wytwórcy. Dzieje się tak dlatego, poniewaŜ wizerunek ten jest 
ich subiektywnym wyobraŜeniem o danej firmie, który powstaje na skutek za-
równo świadomych, jak i nieświadomych działań podejmowanych przez daną 
organizację. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe wizerunek organizacji jest rezultatem 
zagregowanego procesu, podczas którego konsumenci porównują atrybuty róŜ-
nych firm. „Wizerunek stanowi więc ogół wraŜeń, jakie na temat organizacji 
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posiada jedna lub więcej z jej grup docelowych w kaŜdym czasie”1. To, jak 
firma będzie postrzegana przez odbiorców produktów, zaleŜy między innymi od 
odpowiednio prowadzonej działalności, jaką jest CSR (Corporate Social Re-
sponsibility).  

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu 

CSR jest obecnie elementem funkcjonującym ponad strukturami, w pełnej 
integracji ze strategią stosujących tę filozofię przedsiębiorstw. Dotyczy zarów-
no aspektów finansowych, technicznych, jak i problematyki czynnika ludzkiego 
w organizacji, zwłaszcza w kontekście ich niemierzalnych charakterystyk, ta-
kich jak przywództwo, kultura, komunikacja czy teŜ relacje z pracownikami.  

Nie ma jednej definicji odpowiedzialnego biznesu. MoŜna przytoczyć jed-
nak niektóre, często spotykane określenia, które są komplementarne wobec 
siebie. Większość z nich odchodzi od tradycyjnego określania zadań stojących 
przed firmą, sprowadzających się wyłącznie do wypracowywania za wszelką 
cenę – i w kaŜdy sposób, zgodny z przepisami prawa – zysku czy teŜ zwiększa-
nia wartości firmy. To podstawowe zadanie nie jest pomijane, ale wskazuje się 
na róŜne elementy towarzyszące temu działaniu, które są konieczne dla funk-
cjonowania i rozwoju firmy na konkurencyjnym rynku. Dzięki temu zwraca się 
uwagę na sposób postępowania w procesie osiągania zysku i efekty tego postę-
powania, a jednocześnie poszerza się samo pojęcie zysku, które nabiera wymia-
ru społecznego. 

Ta społeczna funkcja organizacji nie jest zjawiskiem zupełnie nowym, lecz 
obecnie na nowo odkrywanym. CSR rozumiana jest jako świadomość wpływu 
decyzji organizacyjnych na otoczenie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne 
organizacji oraz skutki tychŜe decyzji w płaszczyźnie społecznej. „W koncepcji 
tej niektóre działania biznesowe mogą być postrzegane jako opłacalne w kon-
tekście doraźnych zysków, natomiast nieefektywne, a często takŜe szkodzące 
organizacji, w kontekście długofalowych rozwiązań strategicznych. W duŜym 
uproszczeniu moŜna przyjąć, Ŝe jest to zastosowanie zasady fair play w warun-
kach praktyk biznesowych. Dla niektórych organizacji działania w ramach CSR 
stanowią tarczę osłaniającą przed krytyką słabych wyników i niemoŜności re-

                                                                 
1 K. Majchrzak, Znaczenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania 

wizerunku firmy, w: Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie, red.  
A. Pabian, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 55. 
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alizacji wytyczonych celów, jednak rozliczne badania wskazują, Ŝe społeczna 
funkcja organizacji posiada swój ekonomiczno-finansowy wymiar”2.  

Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu jest dobrowolne – a zatem 
niewynikające jedynie z nakazów prawa – uwzględnianie społecznych, etycz-
nych i ekologicznych aspektów działalności przedsiębiorstwa. W CSR nie cho-
dzi zatem tylko o wspieranie dowolnych akcji społecznych, ale o działania ści-
śle związane z główną sferą operacji biznesowych. Innymi słowy, w CSR cho-
dzi o długofalową strategię zarządzania, zorientowaną na osiągnięcie równowa-
gi między efektywnością firmy a interesem społecznym. Społeczna odpowie-
dzialność biznesu to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie bu-
dowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę śro-
dowiska, a takŜe relacje z róŜnymi grupami interesariuszy.  

NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe kaŜda firma to szczególny typ społeczności, 
mająca swój mikroświat, którego największym bogactwem są zdolności, zapał  
i zaangaŜowanie funkcjonujących w nim pracowników. Dlatego teŜ eksperci 
podkreślają, Ŝe wszelkie działania za zakresu CSR powinny w pierwszej kolej-
ności obejmować pracowników firmy.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma zarówno swoich zwolenników, jak 
i przeciwników. Zwolennicy tej filozofii zarządzania uwaŜają, Ŝe: 

– działalność gospodarcza funkcjonujących na rynku firm powoduje licz-
ne problemy (np. zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie zaso-
bów naturalnych), w rozwiązywaniu których powinna uczestniczyć tak-
Ŝe sama firma, 

– przedsiębiorstwa mają osobowość prawną, są więc swoistego rodzaju 
obywatelami, którzy powinni dbać o swoje otoczenie, 

– dzięki odpowiedzialności społecznej firmy mogą poprawić swoją repu-
tację, a tym samym zwiększyć zyski.  

Tymczasem przeciwnicy CSR są zdania, Ŝe firma powinna:  
– skupić się wyłącznie na kreowaniu zysków, 
– moŜe zaistnieć konflikt interesów, decyzja podjęta przez menedŜera 

moŜe być subiektywna, 
– organizacje nie mają doświadczenia w kierowaniu programami spo-

łecznymi.  

                                                                 
2 E. Gorczycka, A. Słocińska, Społeczna funkcja organizacji jako element nowoczesnego za-

rządzania, w: Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Euro-
pie, red. L. Sobolak, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 
2007, s. 166–173. 
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Według danych przedstawionych przez Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su, korzyści, jakie daje realizowanie przez firmy strategii CSR, mają charak-
ter długofalowy, a eksperci zajmujący się tym zagadnieniem wskazują na: 

a) wzrost zainteresowania inwestorów, 
b) zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy, 
c) zdecydowaną poprawę relacji ze społeczeństwem, 
d) poprawę relacji z władzami lokalnymi, 
e) wzrost konkurencyjności, 
f) podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy.  
Realizacja projektów społecznej odpowiedzialności biznesu „wpływa ko-

rzystnie na organizację poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy 
nie tylko na zewnątrz, ale takŜe wśród zatrudnionych pracowników. To, jak 
pracownicy postrzegają firmę zaleŜy między innymi od tego, w jaki sposób 
dana organizacja realizuje projekty, w których zaangaŜowanie pracownicze jest 
doceniane i stymulowane”3.  

Nowoczesne trendy w zarządzaniu personelem 

Skuteczne wdroŜenie zasad społecznej odpowiedzialności w firmie związa-
ne jest ściśle z zatrudnionymi w niej menedŜerami, od których wymaga się po-
głębionej wiedzy na temat jej istoty. Wskazują na to przeprowadzone w 2010 
roku badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand & Company Pol-
ska na temat „MenedŜerowie 500/Lider CSR – spowiedź praktyków”. Badanie 
składało się z dwóch części:  

a) badania ilościowego przeprowadzonego na grupie 173 menedŜerów 
znajdujących się na liście 500 największych polskich przedsiębiorstw 
magazynu „Polityka” – MenedŜer 500, 

b) części jakościowej pozwalającej dokładnie przyjrzeć się osobistym mo-
tywacjom, postawom i wizjom rozwoju CSR, jakie mają menedŜerowie 
zaangaŜowani w realizację tej koncepcji w swoich firmach4. 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe w ciągu ostatnich siedmiu lat po-
naddwukrotnie (z 24 do 58%) wzrosła liczba menedŜerów deklarujących, Ŝe 
zdecydowanie znana jest im koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 
70% badanych utoŜsamia społeczną odpowiedzialność biznesu z koncepcją 
zrównowaŜonego rozwoju, rozumianą jako uwzględnianie potrzeb i interesów 
społeczności lokalnych oraz środowiska. 60% badanych łączy CSR ze świado-

                                                                 
3 P. śołądkowski, Nieodwracalny trend, „ Personel i Zarządzanie” 2011, nr 4, s. 30. 
4 M. Grzybek, Lider(ka) CSR, „Personel i Zarządzanie” 2011, nr 2, s. 18–19. 
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mością roli, jaką w rozwoju firmy odgrywają róŜni interesariusze. 51% respon-
dentów postrzega CSR jako przestrzeganie norm etycznych, zaś 49% jako dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska, a 38% jako działalność charytatywną.  
W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w roku 2003 wyraźnie zmniej-
szyła się liczba badanych (55% w 2003 r. i 15% w 2010 r.), którzy definiowali 
CSR jako działania będące obowiązkami firmy, takie jak adekwatne i termino-
we płacenie wynagrodzeń czy przestrzeganie istniejących przepisów prawnych 
(33% w 2003 r. i 20% w 2010 r.). 

Warunkiem skuteczności strategii CSR jest jej wdroŜenie na wszystkich 
szczeblach struktury organizacyjnej. Przeprowadzone badanie pokazuje tym-
czasem, Ŝe tylko 20% firm posiada sformalizowaną strategię CSR, następne 
20% planuje wdroŜenie zasad CSR w najbliŜszej przyszłości, a w 25% bada-
nych firm w najbliŜszym czasie nie zanosi się na wprowadzenie tej strategii. 

Warto równieŜ zwrócić uwagę na fakt, Ŝe tylko w 11% firm biorących 
udział w badaniu wyznaczona jest osoba, która zajmuje się przede wszystkim 
CSR, natomiast w 54% firm nie ma stanowiska, na którym zadania te stanowi-
łyby przynajmniej częściowy zakres obowiązków. 28% firm deklaruje, Ŝe CSR 
podpięty jest pod najwyŜszy szczebel struktury i tyle samo wskazuje, Ŝe w ich 
firmach działalność ta przypisana jest menedŜerom średniego i niŜszego szcze-
bla, najczęściej w działach PR lub marketingu.  

Na podstawie przedstawionych badań moŜna zauwaŜyć rozbieŜność pomię-
dzy deklaracjami badanych menedŜerów co do istoty CSR a sformalizowaniem 
strategii CSR w firmach, w których są zatrudnieni. Przypisywanie CSR mene-
dŜerom średniego lub niskiego szczebla czy podpinanie jej pod najwyŜszy 
szczebel struktury nie zapewnia firmie efektywnego i kompleksowego wdroŜe-
nia zasad społecznej odpowiedzialności. 

Podstawowymi czynnikami, które powodują, Ŝe firmy decydują się na pro-
wadzenie CSR, są: budowanie marki, wizerunku firmy (76%), tworzenie lep-
szych relacji ze społecznością lokalną (74%), długofalowa opłacalność (56%)  
i zwiększenie wartości firmy (42%). Mniej istotnymi czynnikami są: wymogi 
korporacyjne (34%), nacisk ze strony opinii publicznej (25%) i oczekiwania 
konsumentów (20%). Jedynie 8% badanych wskazało na taki czynnik, jak ocze-
kiwania ze strony inwestorów czy pracowników.  

Według poddanych badaniom menedŜerów moŜna wyróŜnić dwa aspekty 
korzyści, jakie przynosi stosowanie CSR przez firmy:  

a) podniesienie poziomu kultury organizacyjnej, 
b) poprawa wizerunku i reputacji firmy na zewnątrz. 
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Warto równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe menedŜerowie doceniają takŜe wpływ 
strategii CSR na politykę personalną firmy poprzez pozyskiwanie i utrzymywa-
nie najlepszych pracowników i  wzrost motywacji zarówno menedŜerów, jak  
i pozostałych pracowników.  

Badania wskazują równieŜ, Ŝe przedsiębiorstwa realizujące CSR najczęściej 
wybierają najprostsze jego formy, do których moŜna zaliczyć, np. wsparcie 
finansowe, wsparcie rzeczowe, realizowanie wspólnych projektów z organiza-
cjami pozarządowymi. Ponaddwukrotnie wzrosła liczba firm posiadających 
jakąś formę wolontariatu pracowniczego. Ten nowy trend w zarządzaniu perso-
nelem zdobywa coraz większą popularność, a rok 2011 był ogłoszony Między-
narodowym Rokiem Wolontariatu5. 

Wolontariat pracowniczy jako przejaw nowoczesnego zarządzania personelem 

Historia wolontariatu na świecie sięga 1920 roku, kiedy to szwajcarski pa-
cyfista Pierre Cèrèsole zorganizował w miasteczku Esne we Francji międzyna-
rodowy work camp dla wolontariuszy. UwaŜał on, Ŝe wspólną pracą ludzi 
przybyłych z róŜnych krajów będzie moŜna promować pokój i rozwiązywać 
róŜne problemy drogą dialogu. Zjazd ten dał początek programom opartym 
wyłącznie na dobrowolnym uczestnictwie, realizowanym w atmosferze przy-
jaźni, oferującym moŜliwość poznawania nowych kultur i obyczajów narodów. 
Te międzynarodowe spotkania odbywały się co roku, a ich uczestnicy pracując 
wspólnie, tworzyli ponadnarodowe więzi i przyjaźnie. W latach 1920–1945 
powstawały w Europie liczne organizacje wolontariatu, ale z reguły miały one 
charakter religijny. Niektóre z nich istnieją do dziś, a przykładem mogą być: 
Międzynarodowa SłuŜba Cywilna, Akcja MłodzieŜy na rzecz Pokoju czy 
Międzynarodowa Unia na rzecz Pojednania. Natomiast po II wojnie światowej 
pojawiło się zapotrzebowanie na inicjatywy społeczne i na działalność 
realizowaną poprzez spontaniczne działania obywateli. W odpowiedzi na 
potrzeby społeczeństw i państw zniszczonych w wyniku wojny powstawały 
programy odbudowy, co z kolei powodowało wzrost zainteresowania wolonta-
riatem6. 

SłuŜba wolontariacka jest elementem kaŜdej cywilizacji i społeczeństwa. 
Wolontariat (łac. voluntas – dobra wola, dobrowolność) w tradycyjnym znacze-
niu rozumiany jest jako praktyka bez wynagrodzenia dla nauczenia zawodu. 

                                                                 
5 M. Grzybek, Lider(ka)…, s. 18–19. 
6 A. Cyran-Mądzik, Wolontariat w Wielkiej Brytanii, w: Wolontariat jako działanie prospo-

łeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Wszechnica Świętokrzy-
ska, Kielce 2009, s. 31–32. 
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Współcześnie termin ten stosowany jest na określenie bezpłatnej, dobrowolnej  
i świadomej pracy stałej lub okazjonalnej na rzecz innych.  

W historii naszego kraju istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, 
tradycja pomagania sobie wzajemnie, udzielania pomocy nieradzącym sobie ze 
swoimi problemami. Aktywność obywatelska stała się szczególnie widoczna po 
roku 1989, kiedy to nastąpił rozkwit ruchów stowarzyszeniowych w Polsce. Od 
tego czasu ludzie w sposób jawny i zgodny z obowiązującym prawem mogą 
realizować w róŜnej formie wiele działań obywatelskich. W roku 1993 rozpo-
częło działalność Centrum Wolontariatu. Natomiast w Ustawie z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie określone zostały 
zasady współpracy z ochotnikami. Działalność poŜytku publicznego jest to 
działalność społecznie uŜyteczna, która prowadzona jest przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych. Organizacjami tymi są osoby prawne 
lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie 
ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych oraz kościelne 
osoby prawne i stowarzyszenia samorządu terytorialnego7. 

W Polsce w ostatnich latach powstały liczne nowe grupy wolontariatu po-
trafiące poświęcać czas i zdolności ludziom potrzebującym, oferując im róŜne-
go rodzaju wsparcie, a takŜe okazując troskę o dobro wspólne. Postawy prezen-
towane przez wolontariuszy opierają się na bezinteresownej woli słuŜenia in-
nym, nie są motywowane chęcią znalezienia pracy i zarobku. ZaangaŜowanie 
wolontariusza jest dobrowolne, zatem wynika z jego dobrej woli, a nie z wiąŜą-
cych norm.  

Zdaniem E. Dołęgowskiej-Wojnowskiej, prospołeczne zachowania wolon-
tariuszy są inspirowane przede wszystkim motywacją altruistyczną, zadaniową, 
ideologiczną, egoistyczną oraz afiliacyjną. Natomiast S. Gawroński uwaŜa, Ŝe 
wolontariat kształtuje wartości, wśród których wymienia: obywatelski sens 
odpowiedzialności i uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, postawienie w centrum 
zainteresowań człowieka, zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cier-
piących, bezinteresowność w działaniach solidarnościowych, szacunek dla in-
nych, dzielenie własnego istnienia z istnieniem innych, swój sens słuŜby.  
W oparciu o wymienione wartości wolontariusz realizuje postawione zadania. 
Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: 

a) domaganie się od państwa praw dla najsłabszych oraz stymulowanie in-
stytucji publicznych, 

                                                                 
7 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, DzU  

nr 96, poz. 873. 
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b) wytyczanie nowych zakresów interwencji i wzorców pozytywnych dla 
działalności struktur publicznych, 

c) dostrzeganie na własnym terenie trudnych sytuacji i niesienie bezpo-
średniej pomocy potrzebującym, 

d) odbudowa pozytywnej postawy obywatelskiej i moralnej naszego spo-
łeczeństwa, 

e) integrowanie słuŜb publicznych szczególnie w tych sektorach, w któ-
rych interwencja państwa jest niewystarczająca8. 

Wolontariat sprzyja tworzeniu wysokiego poziomu kapitału społecznego  
w organizacji. Jakość wolontariatu zaleŜy  przede wszystkim od jakości ludzi, 
którzy ją współtworzą, a zwłaszcza od ich umiejętności pozytywnego 
współdziałania z innymi. Kapitał społeczny moŜe przejawiać się w postaci, np. 
pomysłów, projektów czy koncepcji. Dzięki istnieniu kapitału społecznego 
wolontariusze z własnej inicjatywy nie tylko wspierają organizację, ale takŜe 
potrafią zachęcić do wsparcia inne osoby, które do tej pory nie miały z nią 
kontaktu. 

Zarówno wspólna praca, jak i dobra atmosfera, partnerstwo, dąŜenie do wy-
tyczonego celu sprzyjają przekazywaniu i wymianie wiedzy, dając jednocześnie 
pewność, Ŝe organizacja uczy się i jest otwarta na zmianę, zwłaszcza społeczną. 
Ludzie, którzy działają w takich strukturach, prezentują wyŜszy poziom zaan-
gaŜowania i wykazują wyŜszą jakość pracy dla dobra organizacji, jak i dla sa-
mych siebie. Dlatego teŜ uwzględniając cele organizacji w perspektywie długo-
terminowej, naleŜy zadbać o to, aby kapitał społeczny był na coraz wyŜszym 
poziomie. Bardzo istotne jest m.in. zachęcanie członków organizacji do aktyw-
ności na zewnątrz, poniewaŜ sprzyja to budowaniu kontaktów w środowisku 
lokalnym, podniesieniu poziomu nauczania poprzez rozwijanie takich cech, jak 
kreatywność i innowacyjność, okazaniu zaufania oraz wiary w ich pomysło-
wość i samodzielność, ustaleniu celu jako priorytetu i realizowaniu go w zespo-
le np. wolontariuszy.  

Coraz częściej mamy teŜ do czynienia z wolontariatem pracowniczym, któ-
ry traktowany jest jako jedno z najwaŜniejszych narzędzi realizacji projektów 
CSR wpływające na organizację poprzez kształtowanie wartości, etosu czy mi-
sji w działaniach prospołecznych. Wolontariat pracowniczy jest teŜ sposobem 
na budowanie i kształtowanie postaw prospołecznych. Otwiera takŜe przed fir-
mą i pracownikami nowe moŜliwości. Dla firmy jest to dobry sposób na dobro-

                                                                 
8 S. Gawroński, Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Więź, Warszawa 

1999, s. 25–27. 
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czynność – poza wsparciem finansowym czy rzeczowym zostaje równieŜ udo-
stępniony czas i umiejętności pracowników danej firmy. Wolontariat pracowni-
czy pomaga takŜe zmienić perspektywę postrzegania firmy przez otoczenie 
zewnętrzne, społeczności lokalne, jak teŜ przez samych pracowników, ponie-
waŜ wzmacnia więzi emocjonalne z firmą, ale takŜe z innymi współpracowni-
kami. Pomaga równieŜ stworzyć zaangaŜowany, zmotywowany i zdetermino-
wany do realizacji wspólnych celów zespół pracowniczy. 

NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe wolontariat daje samym pracownikom prze-
strzeń na realizację własnych pomysłów, rozwój osobisty, dowartościowanie 
się, moŜliwość odkrywania nowych kompetencji, pozazawodową samorealiza-
cję, jest takŜe szansą na poznanie nowych ludzi. Wolontariat powinien odpo-
wiadać na potrzeby pracowników, a rolą firmy jest zachęcenie, inspiracja  
i wspieranie działalności pracowników w zakresie wolontariatu.  

Wolontariat pracowniczy to ciekawa forma współpracy organizacji poza-
rządowych z biznesem, która przynosi korzyści obu stronom. Korzyści dla biz-
nesu to przede wszystkim: 

– aktywne włączenie pracowników w działania społeczne podejmowane 
przez firmę, 

– stworzenie pracownikom moŜliwości zaangaŜowania społecznego, 
– wzmocnienie poczucia więzi pracownika z firmą, 
– moŜliwość wykorzystania przez pracowników swojej wiedzy i kompe-

tencji na rzecz organizacji pozarządowych (w przypadku usług pro bo-
no), 

– moŜliwość sprawdzenia się pracownika w nowych sytuacjach, nabycia 
nowej wiedzy i umiejętności, które mogą przydać się takŜe w jego co-
dziennej pracy, np. umiejętność zarządzania zespołem/projektem, 

– integracja pracowników podczas realizacji projektów społecznych. 
Natomiast do korzyści dla organizacji pozarządowych zaliczyć naleŜy: 
– pozyskanie wolontariuszy do realizacji projektów, 
– moŜliwość pozyskania takŜe dodatkowych funduszy na realizację pro-

jektów, 
– dostęp do profesjonalnej wiedzy wolontariuszy (w przypadku usług pro 

bono), 
– dostęp do profesjonalnych/ biznesowych wzorców zarządzania. 

Zakończenie 

Realizacja projektów CSR, poza tym Ŝe pozytywnie wpływa na organizację 
poprzez kształtowanie jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz, pozwala rów-
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nieŜ na realizowanie waŜnych społecznie projektów przy wykorzystaniu zaan-
gaŜowania pracowniczego. Bez wątpienia jest to jedno z narzędzi motywacji 
pozafinansowej i podnoszenia godnościowego aspektu pracy. Istotną rolę pełnią 
tu liderzy i menedŜerowie, którzy powinni wspierać zaangaŜowanie pracowni-
cze, działalność charytatywną swoich pracowników i osobiście brać udział  
w prowadzonych przez nich akcjach w myśl zasady, Ŝe przykład idzie z góry.  

Zdaniem Izabeli Dyakowskiej, specjalistki od HR, „odpowiedzialne pro-
gramy wolontariatu pozwalają budować kulturę organizacyjną w praktyce  
i kształtować postawy prospołeczne”9. Zwraca ona równieŜ uwagę, Ŝe szefowie 
powinni pamiętać, aby wolontariat nie był podstawowym czynnikiem awansu 
czy oceny pracowniczej. „Jestem przekonana, Ŝe wspierając motywację we-
wnętrzną ludzi do pomagania moŜemy razem, w perspektywie dłuŜszego czasu, 
znacznie więcej i lepiej zrobić dla siebie nawzajem, dla potrzebujących. Warto 
pomagać odpowiedzialnie swoim społecznie zaangaŜowanym pracownikom, 
dla wspólnego dobra”10 – twierdzi  Dyakowska. 

Renata Górska-Michalska, HR menedŜer w Sabre Polska, uwaŜa, Ŝe pra-
cownicy poprzez wolontariat rozwijają swoje umiejętności współpracy zespo-
łowej, poznają i rozumieją problemy społeczne oraz mają szansę na wykorzy-
stanie swoich talentów. Natomiast dla organizacji jest to dodatkowa moŜliwość 
podniesienia kwalifikacji swoich pracowników poprzez zdobycie przez nich 
nowych doświadczeń, rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych oraz 
integrację pracowników róŜnych działów wokół wspólnego celu11.  
 

MODERN TRENDS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT BASED 
ON THE CASE FROM THE FIELD OF CORPORATE  

SOCIAL RESPONSIBILITY 
 

Summary 
 

Corporate social responsibility (CSR) is today one of the main activities of the organization 
in Poland. Actions undertaken by them should be properly planned and strategies, missions and 
values have a positive impact not only the trust of employees but also to the positive image of the 
company externally. The implementation of CSR projects, besides being a positive influence on 
the organization by shaping a positive image externally, also allows the implementation of social-
ly important projects with the potential of staff, such as, for example, volunteering. Undoubtedly 
CSR is one of non-financial motivational factors and boosts work dignity. This new trend is going 
to be more and more popular, especially that 2011 was announced as International Year of Volun-
teering. 

Translated by Magdalena Bsoul 

                                                                 
9 K. Klimek-Michno, Więcej dajesz, więcej masz, „Personel i Zarządzanie”, 2012, nr 1, s. 62.  
10 Ibidem, s. 62. 
11 Ibidem, s. 61. 
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Streszczenie  

W artykule zostały przedstawione funkcje zarządzania oraz proces zarządzania personelem. 
Zwrócono uwagę na posiadane przez pracowników przedsiębiorstw logistycznych kompetencje. 
Przedstawiono realizowane wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia oferowane w DHL, Rabenie i DB 
Schenker jako pozaekonomiczny system motywacji oraz wskazano rolę motywacji w postaci 
wyŜszych wynagrodzeń w branŜy TSL. Stwierdzono, Ŝe zasoby ludzkie mają wpływ na proces 
rozwoju przedsiębiorstwa i stanowią źródło innowacji. Podjęto się analizy zasobów ludzkich  
w DHL, DB Schenker i Rabenie. 

Wprowadzenie 

Współczesne przedsiębiorstwa muszą nieustannie reagować na zmiany  
w otoczeniu, przede wszystkim działać pod kątem potrzeb obecnych i przy-
szłych klientów, jak i odpowiadać na konkurencję. W wyzwaniu tym moŜe 
pomóc potencjał ludzki, który stał się jednym z najwaŜniejszych czynników 
rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki kwalifikacjom i umiejętnościom pracowni-
ków oraz ich zaangaŜowaniu w realizacji usługi logistycznej przedsiębiorstwa 
obsługują lepiej dotychczasowych klientów, zdobywają nowych i wypracowują 
zysk. O stopniu zaangaŜowania pracowników decyduje kadra kierownicza, któ-
ra pozyskuje pracowników o wymaganych kwalifikacjach oraz ich motywuje. 
Celem artykułu jest wskazanie na funkcje zarządzania zasobami ludzkimi  
w przedsiębiorstwach logistycznych, gdyŜ to pracownicy tworzą usługę, a takŜe 
wymagania, jakie są stawiane pracownikom w tych przedsiębiorstwach. 

Funkcje zarządzania personelem 

Sprawne i efektywne funkcjonowanie organizacji jest uwarunkowane zaso-
bami materialnymi, finansowymi czy informacyjnymi, ale pozycja, jaką firma 
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osiąga na rynku, zaleŜy w duŜej mierze od wykorzystania zasobu ludzkiego1. 
Zasoby ludzkie rozumiane jako ogół pracowników zatrudnionych w danym 
przedsiębiorstwie decydują, jak zostaną spoŜytkowane i wykorzystane inne 
zasoby. Pozyskiwanie odpowiednich ludzi i skłonienie ich do aktywnego 
uczestnictwa w organizacji staje się niezwykle waŜnym elementem zarządzania 
organizacją2. Obecnie funkcja personalna określana jest następująco: zarządza-
nie zasobami pracy, zarządzanie kadrami, zarządzanie potencjałem społecznym, 
zarządzanie personelem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Utrwalanie spo-
sobów i technik efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębior-
stwie pozwala uzyskać przewagę nad konkurentami oraz zrealizować ustalony 
przez organizację cel i misję3. 

Do uniwersalnych cech wyróŜniających koncepcję zarządzania zasobami 
ludzkimi spośród innych, wcześniejszych ujęć funkcji personalnej naleŜy zali-
czyć4: 

a) traktowanie ludzi jako cenny zasób organizacji, który naleŜy rozwijać 
poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

b) strategiczna orientacja, wyraŜająca się w integracji celów i polityki  
w sferze zarządzania zasobami ludzkimi z misją i strategią organizacji, 

c) kształtowanie kultury organizacji, będącej podłoŜem rozwiązywania 
spraw personalnych, w tym łagodzenie konfliktów, 

d) rozwijanie partycypacji pracowników w funkcjonowaniu organizacji, 
e) decentralizacja decyzji personalnych poprzez przekazywanie większych 

uprawnień menedŜerom liniowym, 
f) indywidualizacja stosunków pracy. 
Organizacje poszukują nowych czynników podnoszących ich efektywność. 

Zwraca się uwagę na znaczenie tkwiącego w ludziach potencjału pracy jako 
strategicznego czynnika rozwoju firmy, na potrzebę postrzegania pracowników 
zatrudnionych w danej organizacji bardziej jako składnika aktywów niŜ kosz-
tów oraz konieczność inwestowania w rozwój tego zasobu i dąŜenie do uzyska-
nia maksymalnego efektu z tych inwestycji. M. Armstrong zarządzanie zaso-
bami ludzkimi definiuje jako strategiczne spójne i wszechstronne spojrzenie na 

                                                                 
1 A. Sajkiewicz, Czynniki sprawcze zarządzania pracownikami, w: Zarządzanie zasobami pra-

cy w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1995, s. 165.  
2 R. Jurkowski, Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 2002, s. 70. 
3 L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopieć, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Biblio-

teka Prawnicza, Warszawa 2000, s. 22. 
4 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 1998, s. 27. 
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problemy związane z kierowaniem i rozwojem zasobów ludzkich w ramach 
struktur przedsiębiorstwa, przy czym kaŜdy aspekt tego procesu stanowi istotny 
element zarządzania organizacją jako całością. Armstrong stoi na stanowisku, 
Ŝe pracownikom naleŜy zapewnić jak najlepszych przywódców i moŜliwość 
pełnego rozwoju posiadanych zdolności5. W literaturze moŜna wyróŜnić dwa 
modele zarządzania zasobami ludzkimi. Pierwszy, model Michigan, określa, Ŝe 
zasoby ludzkie powinny być traktowane tak jak inne zasoby organizacyjne. Ich 
uŜycie musi być optymalizowane za pomocą dostępnych metod i technik.  
W modelu tym wyróŜnia się cztery funkcje zarządzania zasobami ludzkimi: 
dobór pracowników, ocenianie efektów pracy, nagradzanie pracowników i ich 
rozwój. Strategia przedsiębiorstwa opiera się na strukturze organizacyjnej.  

Drugi model, harvardzki, określa, Ŝe zasoby ludzkie mają szczególny cha-
rakter – trzeba je traktować w sposób humanitarny. Model ten wyróŜnia nastę-
pujące obszary zarządzania zasobami ludzkimi: partycypacja pracowników, 
przemieszczanie, przyjmowanie i zwalnianie pracowników, system nagradzania 
pracowników, stosowanie systemów motywowania płacowych i pozapłaco-
wych, organizacja pracy oparta na strukturze organizacyjnej. W tym modelu 
strategia przedsiębiorstwa jest wypadkową gry wielu grup wpływu wewnątrz  
i na zewnątrz organizacji. Przedsiębiorstwo dąŜy do osiągnięcia swoich celów, 
które muszą mieć znaczenie dla społeczeństwa (odpowiedzialność społeczna)  
i muszą uwzględniać cele grupy wpływu6. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest złoŜonym procesem, który naleŜy trak-
tować jako systematyczną procedurę zapewnienia organizacji właściwych ludzi 
na właściwych stanowiskach we właściwym czasie. Proces zarządzania perso-
nelem moŜna podzielić na kilka etapów7: 
1. Planowanie personelu, gdzie uwzględnia się analizę czynników wewnętrz-

nych oraz analizę czynników otoczenia organizacji, a celem jest ustalenie 
planów realizacji następnych etapów procesu kadrowego.  

2. Rekrutacja kadr, którego celem jest wyszukanie i przygotowanie kandyda-
tów zgodnie z ustalonym planem personalnym.  

3. Selekcja kandydatów, której celem jest wybór kandydatów na podstawie 
dokonanych ocen (określenie metod, zasad i zakresu oraz trybu przeprowa-
dzenia selekcji). 

                                                                 
5 R. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 9. 
6 Ł. Sułkowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Społecznej WyŜszej Szkoły Przedsię-

biorczości i Zarządzania, Łódź 2001, s. 18. 
7 R. Jurkowski, Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania…, s. 46–48. 
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4. Wprowadzenie do pracy pracowników, którego celem jest rozpoczęcie  
i ułatwienie adaptacji społeczno-zawodowej do organizacji. 

5. Szkolenie i doskonalenie pracowników, których celem jest zwiększenie ich 
umiejętności oraz zwiększenie skuteczności organizacji poprzez ustalenie 
strategii kształcenia personelu.  

6. Motywowanie pracowników, którego celem jest kształtowanie proefektyw-
nościowych postaw pracowników. Ustalenie potrzeb pracowników w celu 
wskazania właściwych czynników motywujących do poŜądanej przez pra-
codawcę efektywności pracy oraz określenie systemów motywatorów i za-
sad ich stosowania. 

7. Ocena efektywności pracowników, której celem jest ustalenie wyników 
osiąganych przez pracowników w relacji do przyjętych norm i celów.  

8. Przeniesienie pracowników, którego celem jest wykonywanie wniosków  
z dokonanej oceny efektywności – wynikiem moŜe być awans.  

9. Odejście pracownika jako wynik rezygnacji z pracy, redukcji, zwolnienia 
lub przejścia na emeryturę.  
W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi techniki w głównej mierze mają 

na celu podnoszenie umiejętności i kompetencji pracowników, które powinny 
być wykorzystane przez przedsiębiorstwa. 

Kompetencje pracowników w przedsiębiorstwach logistycznych 

Kompetencje pracownicze rozpatrywane są w odniesieniu do umiejętności 
pracowniczych. Przyjmuje się, Ŝe umiejętności dotyczą zachowań nabytych 
poprzez naukę, praktykę oraz doradztwo i związane są wykonywaniem określo-
nych zadań8. Kluczowe kompetencje pracownicze przedstawiane w literaturze 
przedmiotu moŜna ująć następująco: strategia – wizja, myślenie krytyczne, in-
nowacyjność, świadomość otoczenia, wyczucie biznesu; osobowość – motywa-
cja, wytrwałość, energia, niezaleŜność, podejmowanie ryzyka, stawianie oporu; 
relacje – uspołecznienie, wywieranie wpływu, akceptacja i świadomość; prze-
konywanie – komunikacja werbalna ustna i pisemna, elastyczność, negocjacje; 
przywództwo – delegowanie, rozwój podwładnych; zdobywanie stronników  
– praca w zespole; analiza – rozwiązywanie problemów, analiza numeryczna, 
słuchanie, twórczość, osądzanie, intuicja; wdroŜenie – planowanie i organizacja, 
zdecydowanie, wyczucie organizacyjne, kontrola, standardy pracy, radzenie 
sobie z detalami, dostosowanie się do otoczenia, tolerancja na stres, adaptacyj-

                                                                 
8 Zachowanie organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2005,  

s. 234–235. 
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ność, zaangaŜowanie; czynniki personalne – jedność, identyfikowanie się  
z funkcją menedŜerską, ambicje zawodowe, zdolność uczenia się, umiejętności 
techniczne/zawodowe. 

Na podstawie zaobserwowanych cech tworzy się modele kompetencji,  
w których opisywane są poŜądane umiejętności, postawy i motywacje pracow-
nika. W tabeli 1 zostały przedstawione kwalifikacje logistyka po technikum  
o specjalizacji logistyk lub spedytor, studia licencjackie o specjalności logistyka 
oraz magisterskie o tymŜe kierunku. 

Tabela 1 

Kwalifikacje pracownika logistyki po róŜnym stopniu kształcenia  
– średnim, wyŜszym zawodowym i magisterskim 

Technik logistyk Logistyk z tytułem  
licencjata 

Magister po kierunku  
logistyka 

Powinien wykonywać zadania 
logistyczne w ich podziale funk-
cjonalnym. Mieć kwalifikacje 
zawodowe na stanowiska opera-
cyjne (magazynier, spedytor, 
dystrybutor, pracownik termina-
lu). Podstawowe umiejętności to 
dobra znajomość technologii 
logistycznych w obszarze róŜ-
nych gałęzi transportu i magazy-
nowania i podstawowych kon-
cepcji zarządzania zapasami. Od 
absolwentów wymaga się: rzetel-
ności, odpowiedzialności, pod-
stawowych umiejętności organi-
zacyjnych oraz operacyjnej bie-
głości w posługiwaniu się pod-
stawowymi dokumentami stoso-
wanymi w gospodarce magazy-
nowej, transporcie i spedycji 

Powinien posiadać znajo-
mość procesu logistyczne-
go, który zachodzi w sys-
temie logistycznym przed-
siębiorstwa, ma być przede 
wszystkim efektywny i sku-
teczny, posiadać umiejęt-
ność jego pomiaru. Logi-
styk z tytułem licencjata 
musi kierować podaŜą, a co 
za tym idzie celami, dla któ-
rych tworzony jest kaŜdy 
system logistyczny w za-
kresie zaopatrzenia, pro-
dukcji i dystrybucji. Wska-
zane jest spojrzenie na 
prawidłowe zarządzanie 
relacjami z dostawcami  
i klientami oraz zarządzanie 
kategorią produktów w ra-
mach łańcucha dostaw 

Logistyk wpływa poprzez 
procesy na wzrost wartość 
firmy poprzez zwiększenie 
wartości dodanej dla klien-
ta. Posiada umiejętność wy-
korzystania wsparcia infor-
matycznego i stosowania 
właściwych narzędzi oraz 
technik zarządzania. Często 
podnoszona optymalizacja 
łańcucha wartości musi 
bazować na jego innowa-
cyjnym podejściu do zarzą-
dzania łańcuchem dostaw. 
Na tym poziomie powinna 
się ujawnić interdyscypli-
narna formuła komplekso-
wego rozumienia logistyka 
z tytułem magistra 

Źródło: opracowanie na podstawie: M. Jedliński, Od tradycji do nowoczesności – model edukacji 
w logistyce, „Logistyka” 2008, nr 3, s. 16–19. 

System edukacji logistycznej powinien dać dowód jakości usługi edukacyj-
nej. Za Mariuszem Jedlińskim warto przytoczyć zasadę „T2N”, która oznacza 
przejście od „T” jak Tradycja do „N” jak Nowoczesność, czyli szukanie kom-
promisów pomiędzy grupami kosztów a spojrzeniem na synergiczność global-
nej sieci dostaw. 

Dyrektor polityki personalnej w DB Schenker powiedział, Ŝe w procesie re-
krutacji nowych pracowników ceni akademicką wiedzę logistyczną. W przy-
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padku osób aplikujących do działu zajmującego się projektowaniem, wdraŜa-
niem nowych rozwiązań z obszaru inŜynierii logistycznej wymagane jest kie-
runkowe wykształcenie, talent analityczny, myślenie procesowe. W przypadku 
rekrutacji na stanowisko operacyjne waŜniejsze są predyspozycje kandydata,  
w tym zdolność uczenia się nowych rzeczy, elastyczność i umiejętność reakcji 
na zmieniające się warunki. Dla osób po technikum istotne są rzetelność i ko-
munikatywność, dzięki której osoba potrafi porozumieć się z wieloma współ-
pracownikami i partnerami, m.in. kierowcami, pracownikami magazynu, prze-
woźnikami, dostawcami i klientami9. Od osób wybierających pracę u operatora 
logistycznego, oprócz specjalistycznego wykształcenia, wymaga się umiejętno-
ści pracy w zespole, słuchania współpracowników, klientów, partnerów i ela-
stycznego reagowania na zmiany i potrzeby. Kariera w logistyce to często wy-
zwanie Ŝyciowe dla ludzi odpornych na stres, którzy lubią codzienne wyzwania 
i szybko zmieniającą się rzeczywistość. 

Wskazuje się na uwarunkowania oraz narzędzia sprzyjające i słuŜące ich 
rozwijaniu. Podstawowe w tym zakresie jest środowisko społeczne organizacji, 
które obejmuje takie elementy, jak stosunki międzyludzkie, wartości i normy 
wyraŜane przez pracowników, postawy i przekonania pracownicze. Praktycz-
nym odzwierciedleniem tego środowiska jest kapitał społeczny organizacji. 
Robert Putnam definiuje pojęcie kapitału społecznego jako zbiór cech organiza-
cji społecznych, obejmujących wzajemne zaleŜności, sieci więzi międzyludz-
kich, normy i zaufania, które ułatwiają koordynację indywidualnych działań  
i współpracę celem osiągnięcia wzajemnych korzyści10.  

DB Schenker od wielu lat jako firma odpowiedzialna społecznie jest nasta-
wiona na budowanie partnerskich i etycznych relacji z róŜnymi grupami intere-
sariuszy, takimi jak klienci, pracownicy, dostawcy, udziałowcy czy lokalna 
społeczność. Strategiczne cele Schenkera wiąŜą się z odpowiedzialnym bizne-
sem i zrównowaŜonym rozwojem. Firma angaŜuje się równieŜ w inicjatywy  
o charakterze proekologicznym oraz akcje społeczne i charytatywne. Zachęca 
takŜe swoich pracowników, by w ramach wolontariatu uczestniczyli w Ŝyciu  
i problemach lokalnych społeczności11. 

Odpowiedzialność społeczna to główny element strategii następnego oma-
wianego operatora – DHL. Odpowiedzialne działanie firmy DHL oznacza trak-
towanie pracowników, środowiska naturalnego, interesów społeczeństwa i po-
                                                                 

9 I. Nowak, Kariera w logistyce – oczami praktyków, „Logistyka” 2008, nr 3, s. 21–22. 
10 M. Bratnicki, W. Dyduch, W poszukiwaniu wyceny kapitału ludzkiego, „Organizacja i Kie-

rowanie” 2003, nr 1, s. 4. 
11 http://www.schenker.pl/responsiblebusiness/asociallyresponsiblecompany/. 
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wierzonego kapitału z zachowaniem szacunku oraz w zrównowaŜony sposób. 
Społecznie odpowiedzialny biznes jest wynikiem długofalowej strategii i opiera 
się na zasadach dialogu społecznego oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych 
dla otoczenia DHL: klientów, pracowników, środowiska naturalnego, a takŜe 
społeczności lokalnej, w której Ŝyją i pracują12. 

Działalność społeczna w Grupie Raben jest realizowana nie tylko poprzez 
postępowanie zgodne z kodeksem etycznym. Idea odpowiedzialności społecznej 
spółki (CSR) obejmuje równieŜ świadomy wpływ na środowisko, a dokładniej 
– na środowisko lokalne. Idea odpowiedzialności społecznej spółki jest nieroze-
rwalnie związana z wartościami społecznymi. Grupa Raben, poprzez stawianie 
czoła wyzwaniom wynikającym z odpowiedzialności społecznej, poprawia 
standardy postępowania z klientami, pracownikami, kontrahentami. Zmiany 
przyczyniają się do stworzenia kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, od-
powiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych stron13. 

Pracownicy dysponujący większym kapitałem społecznym pełniej wyko-
rzystują własny potencjał, gdyŜ dzięki temu są w stanie właściwie zidentyfiko-
wać korzystne dla siebie okazje. W przedsiębiorstwach logistycznych istnieje 
zaufanie i pracowników łączą relacje w ramach struktury sieciowej. NaleŜy 
podkreślić jednak, Ŝe zasadniczymi składnikami kompetencji pracowników 
operatorów logistycznych są: wiedza, umiejętności i postawy. 

Szkolenie i motywowanie pracowników w przedsiębiorstwach logistycznych 

Coraz częściej obserwuje się nowy trend – poszukiwania przez pracowni-
ków organizacji zorientowanych na człowieka. Analizuje się i udoskonala mo-
del korporacyjny w poszukiwaniu jego ludzkiego oblicza. Zaufanie do człowie-
ka, duchowość, podstawowe wartości, relacje międzyludzkie, style komunikacji 
i przywództwa nabierają ogromnego znaczenia w osiąganiu wyników bizneso-
wych14. Pracownicy, w których się inwestuje, są bardziej zmotywowani, co 
zwiększa ich poziom zaangaŜowania i wydajności. Organizacje, które inwestują 
w kapitał ludzki, mogą zyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku pracy, 
przyciągając i utrzymując najlepszych pracowników15. Sfera zatrudnienia obej-
muje przede wszystkim stosowaną politykę kadrową oraz poziom wykształcenia 
                                                                 

12 http://www.dhl.com.pl/pl/o_nas/spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu.html. 
13 http://www.raben-group.com/pl/spolecznie_odpowiedzialnosc_biznesu_csr.php. 
14 C. Laszlo, Firma zrównowaŜonego rozwoju, Emka, Warszawa 2008, s. 82. 
15 M. Król, A. Winnicka-Wejs, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w kapitał ludzki,  

w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, red. J. Bieliński, R. Płoska, Prace i Materiały Wydzia-
łu Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/2, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009,  
s. 231–232. 
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pracowników, ich skłonność do podnoszenia kwalifikacji, podatność na zmiany, 
innowacyjność, lojalność wobec firmy, empatię, wiarę w sukces, formy współ-
pracy, stosowany system motywacyjny, system szkolenia i wydajność pracy 
Ŝywej16. Wszyscy operatorzy logistyczni oferują wiele szkoleń, które zostały 
przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 2 

Oferta szkoleń przedstawiona przez operatorów logistycznych DHL i Raben 

DHL Raben 
DHL to silny partner, który stwarza dosko-
nałe szanse kariery zawodowej na całym 
świecie zarówno specjalistom zarządzania, 
jak i innym fachowcom. Pomaga w posze-
rzaniu wiedzy i rozwoju osobistym. Pamięta 
o zachowaniu równowagi pomiędzy Ŝyciem 
prywatnym a zawodowym. 
Na poziomie globalnym oferuje: 
1. Międzynarodowe programy mentorskie. 
Pracownicy otrzymują wsparcie doświad-
czonych menedŜerów w procesie osobistego 
coachingu. Oparty na relacji mistrz – uczeń 
program doskonali rozwój umiejętności 
przywódczych.  
2. Międzynarodowy Program Kierowania 
Przedsiębiorstwem 
Stwarza menedŜerom średniego i wyŜszego 
szczebla moŜliwość poznania najnowszych 
strategii biznesowych i rozwijania umiejęt-
ności przywódczych. Tematy programu 
omawiają światowe trendy, strategie spółki, 
wyniki finansowe. Poszerzana jest wiedza 
uczestników programu o ich pionach dzia-
łalności w grupie Deutsche Post DHL. 
3. Program „Akademia Talentów”.  
W e-learningowym portalu szkoleniowym 
mylearningworld.net oferuje wiele moŜliwo-
ści dalszego kształcenia i rozwoju. Obejmuje 
naukę języków obcych, szkolenie w zakresie 
wiedzy i umiejętności specjalistycznych oraz 
operacyjnych, kierowania ludźmi, umiejęt-
ności miękkich i technik zarządzania 

W ramach polityki szkoleniowej Grupy 
Raben realizowany jest model organizacji 
uczącej się. Dbanie o stały rozwój kompe-
tencji, zdobywanie wiedzy, podnoszenie 
kwalifikacji stanowi współcześnie o pozy-
cji konkurencyjnej firmy. Pracownicy, 
przełoŜeni, jak i najwyŜsze kierownictwo 
doceniają znaczenie ciągłego odnawiania 
wiedzy, stymulowania i zaspokajania po-
trzeby rozwoju zawodowego. 
Firma kładzie duŜy nacisk zarówno na 
udział pracowników w szkoleniach zewnę-
trznych (projekt EFS), jak i tych realizowa-
nych przez trenerów wewnętrznych, o bar-
dzo szerokim spektrum tematycznym, któ-
re cieszą się niesłabnącym zainteresowa-
niem. 
WaŜnym elementem jest model kompeten-
cyjny. Dobór tematów oraz osób do pro-
gramów szkoleniowych jest spójny z od-
powiedzią na pytanie: Jakie kompetencje 
musimy rozwinąć, aby bez przeszkód reali-
zować misję, wizję oraz cele strategiczne 
Grupy Raben? 
Udział w szkoleniach nie tylko dostarcza 
wiedzy, ale przede wszystkim kształtuje 
umiejętność samodzielnego radzenia sobie 
w codziennej pracy, w konkretnych sytu-
acjach. Szkolenia obejmują szeroki zakres: 
„Komunikacja i współpraca”, „Inteligencja 
emocjonalna”, „Radzenie sobie z konflik-
tami”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Ko-
munikacja i manipulacja”, „Pozycjonowa-
nie – wzory naszych zachowań”, „Windy-
kacja” 

Źródło: opracowanie na podstawie stron internetowych operatorów logistycznych DHL i Rabena. 

                                                                 
16 Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003, 

s. 12. 
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DB Schenker równieŜ, jak i pozostali operatorzy logistyczni, oferuje swoim 
pracownikom wiele szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Proces szkoleniowy 
ma szczególną wartość dla jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach 
logistycznych. Szkolenia pomagają w komunikowaniu pracownikom wizji za-
rządzania jakością, umoŜliwiają rozwój wiedzy i umiejętności. MoŜna stwier-
dzić, Ŝe implementacja zarządzania jakością wymaga wsparcia szkoleniami 
kształtującymi postawy pracowników tych przedsiębiorstw. Szkolenia stanowią 
motywację pozaekonomiczną zaspokajającą psychiczne potrzeby pracowników, 
w tym potrzeby uczestnictwa, rozwoju i rozumienia. W przedsiębiorstwach 
logistycznych wynagradzanie, według danych GUS, jest wyŜsze na stanowi-
skach kierowniczych i specjalistów o 7,8% oraz 7% dla stanowisk niekierowni-
czych w stosunku do poziomu wynagrodzeń w innych branŜach, stąd moŜna 
stwierdzić, Ŝe system motywacji pienięŜnej w postaci wynagrodzeń doskonale 
w nich funkcjonuje, co przekłada się na dynamikę w branŜy TSL. 

Wpływ zasobów ludzkich na proces rozwoju przedsiębiorstwa 

We współczesnej literaturze rozszerzono typologię innowacji, wprowadza-
jąc innowacje nietechnologiczne jako wszelką działalność przedsiębiorstwa, 
która nie jest związana z opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek nowych 
lub istotnie zmienionych wyrobów i usług lub wdraŜaniem nowych i istotnie 
zmienionych procesów. Obejmuje głównie innowacje organizacyjne i mene-
dŜerskie, jak np. TQM, wprowadzanie zmienionych struktur organizacyjnych 
oraz innowacje marketingowe. Przebieg tego procesu w sektorze usług istotnie 
róŜni się od tego w przedsiębiorstwach przemysłowych. Główną cechą wyróŜ-
niającą jest konieczność wdraŜania nowych technologii, m.in. EDI w przypadku 
firm logistycznych, których wdroŜenie doprowadza w efekcie do modernizacji 
świadczonych usług. Rozwiązania z dziedziny EDI w DB Schenker pomagają 
klientowi i zawierają szeroki zakres informacji. W działalności innowacyjnej 
sektora usługowego proces innowacyjny jest długi, o skomplikowanym prze-
biegu; charakter produktu jest niematerialny, róŜnorodny, występuje nieroz-
dzielność i nietrwałość; działalność B+R jest przewaŜnie zlecana na zewnątrz; 
siłą napędową innowacji są wykwalifikowani pracownicy. 

Umiejętności i wyspecjalizowane kadry mogą prowadzić do powstawania 
nowych sposobów świadczenia usług. Klient ocenia jakość usługi nie tylko na 
podstawie końcowego rezultatu w postaci wymiernych korzyści, lecz takŜe na 
podstawie sposobu świadczenia usług (jakości obsługi klienta), stąd jednym  
z najwaŜniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej są umiejętności zasobów 
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ludzkich. Na umiejętności zasobów ludzkich składają się przede wszystkim 
wiedza, kompetencje, doświadczenie, inteligencja oraz cechy osobowościowe 
zasobów ludzkich, począwszy od zarządzających, a kończąc na pracownikach 
pierwszego kontaktu czy magazynierach. Umiejętności te w połączeniu z pozo-
stałymi zasobami stanowią potencjał konkurencyjny firmy, co przyczynia się do 
osiągnięcia wyŜszej pozycji na rynku. Na stworzenie potencjału zasobu kompe-
tentnych i zaangaŜowanych pracowników ma wpływ: 

– system rekrutacji i selekcji pracowników, poziom wykształcenia pra-
cowników, ich wydajność pracy, skłonność do podnoszenia kwalifika-
cji, systemy szkoleń, orientacja na wyniki, wiara w sukces, istnienie du-
cha współpracy, skłonność do rywalizacji, znajomość strategii przed-
siębiorstwa, lojalność wobec przedsiębiorstwa, stosowane systemy mo-
tywacji w sferze zatrudnienia, 

– świadomość projakościowa pracowników, stosowane systemy motywa-
cji w sferze uzyskiwania wysokiej jakości, 

– stosowanie grupowych sposobów rozwiązania problemów, stworzenie 
odpowiedniego klimatu pracy w sferze organizacji i zarządzania, 

– skłonność do aktywnej rywalizacji i kultura organizacyjna przedsiębior-
stwa. 

W odniesieniu do kierownictwa naleŜy podkreślić, Ŝe przedsiębiorstwo 
osiąga tak dobre wyniki, jak dobrą posiada kadrę. P.F. Drucker twierdzi, Ŝe 
zarządzający powinien być przede wszystkim skuteczny, a o jego skuteczności 
decydują następujące elementy17: umiejętność wykorzystania czasu, skupianie 
się na rezultatach, budowanie przyszłości na silnych stronach zasobów, zwłasz-
cza kapitału ludzkiego, koncentrowanie się na paru głównych dziedzinach  
i nadawanie im priorytetu, podejmowanie skutecznych decyzji. 

Poziom rozwoju przedsiębiorstwa jest skorelowany z poziomem kwalifika-
cji pracowników. Rozwijanie organizacji w Grupie Raben powierzane jest uta-
lentowanym ludziom o duŜym potencjale, umoŜliwia się im zdobycie doświad-
czeń w róŜnych działach organizacji, w międzynarodowym środowisku. Dlate-
go narzędzia polityki personalnej wspierają stałe doskonalenie: oceny pracow-
nicze, zarządzanie kompetencjami i efektywnością, systemy motywacyjne oraz 
szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Stałym elementem polityki personalnej jest 
awans wewnętrzny. Dla pracowników, którzy wiele lat pracują w Rabenie, 
opracowany jest specjalny program jubileuszowy. Kultura organizacyjna oparta 
na wartościach i zorientowana na klienta decyduje o przebiegu procesów rekru-
                                                                 

17 P.F. Drucker, MenedŜer skuteczny, MT Biznes, Warszawa 2007, s. 37–38. 
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tacyjnych i wyborze osób, które zapraszane są do firmy. Te zasady równieŜ są 
podstawą do rozwijania programów praktyk studenckich i staŜy. 

DB Schenker jest międzynarodowym operatorem logistycznym, który wy-
soką pozycję na rynku zawdzięcza swoim pracownikom i kurierom. DB Schen-
ker oferuje: pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie, która jest 
liderem w swojej branŜy, moŜliwość wszechstronnego rozwoju poprzez szkole-
nia i wymianę doświadczeń, koleŜeńską atmosferę w pracy, dobre warunki za-
trudnienia i atrakcyjny pakiet socjalny, dofinansowanie do prywatnej opieki 
medycznej oraz zajęć sportowych, moŜliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy 
z branŜy logistycznej. Ceniona jest uczciwość, rzetelność, zaufanie i partnerska 
współpraca. Nieustannie zwraca się uwagę na doskonalenie i rozwój. Firma 
poszukuje zarówno doświadczonych pracowników: specjalistów oraz pracow-
ników fizycznych, jak i uzdolnionych absolwentów i studentów wchodzących 
na rynek pracy, których interesuje praca w branŜy TSL. DB Schenker docenia 
osoby posiadające doświadczenie zawodowe na kaŜdym szczeblu organizacji, 
zarówno na stanowiskach biurowych, jak i specjalistycznych oraz operacyjnych 
w terminalach i magazynach. AngaŜuje do pracy osoby, które odznaczają się 
profesjonalizmem w tym, co robią, a dodatkowo nie zapominają o dbaniu  
o zadowolenie klienta. 

DHL zachęca kaŜdego pracownika do inicjatywy, aktywnego angaŜowania 
się w róŜnych zespołach i osiągania wybitnych wyników. Program „First Cho-
ice”, najwaŜniejszy składnik strategii wzrostu firmy, ma na celu poprawienie 
wydajności w kaŜdym punkcie kontaktu z klientami poprzez wkład kaŜdego 
pracownika i pracy zespołowej. Doroczne badanie opinii pracowników (Em-
ployee Opinion Survey – EOS) stwarza kierownictwu DHL-u moŜliwość po-
znania ich poglądów. Przekazane opinie zwrotne stanowią podstawę do działa-
nia mającego na celu nieprzerwane doskonalenie i dąŜenie ku przyszłości jako 
jedna firma. W DHL-u pracownik pomagając optymalizować usługi, wspiera 
swój rozwój zawodowy. DHL dąŜy do zadowolenia klientów poprzez oferowa-
nie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług świadczonych przez pracow-
ników. Oferuje wiele moŜliwości pracy na róŜnych stanowiskach i w róŜnych 
pionach. Istnieją moŜliwości pracy na lotniskach, w magazynach bądź w cen-
trach obsługi, w biurach lub w terenie. 

Operatorzy logistyczni przywiązują wagę do zasobów ludzkich, które po-
siadają, jak i do rekrutacji nowych pracowników, a wysokie wymagania i sys-
tem motywacyjny przekładają się na wyniki.  
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Analiza zasobów ludzkich w wybranych przedsiębiorstwach logistycznych 

Analizą objęto trzech liderów w branŜy operatorów logistycznych na rynku 
polskim; według rankingu europejskich operatorów TSL 2011 – DHL jest na 
pierwszym miejscu pod względem przychodu 38,7 mld euro z największym 
zatrudnieniem 260,9 tys. osób, DB Schenker jest na trzecim miejscu z przycho-
dem 18,8 mld euro i 91,2 tys. osób zatrudnionych. 

DHL zajmuje się międzynarodowymi przesyłkami, znajduje się w ponad 
220 krajach, a 261 tys. pracowników na całym świecie oferuje klientom naj-
wyŜszą jakość usług i lokalną wiedzę, aby zaspokoić ich wymagania w łańcu-
chu dostaw. DHL przyjmuje odpowiedzialność społeczną, wspierając ochronę 
klimatu, zarządzanie kryzysowe i edukację. DHL jest częścią Deutsche Post 
DHL. Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią strategii Group 2015. 
Jako światowa firma logistyczna DHL oferuje zróŜnicowaną gamę ciekawych 
wyzwań zawodowych na całym świecie, daje moŜliwość uczenia i rozwijania 
się. Nieustannie zachęca do poszerzania horyzontów i szanuje pracowników, 
którzy przyczyniają się do sukcesu firmy. 

Grupa DB Schenker oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne oraz za-
rządzanie globalnym łańcuchem dostaw. Operator Schenker Sp. z o.o. zarządza 
globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów 
wielu marek. Prowadzi projekty róŜnych branŜ, dopasowane do indywidualnych 
potrzeb klienta. Strategiczne cele firmy są silnie związane ze zrównowaŜonym 
rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. Większość pracowników DB Schenker 
ma bezpośredni kontakt z klientem. Otwartość, przyjazny klimat oraz ciągłe 
doskonalenie obsługi klienta to stałe elementy stylu pracy. Firma kładzie nacisk 
na jakość oferowanych usług przez podnoszenie kwalifikacji. WaŜnym aspek-
tem funkcjonowania przedsiebiorstwa jest myślenie procesowe, wychodzenie 
poza granice zespołów, działanie wielu grup projektowych angaŜujących pra-
cowników róŜnych szczebli i pionów funkcjonalnych. Umacnia to w całej fir-
mie atmosferę twórczej współpracy. DB Schenker jako pracodawca zobowiązu-
je się wobec pracowników do przestrzegania najwyŜszych – prawnych i etycz-
nych – standardów postępowania. Pracownicy to ludzie otwarci, dynamiczni  
i zaangaŜowani, wciąŜ poszerzający swoją wiedzę i umiejętności.  

Grupa Raben zatrudnia około 8 000 pracowników. Jest operatorem logi-
stycznym, który dostosowuje oferowane usługi do potrzeb klientów, zachowu-
jąc jednocześnie wysoką jakość serwisu. Jest dynamicznie rozwijającą się mię-
dzynarodową organizacją o wyrazistej kulturze organizacyjnej opartej na warto-
ściach. Jednocześnie jej rodzinny charakter decyduje o stabilnej pozycji i jasno 
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wytyczonym kierunku rozwoju. Elementem kultury tej firmy jest swobodna, 
dwukierunkowa komunikacja oraz rzetelna i konstruktywna informacja zwrot-
na. Takie kontakty, pozbawione sztywnych barier, znakomicie ułatwiają współ-
pracę, poddawanie innowacyjnych pomysłów, wsłuchiwanie się w opinie pra-
cowników. Rozwijanie organizacji kierownictwo powierza utalentowanym lu-
dziom o duŜym potencjale, umoŜliwiając im zdobycie doświadczeń w róŜnych 
działach organizacji, w międzynarodowym środowisku. W firmie stosowany 
jest awans wewnętrzny. Większość osób kierujących Rabenem przeszła właśnie 
tę drogę. 

Personel w przedsiębiorstwach logistycznych jest najbardziej istotnym ele-
mentem, co moŜna zauwaŜyć na trzech powyŜszych przykładach. Jakość świad-
czonych usług decyduje często o postrzeganiu jakości wykonanych usług logi-
stycznych lub nawet całości obsługi. Rola personelu często postrzegana jest 
przez klientów jako zaangaŜowanie, fachowość i komunikatywność, na co ope-
ratorzy zwracają szczególną uwagę podczas rekrutacji, selekcji oraz w później-
szych etapach szkoleniowych. Wszyscy operatorzy podkreślają społeczną od-
powiedzialność oraz kulturę organizacyjną, w ramach której istnieje zrozumie-
nie dla znaczenia wysokiej jakości usług świadczonych zarówno klientom we-
wnętrznym, jak i zewnętrznym. Przedsiębiorstwa logistyczne wychodzą z zało-
Ŝenia, Ŝe pracownicy organizacji usługowej starają się sprostać wymaganiom 
klientów tym lepiej, im bardziej sami są usatysfakcjonowani ze swojej pracy  
i utoŜsamiają się z celami firmy. Pracownikom umoŜliwia się kontynuację ka-
riery, uczestniczenie w szkoleniach, przedsiębiorstwa dbają teŜ o przynaleŜność 
do zespołu. Oprócz miejsca pracy firmy logistyczne oferują systemy motywa-
cyjne i poczucie własnej wartości. Z uwagi na niezwykle istotną rolę pracowni-
ków w procesie obsługi klienta kierownictwo firm logistycznych traktuje perso-
nel jako specyficzną grupę klientów będących partnerami wymiany. Operatorzy 
logistyczni kształtują wśród swoich pracowników wizerunek atrakcyjnego pra-
codawcy. 

Zakończenie 

Ukształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach logistycznych, 
gdzie pracownicy są traktowani jako wewnętrzni klienci, pozwala na osiągnię-
cie celu zakładanego przez firmę, którym jest najlepsza obsługa klienta, jakość, 
a to przekłada się na wyŜsze przychody operatorów logistycznych. Omawiane 
przedsiębiorstwa pozyskują lojalność pracowników przez wprowadzanie satys-
fakcjonującego ich systemu motywacyjnego w postaci wysokich zarobków, 
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moŜliwości szkolenia oraz realizacji kariery w logistyce. PołoŜenie nacisku na 
funkcje personelu w przedsiębiorstwach logistycznych i docenienie go przez 
kadrę kierowniczą, a takŜe ukształtowanie kultury organizacyjnej przyjaznej 
pracownikom pozwala na osiąganie wysokiej jakości logistycznej obsługi klien-
ta. Przedsiębiorstwa logistyczne traktują ludzi jako cenny zasób organizacji, 
który naleŜy rozwijać poprzez wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia. Misja i stra-
tegia organizacji logistycznych wyraŜona jest w integracji celów i polityki  
w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje pracowników są wysoko 
oceniane przez DHL, DB Schenker i w Grupie Raben. Firmy te podkreślają, Ŝe 
pracownicy stanowią źródło innowacji, a takŜe mają ogromny wpływ na proces 
rozwoju. W przypadku usług logistycznych ich jakość zaleŜna jest od pracy 
kadry i wyraŜa się poprzez niezawodność realizacji usługi, szybkość obsługi, 
pewność i fachowość obsługi oraz indywidualne podejście do kaŜdego klienta. 
Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi u operatorów logistycznych przekłada-
ją się na rozwój tych organizacji. 
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Streszczenie  

Dynamiczne zmiany w otoczeniu kaŜdego przedsiębiorstwa powodują konieczność stałej  
adaptacji firmy do zmienionych warunków działania, nowych koncepcji zarządzania oraz spraw-
nej komunikacji z otoczeniem. Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i skutecznie 
konkurować na rynku, zmuszone są do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swojej dzia-
łalności, kreowania nowoczesnych towarów i usług zaspokajających w pełni oczekiwania klienta 
oraz tworzących dla niego wartość dodaną. Istotne znaczenie w tych działaniach ma jakość ofe-
rowanych usług oraz sprawność i niezawodność obsługi klienta. 

Wprowadzenie 

Nasilająca się konkurencja na rynku usług transportowo-spedycyjno- 
-logistycznych (TSL) powoduje, Ŝe przedsiębiorstwa poszukują nieustannie 
nowych moŜliwości zyskania przewagi konkurencyjnej. Poszukiwanie przewagi 
konkurencyjnej dzięki wysokiej jakości świadczonych usług jest waŜnym ele-
mentem strategii marketingowej. Przedsiębiorstwo dąŜąc do jak najlepszego 
zaspokojenia potrzeb swoich klientów, z jednej strony musi poznać oczekiwania 
konsumentów odnośnie do jakości usług, z drugiej strony określić moŜliwości 
uzyskania tego poziomu. Obsługa klienta na odpowiednim poziomie jakości 
decyduje o sukcesie handlowym firm w większym stopniu niŜ podstawowe 
elementy strategii marketingowej, jak produkt czy cena. Pod presją zmian na 
rynku producenci, dystrybutorzy i usługodawcy logistyczni oferują klientom 
niezawodne dostawy, wygodę w obsłudze, niezbędną komunikację w sprawie 
zamówień i coraz krótszy czas dostawy. Podstawą tej konkurencyjnej oferty są 
wysokie umiejętności logistyczne, profesjonalizm i kompetencje pracowników. 
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Jakość w działalności firm usługowych 

Pojęcie jakości usług jest znacznie trudniej zdefiniować niŜ w przypadku 
dóbr. Wynika to ze specyficznych cech usług, takich jak: niematerialność, nie-
rozdzielność usługi z osobą wykonawcy (niemoŜność fizycznego oddzielenia 
samej usługi od jej wykonawcy), jednoczesność świadczenia usługi i jej kon-
sumowania, trudność standaryzowania usług ze względu na ich niejednorod-
ność, nietrwałość usługi i związana z nią niemoŜność magazynowania, niemoŜ-
ność nabycia prawa własności usługi (konsument na jedynie dostęp do danej 
czynności usługowej lub związanych z nią udogodnień). 

Na rynku usług TSL do podstawowych czynników konkurencyjnych, które 
mogą mieć wpływ na zdobycie przewagi, zalicza się: sytuację finansową firmy, 
zakres oferty, poziom jakości usług, umiejętność współpracy z innymi firmami 
z branŜy TSL, umiejętność współpracy z klientami, pozycję firmy na rynku. 
Czynnikami decydującymi o wykorzystywaniu jakości w kształtowaniu konku-
rencyjności na rynku usług transportowych są: 

– zmiany zachowań nabywczych uŜytkowników i zróŜnicowane prefe-
rencje towarzyszące podejmowaniu decyzji o zakupie, rosnące oczeki-
wania i zróŜnicowane wymogi stawiane przez uŜytkowników, 

– wzrost konkurencji między przedsiębiorstwami na płaszczyźnie krajo-
wej i międzynarodowej; składają się na nią m.in. umiędzynarodowienie, 
technologie wyŜszego rzędu, rosnąca presja na koszty, skrócenie czasu 
wprowadzania innowacji, 

– uregulowania prawne m.in. przepisy bezpieczeństwa, rozporządzenia  
w dziedzinie ochrony środowiska, ustawy o odpowiedzialności cywilnej 
za jakość wyrobów itp., 

– proces globalizacji. 
Warunkiem osiągania przez przedsiębiorstwo jakościowej przewagi konku-

rencyjnej jest kształtowanie jakości oferowanych produktów oraz jakości dzia-
łań (związanych z obsługą nabywców) na wyŜszym poziomie niŜ konkurenci. 
Osiąganiu tej przewagi podporządkowany jest proces kształtowania posiada-
nych zasobów i umiejętności. 

Operowanie produktem (usługą) jako instrumentem konkurencji jakościo-
wej jest postępowaniem obejmującym przedsięwzięcia umoŜliwiające róŜnico-
wanie produktu. RóŜnicowanie to jest podstawą wyróŜniania się sprzedawcy na 
tle konkurentów oraz akceptacji tego wyróŜnienia przez nabywców. Proces 
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róŜnicowania produktu przez sprzedawcę moŜe być rozpatrywany przynajmniej 
w trzech wymiarach1: 

– zmian poziomu jakości i funkcjonalności istniejących produktów lub 
wprowadzania na rynek nowych produktów o wyŜszym poziomie jako-
ści i funkcjonalności, 

– kształtowania odmiennej jakości produktu w stosunku do jakości pro-
duktów istniejących oraz oferowanych przez konkurentów, 

– kształtowania oraz zmian poziomu jakości i zakresu usług towarzyszą-
cych oferowaniu produktów na rynku. 

Do podstawowych kryteriów, jakimi mogą posłuŜyć się klienci w ocenie ja-
kości usług, moŜna zaliczyć2: 

a) dostępność usługi – rozumiana jako dogodność lokalizacji placówek 
usługowych, najbardziej odpowiedni czas ich otwarcia, a takŜe krótkie 
oczekiwanie na wykonanie usługi, 

b) informacja o usługach świadczonych przez daną firmę – powinna być 
ona podana precyzyjnie i komunikatywnie, 

c) kompetencje i uprzejmość personelu świadczącego usługi, 
d) zaufanie i rzetelność – firma usługowa i jej pracownicy są wiarygodni, 

dbają o interesy swoich klientów, usługa świadczona jest dokładnie  
i sumiennie, 

e) odpowiedzialność – usługodawcy działają kompetentnie, szybko, 
uwzględniając oczekiwania i Ŝądania nabywców, 

f) bezpieczeństwo – w procesie świadczenia usługi ryzyko związane z jej 
realizacją jest eliminowane, 

g) infrastruktura materialna usługi – odpowiednie i fachowe jej wykorzy-
stanie, 

h) nieustanne pogłębianie przez usługodawcę wiedzy o potrzebach teraź-
niejszych i przyszłych obecnych i potencjalnych nabywców. 

Dokonując oceny jakości usług TSL, moŜna zastosować następujące kryte-
ria3: 

– sprawność dostarczenia ładunku z miejsca nadania do miejsca odbioru, 
– przewóz ładunku po moŜliwie najkrótszej drodze, 
– minimalizacja czasu dostawy, 

                                                                 
1 W. Wrzosek, Przewaga konkurencyjna, „Marketing i Rynek” 1999, nr 7. 
2 Ibidem. 
3 G. Kaczmarek, ZaleŜność między jakością usług logistycznych a poziomem logistycznej ob-

sługi klienta, „Rzeczpospolita”, dodatek „Motoryzacja–Transport–Spedycja” 1999, nr 2. 
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– minimalizacja liczby operacji pośredniczących (przeładunkowych  
i składowych), 

– pewność dostawy, 
– bezpieczeństwo ładunku – usługa musi być pozbawiona ryzyka i nie-

bezpieczeństwa, 
– dostępność usług w aspekcie przestrzennym i czasowym: lokalizacja, 

czas otwarcia placówek, szybkość wykonania usługi, dostępność tele-
komunikacyjna, 

– odpowiedzialność usługodawcy, 
– kompleksowość usług, 
– posiadanie środków przewozowych dostosowanych do potrzeb zlece-

niodawcy,  
– reputacja usługodawcy i jego pozycja na rynku, dobra znajomość rynku 

transportowego, przepisów transportowych, 
– gwarancja stabilności i jakości usług, 
– informacyjna obsługa procesu przemieszczania, 
– usługi towarzyszące procesom zakupu usług podstawowych. 
Mając na uwadze fakt, Ŝe wiele cech jakościowych usługi poddane jest wy-

łącznie subiektywnej ocenie klientów w trakcie procesu ich konsumpcji, naleŜy 
w pierwszym rzędzie wyeksponować te elementy działalności usługowej, które 
najłatwiej poddają się obiektywizacji i mogą kwalifikować się do mierzenia. Do 
takich elementów przykładowo moŜna zaliczyć: wyposaŜenie i urządzenia, 
liczbę pracowników, wydajność pracy, liczbę zuŜytych materiałów i surowców, 
czas oczekiwania, czas wykonywania usługi, czas trwania procesu świadczenia 
usługi, higienę, bezpieczeństwo, solidność i niezawodność, dostępność, komfort 
i estetykę otoczenia usługowego, uprzejmość, wychodzenie naprzeciw oczeki-
waniom klientów. 

Usługobiorca oczekuje usług najwyŜszej jakości. Swoje oczekiwania wyra-
Ŝa w postulatach przewozowych zgłaszanych pod adresem usługodawców  
i samych usług. Do postulowanych cech jakościowych w przewozach ładunków 
zalicza się najczęściej: bezpieczeństwo, szybkość przewozu, masowość, nieza-
wodność, bezpośredniość, dostępność do punktów transportowych i składników 
infrastruktury liniowej.  

Oczekiwania klienta dotyczące jakości usługi kreowane są przez wiele 
czynników, do których najczęściej zalicza się4: 

                                                                 
4 S. Trawnicka, Badanie postrzeganej jakości usług, „Problemy Jakości” 1997, nr 6. 
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a) wymianę doświadczeń między klientami – zadowolony klient potrafi 
zachęcić pewną liczbę konsumentów do korzystania z usług danej in-
stytucji, jednak niezadowolony klient na pewno zniechęci znacznie 
więcej potencjalnych odbiorców usług, 

b) indywidualne potrzeby jednostki – powodujące najczęściej podwyŜsze-
nie oczekiwań związanych z jakością usługi, 

c) dotychczasowe doświadczenie klienta – związane z wcześniejszym ko-
rzystaniem z danej usługi, powoduje najczęściej obniŜenie poziomu 
oczekiwań klienta związanych z jakością usługi, 

d) komunikacja zewnętrzna – odgrywająca kluczową rolę w kreowaniu 
oczekiwań klientów, zalicza się do niej np. ogłoszenia i reklamę, 

e) image, prestiŜ firmy – podwyŜsza poziom oczekiwań związanych z ja-
kością usługi.  

Na tej podstawie nabywca dokonuje wyboru, a po wykonaniu usługi po-
równuje uzyskany poziom usługi z oczekiwanym. 

Operator logistyczny stosując m.in. odpowiednie rozwiązania techniczne, 
wiedzę know how, środki transportu, systemy informatyczne oraz zatrudniając 
pracowników o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, moŜe kształto-
wać poziom jakości świadczonych usług, dostosowując go do oczekiwań klien-
tów. Zapewnienie wysokiego poziomu jakościowego procesu świadczenia usłu-
gi wymaga wyodrębnienia wszystkich jego etapów i przeprowadzenia ich do-
kładnej analizy. Proces ten obejmuje stworzenie procedur podejmowania decy-
zji, harmonogram prac oraz wszystkie czynności, w wyniku których klient 
otrzymuje usługę. Działania te muszą być zorientowane na klienta – cała dzia-
łalność firmy musi być podporządkowana spełnieniu jego wymagań i oczeki-
wań. Konieczne jest zaangaŜowanie pracowników – przy tworzeniu i rozwijaniu 
organizacji powinien uczestniczyć cały personel. Firma musi mieć wypracowa-
ne procedury kontroli i pomiaru działań – naleŜy dąŜyć do tego, aby procesy  
w niej zachodzące, mające być poprawione lub udoskonalone, były badane  
i analizowane. Działania związane z jakością muszą być realizowane systema-
tycznie. Jednocześnie firma powinna dąŜyć do wdroŜenia mechanizmów po-
zwalających na stałą poprawę własnego funkcjonowania. UmoŜliwia to rozwój  
i szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie. 

System logistycznej obsługi klienta 

Nie ma jednej obiektywnej, najbardziej trafnej lub słusznej definicji obsłu-
gi. Ogólnie obsługę klienta definiuje się jako system rozwiązań zapewniających 
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klientowi satysfakcjonujące relacje między czasem złoŜenia zamówienia i cza-
sem otrzymania produktu/usługi. 

W niektórych organizacjach termin „obsługa klienta” zawiera następujące 
czynności5: 

– zaoferowanie korzystnych warunków finansowych i kredytowych, 
– zagwarantowanie dostawy w określonym terminie,  
– zmiany terminów fakturowania tak, aby wyjść naprzeciw wymogom 

klientów, 
– postawienie do dyspozycji klientów kompetentnych przedstawicieli 

pionu sprzedaŜy, reagujących szybko na ich sygnały, 
– utrzymywanie zadowalającego poziomu zapasu części zamiennych,  
– instalacje produktów. 
Zwraca się uwagę na sprawność obsługi zamówień (przyjmowanie, po-

twierdzanie, opracowywanie, kompletacja, wysyłka). Czynności związane  
z obsługą klienta obejmują równieŜ planowanie operacyjne, kalkulacje koszto-
we, fakturowanie, zarządzanie zapasami, wydawanie, przewóz (uzgodnienia, 
kontakty z pośrednikami, listy przewozowe), opakowania. Generalnie czynności 
są związane z przygotowywaniem dokumentacji, dostawą produktów do klienta 
i rozliczaniem dostaw. Obsługa klienta to wykonywanie wszystkich tych czyn-
ności, będących obowiązkiem i zadaniem danej organizacji. Obsługę klienta 
kojarzy się takŜe z dotrzymywaniem standardów czasu dostawy, terminowości, 
kompletności, dostępności zapasu, uszkodzeń itd. Są one albo bezwzględnie 
wymagane przez odbiorców, albo stanowią zachęcającą ofertę i deklarację fir-
my, konkurującej obsługą na rynku produktów finalnych. Trafnie ustalone stan-
dardy, odpowiadające rzeczywistym potrzebom klientów, muszą być przez fir-
mę bezwzględnie spełniane, poniewaŜ zaspokajają oczekiwania klientów, a ich 
wykonanie świadczy o osiągniętym poziomie obsługi. 

Obsługa klienta – rozumiana równieŜ jako filozofia zarządzania i misja 
przedsiębiorstwa, której podporządkowuje się całą działalność – pojawia się 
najczęściej u liderów rynkowych, zdecydowanych na wdraŜanie coraz now-
szych idei zarządzania po to, aby bronić zdobytej pozycji. Unikatowy i wyszu-
kany sposób traktowania klienta i jego zamówień sprawia, Ŝe przedsiębiorstwa 
te dobrze radzą sobie z konkurencją. Dostarczają one klientowi wysokiej warto-
ści ofertę, aby nie tylko go przyciągnąć, ale przede wszystkim sprawić, by po-

                                                                 
5 J.J. Coyle, E.J. Bardi, J. Langley, The management of business logistics, West Publishing 

Company, St. Paul 1992. 
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został z firmą jak najdłuŜej. Podsumowując istniejące w literaturze definicje 
obsługi klienta, moŜna sprowadzić ją do następujących czynników6: 
1. Całkowita realizacja zamówienia, kontakt z klientem, wysyłka, transport, 

przygotowanie faktury, jak i równieŜ naprawa zakupionych produktów  
i całkowita kontrola nad nimi.  

2. Komplet działań podejmowanych we wszystkich sferach mających na celu 
dostarczenie produktów firmy oraz umoŜliwiający jej realizację celów. 

3. Wszelkie działania, które są potrzebne do przyjmowania, przygotowania, 
realizowania i finansowej obsługi klientów. 

4. Dostarczenie klientowi dobra z usługą równą lub wyŜszą niŜ konkurencja, 
na poziomie optymalnym kosztów, które pozwala na ustalenie konkuren-
cyjnych cen i osiągnięcie zysku.  
W obsłudze klienta w logistyce bierze się pod uwagę szereg działań.  

W pierwszym etapie organizacja obsługująca (producent, pośrednik, sprzedaw-
ca) przyjmuje filozofię całkowicie zorientowaną na klienta. Potrzebom klienta 
poświęca się wzmoŜoną uwagę, a zasobami kieruje się tak, aby poznać i zaspo-
koić jego potrzeby. Trudno jest jednak zmierzyć, na ile występuje zgodność  
z filozofią obsługi, dlatego w drugim etapie określa się standardy i mierniki 
oceniające wykonanie poszczególnych elementów obsługi. Są one z natury mie-
rzalne i łatwo poddają się standaryzacji. Następnie identyfikuje się kilka ele-
mentów waŜnych w obsłudze i ich relatywne znaczenie, co jeszcze automatycz-
nie nie zaspokaja wymagań klienta. W trzecim (końcowym) etapie ustala się 
przebieg procesu, który pozwoli na wykonanie i ocenę czynności związanych  
z obsługą. Aby to zadanie zrealizować, menedŜer zarządzający musi mieć od-
powiednio przeszkolony personel i niezbędną informację. Tylko wtedy moŜliwa 
jest efektywna obsługa zamówień klientów i zapewnienie im odpowiedniej 
informacji. Istnieje kilka podstawowych elementów, do których klienci z reguły 
przywiązują duŜą wagę. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą7: 
1. Czas dostawy (cykl realizacji zamówienia), czyli czas upływający od mo-

mentu złoŜenia zamówienia do momentu otrzymania produktu przez klien-
ta, który obejmuje czasy cząstkowe: 
– czas składania zamówień; transmisji (order transmittal) – to czas zaleŜ-

ny od przyjętego sposobu komunikowania się klienta z firmą i składania 
zamówień,  

                                                                 
6 J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy – część II, Wyd. 

Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006, s. 463–465. 
7 D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 19–24. 
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– czas opracowania zamówienia (order processing) – „obróbka zamó-
wienia” to czas zaleŜny od systemu obiegu dokumentacji w firmie  
i sposobu ich opracowywania,  

– czas przygotowania zamówionych produktów do wysyłki (order prepa-
ration) obejmuje czas przeznaczony na prace manipulacyjne – selek-
cjonowanie, kompletowanie, pakowanie i ładowanie zamówionych pro-
duktów na środki transportu, 

– czas przewozu; wysyłanie zamówionych towarów (order shipment)  
– czas wysyłki zamówionych towarów trwa od momentu załadowania 
przez sprzedawcę zamówionych towarów na środek transportowy do 
momentu ich przyjęcia i rozładowania przez nabywcę. 

2. Dostępność produktów z zapasu – oznacza wielkość popytu, który moŜe 
być natychmiast zaspokojony z zapasów pozostających na składzie u do-
stawcy.  

3. Elastyczność dostaw – to zdolność dostosowywania czasu (np. pory dnia, 
nocy), wielkości asortymentu i sposobu dostawy do oczekiwań klientów.  

4. Częstotliwość dostaw – to liczba dostaw w danym czasie (w ciągu doby, 
dnia, miesiąca), zaleŜy od rodzaju dostarczanych produktów i systemu or-
ganizacji dostaw. Jest istotna zarówno w łańcuchu dostaw, jak i bezpośred-
nich dostawach na rynek.  

5. Niezawodność dostaw obejmuje prawidłową realizację (dokładność, kom-
pletność) i punktualność oczekiwanych dostaw, czyli terminowość dostaw 
oraz utrzymanie na określonym, względnie niskim poziomie strat, ubytków 
i pomyłek.  

6. Kompletność dostaw, czyli zdolność dostawcy do realizacji pełnej specyfi-
kacji zamówionych produktów. 

7. Dokładność dostaw oznacza zgodność asortymentową dostawy z zamówie-
niem. 

8. Dogodność składania zamówień, uzyskanie potrzebnych informacji w tym 
etapie realizacji zamówienia i danych technicznych produktu oraz inne 
udogodnienia.  

9. Dogodność dokumentacji wymaganej przy składaniu zamówień.  
Wymienione elementy obsługi klienta zalicza się do elementów transakcyj-

nych, czyli decydujących o sprawnym i zgodnym z oczekiwaniami klienta 
przeprowadzeniu transakcji – od momentu złoŜenia zamówienia do momentu 
otrzymania produktu. Elementy te dotyczą bezpośredniego kontaktu firmy  
z klientem, a prawidłowe ich wypełnienie w znacznym stopniu decyduje o sa-
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tysfakcji klienta z oferty. Zalecane jest ciągłe monitorowanie tych elementów, 
wychwytywanie potknięć firmy w ich dostarczeniu, poszukiwanie przyczyn 
usterek, a następnie ich eliminowanie. 

Poza elementami transakcyjnymi występują jeszcze elementy przedtransak-
cyjne odgrywające rolę w kształtowaniu oczekiwań klienta, wpływające na jego 
postrzeganie firmy, oraz elementy potransakcyjne, które zapewniają klientom 
prawidłowe uŜytkowanie produktów. Elementy te pozwalają na przedłuŜenie 
kontaktu firmy z klientem. Włączenie usług potransakcyjnych do oferty firmy 
umoŜliwia utrzymanie stałego kontaktu z klientami, wzbudza ich Ŝyczliwość  
i lojalność, a takŜe umacnia dobry wizerunek firmy. Usługi potransakcyjnych 
mogą być takŜe źródłem informacji o preferencjach klientów czy nowej ofercie 
firmy. Na obsługę klienta składają się elementy wszystkich trzech faz procesu 
komercyjnej wymiany towarów i usług. W logistyce, a zwłaszcza w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw, największą uwagę poświęca się jednak elementom transak-
cyjnym. 

Obsługa logistyczna polega zatem na szybkim, elastycznym, niezawodnym 
i oszczędzającym koszty świadczeniu usług magazynowania, transportowania, 
przeładunku, kompletowania, pakowania, paletyzowania, znakowania, metko-
wania oraz wielu innych, w tym informacyjnych, prawnych, celnych i finanso-
wych w trakcie dostarczania klientom zamówionych produktów fizycznych8. 

Obsługa logistyczna podlega nieustannym zmianom. Zmienia się zakres 
świadczenia usług i standardy obsługi, pojawiają się nowe generacje operatorów 
logistycznych, zdolnych do świadczenia usług wcześniej nieznanych klientom  
i konkurentom. Swoja ofertą, moŜliwościami intelektualnymi i informacyjnymi 
konkurują na światowych rynkach TSL9. 

Logistyczna obsługa klienta powinna spełniać zasady zwane 7W, czyli ma 
polegać na tym, aby właściwy produkt znalazł się we właściwym miejscu we 
właściwym czasie i był we właściwym stanie, we właściwej ilości, z właściwym 
serwisem i po właściwym koszcie. Poza tym obsługa klienta powinna być ro-
zumiana jako zbiór wszelkich aktywności na poziomie zarządzania oraz wyko-
nawczym, związanych z takimi elementami jak10: 

– przygotowanie własne do przyjęcia i realizacji zamówienia klienta (ła-
twość, z jaką klient moŜe złoŜyć zamówienie), 

                                                                 
8 D. Kempny, Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii  Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 11. 
9 P. Nanus, D. Kempny, M. Kasperek, K. Niestrój, Kierunki rozwoju obsługi logistycznej, Wyd. 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 7. 
10 Logistyka ponad granicami, red. S. Abt, K. Richter, Instytut Logistyki i Magazynowania, 

Poznań 2000, s. 130–131. 
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– kontaktowanie się z klientem i obsługa informacyjna (np. informowanie 
o postępie w realizacji zamówienia lub gdzie w danym momencie znaj-
duje się ładunek), 

– obsługa wewnętrzna jego zamówienia, przygotowanie i wydawanie za-
mówionego produktu, 

– dostawa produktu do klienta, 
– obsługa płatności (oferowanie korzystnych terminów płatności), 
– instalacja i szkolenia, 
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
– moŜliwość zwrotu towaru i warunki reklamacji, 
– wymagania ochrony środowiska w procesie sprzedaŜy i po zakończeniu 

uŜytkowania produktu. 
W przypadku firm logistycznych bardzo istotne znaczenie personelu prze-

jawia się w kontakcie usługowym z klientem, który moŜe odbywać się w dwóch 
płaszczyznach, jako: 

– kontakt bezpośredni,  
– kontakt pośredni (poprzez media: telefon, telefaks, Internet). 
Zadaniem personelu, zwłaszcza tego, z którym ten kontakt ma miejsce, jest: 
– tworzenie klimatu wiarygodności oraz skuteczności we wszystkich 

formach kontaktu z klientami, dotyczy to zarówno technicznych środ-
ków informacji, jak i bezpośrednich informacji udzielanych klientom 
przez pracowników, 

– akcentowanie we wszystkich moŜliwych formach kompetencji personelu, 
– tworzenie atmosfery braku zagroŜenia, ryzyka, róŜnorodnych wątpliwo-

ści, które mogą pojawić ze strony klienta, jeśli sam personel ma takie 
wątpliwości lub warunki świadczenia usługi wywołują niekorzystne 
wraŜenie, 

– kształtowanie w sposób świadomy niezawodności i dokładności we 
wszystkich przejawach oferty, tworzenie atmosfery zdolności do świad-
czenia usług zgodnie z oczekiwaniami klienta, eliminowanie wszelkie-
go nacisku co do czasu, niestwarzanie sytuacji prowokujących klienta 
do zniecierpliwienia, zwątpienia lub wręcz niezadowolenia, 

– tworzenie komfortu świadczenia usług, uŜywanie prostego języka w in-
formacjach,  

– estetyczny wygląd pracowników, 
– estetyczny wygląd środków transportu. 
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Na płaszczyźnie kontaktu usługowego personel świadczący usługę ma de-
cydujący wpływ na kształtowanie jej jakości. Jej poziom zaleŜy od jego wiedzy, 
kwalifikacji, i komunikatywności, ale takŜe zaangaŜowania i chęci niesienia 
pomocy przy rozwiązywaniu problemów. 

Ludzie są traktowani coraz częściej przez kierownictwo przedsiębiorstwa 
jako największy kapitał, od którego zaleŜy jakość usług firmy oraz ukształto-
wanie jej zewnętrznego wizerunku. Stąd przywiązuje się duŜą wagę do syste-
matycznych szkoleń i systemu motywacji zatrudnionych pracowników i współ-
pracowników. Zasadnicza rola szkoleń polega na podnoszeniu kwalifikacji pra-
cowników, ich wiedzy na temat firmy i jej oferty usługowej. Szkolenia dosto-
sowane są do zadań wykonywanych na danych stanowiskach i zaliczyć do nich 
moŜna: 

– szkolenia integracyjne, interdyscyplinarne, 
– szkolenia z zakresu doskonalenia pracy zespołowej, 
– szkolenia operacyjne i specjalistyczne, 
– szkolenia poświęcone komunikacji, współpracy, kreatywnemu myśle-

niu, 
– szkolenia w zakresie kontaktów z klientami, 
– szkolenia z zakresu technik sprzedaŜy, 
– szkolenia z zakresu obsługi klienta itp. 
Fundamentalnym elementem systemu motywacji są bodźce ekonomiczne  

w postaci podstawowego wynagrodzenia, prowizji od sprzedaŜy, dodatkowych 
premii i nagród. Do bodźców pozaekonomicznych moŜna zaliczyć moŜliwości 
podnoszenia kwalifikacji dzięki szkoleniom organizowanym przez firmę, ale 
takŜe określone kryteria awansowania zachęcające pracowników do bardziej 
efektywnej pracy. Dodatkową motywacją dla aktywnych pracowników moŜe 
być udział w grupach zadaniowych, których zasadą tworzenia jest dobór osób  
z róŜnych stanowisk, zespołów i rejonów działania firmy.  

W celu lepszego zarządzania firmy coraz częściej przeprowadzają badanie 
opinii pracowników. Chodzi przede wszystkim o identyfikację słabych i moc-
nych stron kultury organizacyjnej, określenie obszarów wysokiego i niskiego 
zadowolenia pracowników oraz poznanie stosunku i oczekiwań pracowników 
dotyczących rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym dia-
gnozy motywacji. Aspekty kulturowe oraz charakter motywacji pracowników 
przejawiają się poprzez ich postawy w zakresie: identyfikacji z firmą i satysfak-
cji z pracy, atmosfery i komunikacji w firmie, zadowolenia z rozwiązań stoso-
wanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz oczekiwań pracowników w tym 
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zakresie, zróŜnicowania opinii grup pracowników róŜniących się wiekiem, po-
ziomem wykształcenia, długością staŜu pracy, lokalizacją miejsca zatrudnienia, 
i zajmowanym stanowiskiem. 

Wszystkie działania podejmowane przez firmy logistyczne mają ogólnie na 
celu dąŜenie do profesjonalizmu i wysokiej jakości obsługi od pierwszego kon-
taktu z klientem, pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów, właściwą iden-
tyfikację potrzeb klienta oraz szybkie i kompletne ich zaspokojenie, zapewnie-
nie indywidualnego podejścia i partnerstwa w stosunkach z klientem, dotrzy-
mywanie zobowiązań, sprawną komunikację z klientem, pracownikami i prze-
woźnikami (dostawcami), ciągłe doskonalenie, podnoszenie własnych kwalifi-
kacji, współtworzenie jednolitego, prestiŜowego wizerunku firmy, troskę o oto-
czenie i środowisko naturalne, stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania 
jakością. 

Obecnie w firmach kładzie się duŜy nacisk na rozbudowę internetowej ob-
sługi klienta. Obsługa taka moŜe umoŜliwiać między innymi: 

– dostęp do aktualnej oferty firmy 24 godziny na dobę, 
– prześledzenie historii swoich transakcji, 
– oddrukowanie faktury,  
– otrzymanie informacji o statusie zamówień w realizacji, 
– prześledzenie swoich płatności (z przedawnieniem jednotygodniowym, 

dwutygodniowym i jednomiesięcznym), 
– składanie zamówienia poprzez wypełnienie formularza. 
Rozwój technologii informatycznych stworzył podstawy do opracowywania 

oraz stosowania skutecznych systemów informacyjnych. Bez wsparcia najnow-
szej technologii informatycznej nie jest moŜliwe usprawnienie zarządzania pro-
cesami przepływu i magazynowania produktów oraz zwiększanie efektywności 
tego przepływu. Dzięki modułowej budowie systemów informatycznych dosto-
sowanych do indywidualnych potrzeb firm systemy te są efektywnym narzę-
dziem planowania i kontroli finansów, magazynów, alokacji i zarządzania zaso-
bami firmy, planowania i realizacji produkcji, zarządzania zapasami, zarządza-
nia kontaktami z klientami itp. KaŜda zmiana wprowadzona przez uŜytkownika 
systemu jest rejestrowana natychmiast przez cały system, na przykład zamó-
wienie klienta wprowadzone do komputera jest natychmiast dostępne dla stero-
wania zapasami, planowania produkcji, prognozowania sprzedaŜy. UmoŜliwia 
to usprawnienie przepływu informacji między producentem i zamawiającym 
towar, co przyspiesza przebieg procesów transakcyjnych, a więc strumienia 
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finansowego i rzeczowego. Podstawowe funkcje systemu informacyjnego to 
najczęściej11: 

– rejestrowanie zaistniałych stanów rzeczywistych danych planistycznych 
i technicznych, 

– planowanie i prognozowanie, 
– kontrolowanie, 
– opracowywanie analiz i sprawozdań. 
Jednymi z waŜniejszych informacji niezbędnymi do prawidłowego funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa są informacje o potrzebach klientów, ich wiedzy na 
temat wyrobów firmy oraz o popycie na nie. Aby zdobyć te informacje, wyko-
rzystywane są badania satysfakcji klientów i specjalne promocje produktów. 
Ankiety przeprowadzane cyklicznie wśród klientów dostarczają wielu informa-
cji dotyczących ich wymagań i oczekiwań co do wyrobów, obsługi i realizacji 
zamówień (np. szybkość realizacji, sposobu komunikowania się). Informacje te 
pozwalają równieŜ zaplanować szkolenia dla pracowników pierwszego kontak-
tu i zdefiniować satysfakcjonujący klienta przebieg obsługi. 

Zakończenie 

Firmy działające w warunkach konkurencji rynkowej, aby utrzymać swoją 
pozycję, zmuszone są do ciągłego poszukiwania nowoczesnych rozwiązań. 
Szczególną uwagą przywiązują do wysokiej jakości obsługi klienta. Działania 
podejmowane przez firmy logistyczne mają ogólnie na celu dąŜenie do profe-
sjonalizmu i wysokiej jakości obsługi od pierwszego kontaktu z klientem, po-
moc w rozwiązywaniu problemów klienta, właściwą identyfikację jego potrzeb 
oraz szybkie i kompletne ich zaspokojenie, zapewnienie indywidualnego podej-
ścia i partnerstwa w stosunkach z klientem, dotrzymywanie zobowiązań, 
sprawną komunikację z klientem, pracownikami i przewoźnikami (dostawca-
mi). Ciągłe doskonalenie obsługi klienta, podnoszenie własnych kwalifikacji, 
współtworzenie jednolitego, prestiŜowego wizerunku firmy jest bowiem istot-
nym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
11 P. Adamczewski, Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 10. 
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Modern companies that strive to survive and compete efficiently on the market need to implement 
innovative solutions and to create modern products and services meeting customers’ needs and 
creating added value. Quality of offered services, efficiency and reliability of customer service 
play important role in these efforts. 
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ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOKULTUROWYM  
W KONTEKŚCIE ROZWOJU KREATYWNOŚCI 

 

 

 

Streszczenie  

W poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej organizacje coraz częściej stawiają na kre-
atywność swych pracowników. Dotyczy to takŜe przedsiębiorstw posiadających zespoły wielo-
kulturowe, zwłaszcza Ŝe róŜnorodność kulturowa moŜe być źródłem kreatywności. W artykule 
przedstawiono cechy kultury organizacyjnej oraz działania wspierające rozwój twórczych postaw 
pracowników. Ukazano równieŜ korzyści wynikające z wdraŜania modelu zarządzania między-
kulturowego opartego na współpracy. Szczególną uwagę poświęcono strategiom postępowania 
wobec problemów, które mogą ujawnić się w funkcjonowaniu zespołów wielokulturowych. 
Wskazano takŜe na rolę szkoleń, warsztatów i treningów w rozwijaniu wraŜliwości kulturowej 
oraz kompetencji międzykulturowych. 

Wprowadzenie 

Z globalizacją nierozerwalnie związane są procesy homogenizacji oraz róŜ-
nicowania się zachowań ludzkich. Jednostki przyjmują róŜne postawy wobec 
przedstawicieli innych kultur i charakterystycznych dla nich zachowań, które 
mogą przejawiać się ich pełną akceptacją lub teŜ odrzuceniem. Oprócz skraj-
nych negatywnych lub pozytywnych postaw obserwuje się równieŜ  zachowania 
wyraŜające się selektywną akceptacją wartości i wzorców zachowań charakte-
rystycznych dla innych kultur. Procesowi globalizacji towarzyszy zwiększający 
się zakres koncentracji własności. W konsekwencji prowadzi on do sytuacji,  
w której coraz większe znaczenie odgrywają korporacje transnarodowe. Cechu-
ją się one przede wszystkim zorientowaniem na wiedzę, dalszą integrację, ela-
styczność działania oraz efektywność i suwerenność. Natomiast do cech struk-
turalnych tych podmiotów zalicza się m.in. rozproszenie oraz złoŜoność w od-
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niesieniu do łańcucha wartości oraz struktury organizacyjnej i własnościowej,  
a takŜe sieciowość1. Dla tego typu organizacji charakterystyczne jest takŜe wy-
stępowanie w ich ramach zespołów wielokulturowych. Ponadto w poszukiwa-
niu źródeł przewagi konkurencyjnej korporacje transnarodowe coraz częściej 
stawiają na kreatywność swych pracowników, zwłaszcza Ŝe róŜnorodność kul-
turowa moŜe być źródłem inspiracji w procesach kreacji.  

Źródła i modele kreatywności 

Kreatywność rozumiana jest jako cecha pracownika stanowiąca potencjał 
do jego twórczych osiągnięć. Kategorie kreatywności analizuje się z punktu 
widzenia jednostki i osobowości twórczej, a takŜe zespołu uczestniczącego  
w procesie grupowego rozwiązywania problemów. Kolejne konteksty rozwaŜań 
o kreatywności tworzy organizacja oraz społeczeństwo i jego kultura, która 
moŜe stanowić stymulantę lub destymulantę rozwoju postaw kreatywnych. 
Wielość podejść do kreatywności wiąŜe się z faktem, Ŝe stanowi ona przedmiot 
rozwaŜań m.in. społecznej psychologii twórczości, mikrosocjologii twórczości, 
ekonomii, antropologii. Z punktu widzenia zarządzania zespołem pracowników 
uŜyteczne są zaproponowane przez R. Schulza wymiary twórczości, do których 
zalicza się podmiot twórczy, proces twórczy, produkt twórczy oraz podmiotowe 
i sytuacyjne warunki (źródła) twórczości. Ta kategoryzacja twórczości określa-
na jest jako zrównowaŜona, gdyŜ podobną uwagę w tym podejściu poświęca się 
zarówno jednostce, jak i jej najbliŜszemu i dalszemu otoczeniu.  

Z kolei dla interakcyjnych modeli psychologicznych znamienne jest skon-
centrowanie rozwaŜań na źródłach kreatywności, którymi są indywidualne 
zdolności, osobowość, motywacja czy wiedza. Natomiast w interakcyjnych 
modelach psychospołecznych kreatywność wyjaśnia się, uwzględniając jed-
nostkowe oraz zewnętrzne uwarunkowania osiągnięć twórczych. W trzeciej 
grupie modeli interakcyjnych, utoŜsamianych z ujęciem socjologicznym, anali-
za kreatywności i twórczości dokonywana jest przez pryzmat dalszego otocze-
nia o charakterze społeczno-kulturowym. Przedstawione modele kreatywności, 
twórczości i zdolności wskazują na występowanie kontinuum w zakresie źródeł 
kreatywności.  

Syntetyczne ujęcie elementów najczęściej pojawiających się w interakcyj-
nych modelach twórczości stanowi systemowy model twórczości P. Hol-
lingsworth. Prezentację graficzną tego modelu przedstawiono na rysunku 1.  

                                                                 
1 A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 

2007, s. 127. 
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W modelu tym do czynników zewnętrznych mających wpływ na potencjał kre-
atywny jednostki zaliczono rodzinę i ukształtowane przez nią postawy oraz 
zachowania, a takŜe szkołę i proces edukacji. Kolejne obszary czynników ze-
wnętrznych stanowią wydarzenia światowe oraz osiągnięcia poszczególnych 
dziedzin i dyscyplin naukowych. Potencjał kreatywny kształtowany jest takŜe 
przez społeczności bliskie jednostce oraz media. Ostatnim z wyróŜnionych ele-
mentów zewnętrznych jest przypadek, czy tzw. łut szczęścia przy rozwiązywa-
niu problemów. Oprócz wymienionych elementów zewnętrznych potencjał 
kreatywny jednostki zaleŜy od czynników wewnętrznych, a w tym czynników 
afektywnych, poznawczych oraz behawioralnych2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rys. 1. Systemowy model twórczości P. Hollingsworth 

Źródło: P. Hollingsworth, The Ecosystem of giftedness and creativity, w: Creative intelligence. 
Cresskill, red. D. Ambrose, L. Cohen, A. Tannenbaum, Hampton Press Inc., New Jersey 2003,  
s. 117, za: M. Karwowski, Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Difin, Warsza-
wa 2009, s. 54. 

                                                                 
2 M. Karwowski, Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Difin, Warszawa 

2009, s. 38–41, 54–55. 

Granica jako filtr 

Wpływ specyficznych 
dyscyplin na rozwój 
twórczych produktów 

     Wpływ edukacji: 
− wiedza i umiejęt-

ności nauczycieli 
− klimat poznawczo-

emocjonalny szko-
ły 

− stymulowanie 
potencjału 

− interdyscyplinarne 
aktywne uczenie 
się  

Wpływ społeczności: 
− media 
− rówieśnicy 

Czarna skrzynka lub  
przypadek „sayata  
dishmaya” 
Procesy niewyjaśnione 

Specjalizacja  
w środowisku do-
mowym: 
− orientacja na osiągnię-

cia  
− działanie w warunkach 

rywalizacji 
− szacunek 
− odpowiedzialność 
− postrzegana kontrola 
− rozwijanie potencjału  

Wpływ wydarzeń światowych: 
− ludzkie 
− naturalne 
− kulturowo-historyczne 

MoŜliwości realizacji potencjału  

Granica jako filtr 

Integracja 

Czynniki 
poznawcze 

Czynniki 
afektywne 

Czynniki 
konatywne 



Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska 342

W tym miejscu warto podkreślić, Ŝe kreatywność zespołu pracowników 
uwarunkowana jest wielowymiarowo. Z jednej strony zaleŜy ona od cech indy-
widualnych pracowników tworzących zespół, a z drugiej od wielu grup czynni-
ków zewnętrznych, w tym kulturowych, które przyczyniły się do ukształtowa-
nia potencjału kreatywnego poszczególnych pracowników. Kreatywność zespo-
łu moŜe być wzmacniana przez jego wielokulturowy charakter, który powinien 
ułatwić jednostkom tworzącym zespół wzajemną inspirację w rozwiązywaniu 
róŜnego typu problemów. Wymaga to kształtowania klimatu dla kreatywności, 
gdyŜ prokreatywny klimat sprzyja pozyskiwaniu przez podmioty rynku ludzi 
twórczych oraz ułatwia rozwijanie potencjału twórczego. Jednocześnie naleŜy 
zauwaŜyć, Ŝe trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy klimat 
sprzyjający twórczości jest przyczyną, czy teŜ skutkiem duŜej kreatywności 
pracowników.  

Z punktu widzenia wdraŜania przez przedsiębiorstwo orientacji marketin-
gowej oraz budowania przewagi konkurencyjnej naleŜy podkreślić, Ŝe istnieją 
zaleŜności między kreatywnością a innowacyjnością. WyraŜają się one tym, Ŝe 
innowacyjność jest następstwem procesów kreatywności i wiąŜe się z zastoso-
waniem efektu twórczego myślenia w praktyce. Zasadne jest zatem odróŜnienie 
kreatywności koncepcyjnej, która niezbędna jest przy opracowywaniu np. no-
wych produktów, od kreatywności operacyjnej wykorzystywanej na etapie wy-
boru czy wdraŜania efektów kreatywności koncepcyjnej. Powiększanie kapitału 
kreatywności, stanowiące podstawę rozwoju organizacji kreatywnej, wiąŜe się  
z promowaniem m.in. takich wartości, jak: potrzeba podnoszenia kwalifikacji, 
elastyczność myślenia, wytrwałe dąŜenie do sukcesu, wolność w myśleniu  
i działaniu, umiejętność myślenia holistycznego, chęć przełamywania obowią-
zujących paradygmatów, otwartość na zmiany. Wartości te waŜne są z punktu 
widzenia indywidualnego pracownika. Mając natomiast na uwadze zbiorowy 
wymiar kreatywności, naleŜy realizować działania przyczyniające się do rozwo-
ju róŜnorodności kompetencji, do swobodnego przepływu informacji, a takŜe 
zwiększania odpowiedzialności i samokontroli pracowników. Istotna jest rów-
nieŜ orientacja na otoczenie3. Źródłem kreatywności moŜe być równieŜ otwar-
tość i akceptacja róŜnorodności kulturowej, pracownicy tworzący wielokultu-
rowy zespół mogą się bowiem wzajemnie inspirować w poszukiwaniu rozwią-
zań określonych problemów. 

                                                                 
3 M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 22–37, 67. 
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Cechy kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa wspierającej rozwój twórczych 
postaw  

Kreatywność pracowników wyraŜa się w proponowaniu nowych rozwiązań, 
zgłaszaniu ciekawych pomysłów oraz niekonwencjonalnym myśleniu o pro-
blemach i zjawiskach w róŜnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. Tak 
rozumiana kreatywność sprzyja innowacyjności, która staje się coraz waŜniej-
sza w procesach konkurowania przedsiębiorstw. Istotne staje się zatem kształ-
towanie w przedsiębiorstwach kultury organizacyjnej opartej na kreatywności. 
Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi kultury organizacyjnej opartej na kre-
atywności są działania polegające m.in. na: 

− promowaniu róŜnorodności, 
− wykorzystywaniu moŜliwości wynikających ze zjawiska otwartego 

opracowywania produktów we współpracy z prosumentami, 
− zachęcaniu do współpracy ze względu na to, Ŝe przełomowe pomysły 

powstają niejednokrotnie w wyniku pracy wielu osób, 
− włączaniu pracowników róŜnych pionów oraz szczebli w proces gene-

rowania nowych pomysłów i rozwiązań, 
− wykorzystywaniu moŜliwości wynikających z zastosowania technologii 

internetowych w stymulowaniu kreatywności pracowników zaangaŜo-
wanych w rozwiązywanie określonego problemu, 

− stwarzaniu sytuacji, w których dochodzi do wymiany myśli między 
ludźmi reprezentującymi róŜne obszary wiedzy i doświadczeń, 

− stosowaniu przy rozwiązywaniu określonych problemów metod lub 
sposobów myślenia charakterystycznych dla innych dziedzin i dyscy-
plin, 

− inwestowaniu w infrastrukturę ułatwiającą współpracę, 
− planowaniu zasobów, a w tym zapewnieniu pracownikom czasu na ge-

nerowanie nowych pomysłów i rozwiązań, 
− wypracowaniu mechanizmów filtrowania pomysłów i rezygnowania  

z projektów pozbawionych perspektyw,  
− motywowaniu pracowników przez stawianie intelektualnych wyzwań 

oraz wskazywanie wyŜszego celu związanego z realizacją projektu4. 

                                                                 
4 T.M. Amabile, M. Khaire, Kreatywność a rola lidera, „Harvard Business Review” 2011, nr 2, 

s. 116–127. 
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Biorąc pod uwagę róŜne wymiary, moŜna wskazać na cechy kultury organi-
zacyjnej wspierającej kreatywność pracowników. Szczegółowo przedstawiono 
je w tabeli 1.  

Tabela 1  

Cechy kultury organizacyjnej wspierającej twórcze postawy 

Kryterium Skrajność  
lewostronna 

Skrajność  
prawostronna 

Poziom optymalny dla postaw  
twórczych 

Stosunek  
do natury 

Podporządko-
wanie się natu-
rze 

Dominacja nad 
naturą 

Kreatywności wymaga przeciwsta-
wianie się naturze lub dostosowanie 
się do tych zmian, na które nie moŜ-
na wpłynąć 

Orientacja  
w czasie  

Koncentracja na 
tradycji i prze-
szłości  

Koncentracja na 
przyszłości  

Koncentracja na przyszłości. Do-
świadczenie jest wprawdzie poŜy-
teczne, ale moŜe determinować styl 
dalszego działania, uniemoŜliwiając 
wyjście poza dotychczasowy schemat 
działania 

Natura ludzka  Ludzie są z na-
tury źli 

Ludzie są z na-
tury dobrzy 

Potrzebna do kreatywności otwartość 
i swoboda działania wymaga zaufa-
nia, zatem trzeba zakładać, Ŝe ludzie 
(pracownicy) są z natury dobrzy, 
uczciwi 

Stosunek  
do działania  

Aktywność, 
koncentracja na 
celu  

Cenny jest spo-
kój, stabilizacja, 
cieszą nawet 
małe sukcesy 

Zburzenie spokoju, przełamanie 
konwencji prowadzi do powstania 
odkrywczej idei. WaŜne jest ciągłe 
stawianie pracownikom nowych 
wyzwań 

Poziom odpo-
wiedzialności  

Cała odpowie-
dzialność na 
pracowniku 

Wyłączną od-
powiedzialność 
przyjmuje orga-
nizacja  

Odpowiedzialność indywidualna lub 
kilkuosobowe zespoły odpowiedzial-
ne za realizację projektu 

Dystans władzy  Egalitaryzm: 
poziom w hie-
rarchii nie wpły-
wa na postrze-
ganie wartości 
człowieka 

Elitaryzm: pozy-
cja w hierarchii 
jest dominują-
cym wyznaczni-
kiem wartości 
człowieka 

Twórczym postawom sprzyjają 
organizacje mniej zhierarchizowane, 
spłaszczone. Dystans władzy zakłóca 
komunikację niezbędną w procesie 
twórczym 

Rola jednostki  Indywidualizm  Kolektywizm Równowaga między indywiduali-
zmem a pracą zespołową. DąŜenie do 
ujednolicenia celów jednostki i orga-
nizacji 

Gender kultury  Męskość  Kobiecość Twarda konkurencja między pracow-
nikami i nastawienie na krótkookre-
sowe cele to cechy kultury męskiej, 
często niesprzyjające szukaniu no-
wych, nie od razu efektywnych roz-
wiązań. Bardziej twórcze są organi-
zacje o kobiecym modelu kultury 

Rodzaj myślenia  Analityczne  Syntetyczne Oba prowadzą do powstania nowej 
wartości 
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Stosunek  
do ryzyka 

Skrajne aseku-
rowanie się  

DuŜa skłonność 
do ryzyka 

Bez odczuwanej przez pracowników 
zgody na popełnianie błędów (w gra-
nicach rozsądku) nie stworzy się in-
nowacji 

Stopień ujedno-
licenia reguł 

Uniwersalizm  Partykularyzm Osoba kreatywna jest często indywi-
dualnością. Jednak normy nie do-
puszczają wyraŜania indywidualizmu 

Kierunek wa-
runkowania 
działań 

Wewnątrzste-
rowność  

Zewnątrzste-
rowność 

Tworzenie wymaga inicjatywy, po-
mysłowości, motywacji wewnętrznej 
i wiary w siebie 

Ceremonialność  DuŜe znaczenie 
konwenansów 

Bezpośredniość 
stosunków 

Bezpośredniość relacji nie tworzy 
barier komunikacyjnych 

Planowanie Monochronicz-
ne: działania ści-
śle podporząd-
kowane planom 

Chaos  Polichroniczność: wyjście pośrednie 
dopuszczające działania spontaniczne 
słuŜące osiąganiu załoŜonego celu 

WyraŜanie 
emocji 

Ekspresyjność  Powściągliwość Tworzeniu sprzyja szerokie spektrum 
narzędzi komunikacji 

Źródło: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters 
Kluwer business, Kraków 2009, s. 454. 

Wymienione cechy kultury organizacyjnej pobudzające kreatywność pra-
cowników nawiązują do podstawowych wymiarów kultury i dlatego naleŜy 
rozpatrywać je w kontekście przyjętego przez przedsiębiorstwo modelu zarzą-
dzania międzykulturowego. W dobie globalizacji i rosnącej mobilności ludzi na 
międzynarodowym rynku pracy wzrasta znaczenie zarządzania międzykulturo-
wego opartego na wiedzy o róŜnicach kulturowych i ich wpływie na kulturę 
organizacyjną przedsiębiorstwa. Wśród modeli zarządzania wielokulturowymi 
organizacjami najbardziej konstruktywny jest model współpracy kulturowej 
(rys. 2), w którym róŜnorodność kulturowa jest źródłem potencjału organizacji 
opartego na wyzwalaniu efektów synergicznych. Warunkiem wyzwalania tych 
efektów jest przede wszystkim poznanie odmienności kulturowych między pra-
cownikami, zrozumienie wartości pochodzących z tych kultur oraz otwartość na 
ich przyjęcie. 

Trzeba wskazać na korzyści z wdraŜania modelu zarządzania międzykultu-
rowego opartego na współpracy wyraŜające się w kształtowaniu szerokiej wie-
dzy o rodzajach kultur, z których wywodzą się pracownicy, a dzięki temu ro-
zumieniu ich postaw i sposobów postrzegania problemów, przed którymi stoją. 
Zalety tego modelu ujawniają się w wielu obszarach, a w tym dotyczą: 

− kultury organizacyjnej, jej cechy są bowiem wypracowywane wspólnie, 
dzięki czemu kultura ta jest przyjazna dla wszystkich pracowników, 



Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska 346

− komunikacji poprzez wyzwalanie mechanizmu sprzęŜenia zwrotnego  
i oddolnych inicjatyw, sprzyjających rozwijaniu róŜnych form współ-
pracy, 

− zarządzania zasobami ludzkimi w wyniku tworzenia warunków adapta-
cji dla mniejszości narodowych poprzez szkolenia i formy integracji, 

− inicjatywności pracowników, poniewaŜ róŜnorodność doświadczeń  
i perspektyw postrzegania rzeczywistości sprzyja kreowaniu nowych 
koncepcji w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsię-
biorstw, 

− jakości i elastyczności systemu zarządzania, gdyŜ kulturowe zróŜnico-
wanie kadry pobudza procesy dostosowawcze organizacji do nowych 
wyzwań, 

− skuteczności marketingu, ze względu na to, Ŝe wielokulturowość pra-
cowników zwiększa wraŜliwość na zróŜnicowanie potrzeb, co pozwala 
na większą trafność segmentacji i skuteczność kampanii marketingo-
wych, 

− wizerunku organizacji, poniewaŜ realizowanie koncepcji zarządzania 
międzykulturowego sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku orga-
nizacji5. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rys. 2. Wpływ kultur narodowych na kulturę organizacyjną w modelu współpracy kulturowej 

Źródło: opracowano na podstawie: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński,  
W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 609. 

                                                                 
5 R. Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróŜnicowanych kulturowo, Wolters 

Kluwers business, Kraków 2008, T. Buchacz, RóŜnorodność – szansa czy zagroŜenie w zarządza-
niu, „Problemy Jakości” 2001, nr 1. 

 
 

 

 

 

 

przyjmowane posta-
wy i zachowania 

normy 

wartości 

wzorce język 

przyjmowane posta-
wy i zachowania 

normy 
wartości 

wzorce język 

artefakty 
normy 

wartości 
załoŜenia 

A B 

Kultura  
organizacyjna 

Kultura A Kultura B 



Zarządzanie zespołem wielokulturowym…  347

Wypracowanie kultury organizacyjnej integrującej pracowników w reali-
zowaniu celów i misji firmy wymaga umiejętnego zarządzania róŜnorodnością 
kulturową, a to dzięki inteligencji i kompetencjom kulturowym, które pozwalają 
na skuteczne motywowanie do działań na rzecz organizacji.  

Niski poziom inteligencji kulturowej stanowi przeszkodę w rozwoju kom-
petencji kulturowych, które tworzą odpowiednie cechy osobowościowe, czyli 
stabilność emocjonalna, ekstrawersja, otwartość, zdolność do współpracy i su-
mienność, a takŜe umiejętności z zakresu werbalnej i pozawerbalnej komunika-
cji, zdolności uczenia się, zdolności adaptacji do nowych uwarunkowań kultu-
rowych, umiejętności zarządzania stresem, zdolności negocjacyjne czy samoza-
chowawcze, jak równieŜ wiedza o kulturze i zawartych w niej kodach6.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe kompetencje kulturowe są niezbędne do rozwiązywa-
nia wielu problemów ujawniających się w zespołach wielokulturowych. Rodza-
je tych problemów w róŜnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa ze-
stawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Problemy zarządzania zespołami wielokulturowymi 

Lp. Przedmiot Problemy 
1. Cele i misja zespołu Sposoby wyraŜania misji 

– jednoznacznie – niski kontekst 
– pośrednio – wysoki kontekst  

2. Styl przywództwa 
– podejmowanie decyzji 
– wspieranie uczestnictwa 
– rola lidera 

Zasady 
– kompetencje czy status przypisany 
– znaczenie inicjatyw oddolnych 
– dominator czy inicjator  

3. Organizowanie pracy Reguły, procedury  
Udział prac zespołowych i indywidualnych 

4. Komunikacja wewnętrzna Styl komunikacji 
– język roboczy i wykorzystywane języki obce 
– nowe technologie informacyjne 
– formy komunikacji (pośrednia, bezpośrednia) 

5. Rozwiązywanie konfliktów Sposoby zapobiegania konfliktom 
DąŜenie do kompromisu czy konfrontacji 

6. Proces oceny rezultatów 
działań 

Klarowność kryteriów i zasad oceny 
Zapoznawanie pracowników z wynikami ocen 
Znaczenie feed back 

Źródło: opracowanie za: S.C. Schneider, J.L. Borsoux, Managing cross cultures, Prentice Hall, 
Harlow 2003. 

                                                                 
6 J.P. Johnson, T. Lenartowicz, S. Apud, Cross-cultural competence in international business: 

toward a definition and a model, „Journal of International Business Studies” 2006, No. 37,  
s. 525–543, M. Rozkwitalska, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagra-
nicznych korporacji transnarodowych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 94–96. 
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Strategie rozwiązywania problemów o charakterze kulturowym 

Niski poziom inteligencji kulturowej i kompetencji kulturowych prowadzi 
do trudności w funkcjonowaniu zespołów wielokulturowych. Wśród czynni-
ków, które najczęściej utrudniają komunikację w zespołach wielokulturowych, 
są odmienne style komunikowania się. Ponadto źródłem trudności mogą być 
problemy z akcentem i płynnym mówieniem w obcym języku oraz przyjmowa-
nie przez członków zespołu wielokulturowego róŜnych postaw wobec hierarchii 
i autorytetu czy teŜ odmienne sposoby podejmowania decyzji. 

Dobór strategii stosowanych przez organizacje, w których funkcjonują ze-
społy wielokulturowe, zaleŜy przede wszystkim od rozpoznania przyczyn i cha-
rakteru problemu będącego źródłem konfliktu. Zderzenie kultur rodzi skutki we 
wszystkich fazach procesu decyzyjnego, tj. zarówno w fazie przygotowywania, 
jak i podejmowania decyzji.  

W kulturach z duŜym dystansem hierarchicznym udział pracowników niŜ-
szych szczebli w przygotowywaniu decyzji jest mniejszy, co sprawia, Ŝe nie 
mają oni doświadczeń w generowaniu pomysłów na rozwiązanie problemu. 
Ponadto nakładają się na to róŜnice w stylach komunikacji, które utrudniają 
wypracowanie wspólnych rozwiązań. Mniejsze są więc moŜliwości wykorzy-
stania potencjału pracowników, a związany z tym dyskomfort wpływa nieko-
rzystnie na kulturę organizacyjną. 

Wśród strategii radzenia sobie z takimi problemami moŜna zastosować jed-
ną z czterech zestawionych w tabeli 3. Są to strategie: adaptacji, interwencji 
strukturalnej, interwencji menedŜerskiej czy teŜ odsunięcia. 

Przyjęcie modelu zarządzania międzykulturowego opartego na współpracy 
zwiększa szansę na zastosowanie strategii adaptacji, gdyŜ reguły tego modelu 
ułatwiają dostrzeganie i w rezultacie rozwiązywanie pojawiających się proble-
mów.  

W przypadku organizacji posiadających filie w róŜnych krajach moŜe do-
chodzić do konfliktów wynikających z braku wypracowania przez centralę od-
powiednich stylów komunikacji, co sprzyja powstawaniu uprzedzeń zakłócają-
cych współpracę. Wówczas potrzebna jest interwencja strukturalna polegająca 
do dokonywaniu zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, co wpły-
wa takŜe na modyfikację rozdziału zadań i zmniejsza prawdopodobieństwo 
konfliktów. Potrzeba interwencji strukturalnej pojawia się zwykle w modelach 
zarządzania z dominacją jednej kultury, co powoduje dyskryminowanie innych 
kultur i rodzi zakłócenia wewnątrzorganizacyjne. 
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Tabela 3 

Strategie postępowania wobec problemów w funkcjonowaniu zespołów wielokulturowych 

Typowe problemy 
Uwarunkowania  

sytuacyjne 
Strategia Komplikacje 

Konflikt wynika z róŜ-
nic w trybie podejmo-
wania decyzji. 
Brak porozumienia lub 
blokowanie go wynika 
z róŜnic komunikacyj-
nych 

Członkowie zespołu są 
w stanie przypisać kon-
trowersje kulturze, a nie 
osobowości ludzi. 
MenedŜerowie wyŜsze-
go szczebla są niedo-
stępni lub angaŜowanie 
ich byłoby dla zespołu 
Ŝenujące 

Adaptacja Członkowie zespołu 
muszą być wyjątkowo 
świadomi istniejących 
róŜnic. 
Wynegocjowanie 
wspólnego porozumie-
nia wymaga czasu 

W zespole pojawiają się 
napięcia emocjonalne, 
których źródłem jest 
słabsza znajomość języ-
ka lub uprzedzenia. 
Członkowie czują się 
skrępowani, poniewaŜ 
odczuwają róŜnice sta-
tusu w zespole 

Zespół moŜna podzielić, 
aby przemieszać kultury 
lub wiedzę. 
MoŜna dodatkowo 
podzielić zadania 

Interwencja 
strukturalna 

Jeśli członkowie zespo-
łu nie zostaną starannie 
przyporządkowani do 
zadań, mogą powstać 
podgrupy wzmacniają-
ce róŜnice. 
Rozwiązania wypraco-
wane przez podgrupy 
muszą do siebie paso-
wać 

Złamanie zasad hierar-
chii spowodowało kom-
promitację części ze-
społu. 
Brak elementarnych 
reguł doprowadził do 
konfliktu 

Problem wywołał silne 
emocje. 
Zespół znalazł się w im-
pasie. 
MenedŜer wyŜszego 
szczebla moŜe i chce 
interweniować 

Interwencja 
menedŜerska 

Zespół nadmiernie pod-
daje się działaniom 
jednego menedŜera. 
Członkowie zespołu 
mogą zostać odsunięci 
na bok lub stawiać opór 

Członek zespołu nie po-
trafi stawić czoła wy-
zwaniom i nie jest  
w stanie zaangaŜować 
się w realizację projek-
tu 

Zespół ma raczej cha-
rakter trwały, a nie tym-
czasowy. 
Emocji nie zdoła juŜ 
wyciszyć interwencja. 
Doszło do kompromita-
cji 

Odsunięcie Talent nie zostanie 
wykorzystany, a koszty 
szkolenia będą spisane 
na straty 

Źródło: J. Brett, K. Behfar, M.C. Kern, Zarządzanie zespołami wielokulturowymi, „Harvard Busi-
ness Review Polska” 2010, nr 2, s. 121. 

Jeśli w zespole wielokulturowym nie wypracowano klarownych reguł, które 
stanowiłyby rodzaj odniesienia dla pracowników pochodzących z róŜnych kul-
tur, to zasadniczo utrudnione są warunki współpracy, gdyŜ kaŜdy członek ze-
społu postrzega dany problem w kontekście własnej kultury. Wówczas skutecz-
na moŜe się okazać interwencja menedŜerska, jednak pod warunkiem, Ŝe mene-
dŜer cieszy się autorytetem w zespole, a ponadto zna dobrze pracowników  
i wie, jak na nich oddziaływać.  
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W osiąganiu sprawności zarządzania zespołem wielokulturowym waŜne jest 
międzykulturowe uczenie się organizowane w formie warsztatów z wykorzy-
staniem róŜnych technik sprzyjających otwieraniu się ludzi na nowe podejścia  
i odmienności wyrosłe z kultury danej społeczności i kraju. 

ZłoŜoność kultury obejmującej obok elementów widocznych na zewnątrz 
(literatura, sztuka, kuchnia, rytuały, stroje) takŜe elementy mieszczące się  
w warstwie głębinowej (wartości, religia, symbolika, orientacje) sprawia, Ŝe 
szkolenia międzykulturowe muszą uwzględniać wiele etapów pozwalających 
poznać i zrozumieć daną kulturę. D. Landis i R. Brislein proponują następujące 
podejścia: 

− podejście informacyjne (faktograficzne), 
− podejście atrybutowe,  
− kształtowanie świadomości kulturowej,  
− modyfikację świadomego zachowania,  
− uczenie się przez nabywanie doświadczeń (experience learning) 7. 
Zgodnie z podejściem informacyjnym uczestnicy szkolenia zapoznawani są 

z podstawowymi informacjami o kulturze danego kraju, a formą przekazu są 
wykłady, filmy video, broszury, ksiąŜki i przewodniki. Z kolei istota podejścia 
atrybutowego polega na przedstawianiu zachowań charakterystycznych dla 
danej kultury i wyjaśnianiu postaw przejawianych w tej kulturze. W tego typu 
szkoleniach wykorzystywane są case study, które najlepiej pokazują standardy 
zachowań typowych dla danej kultury. Natomiast podejście, którego celem jest 
kształtowanie świadomości kulturowej, ukierunkowane jest na uświadamianie 
orientacji przejawianych w danej kulturze, istotnych dla niej wartości, wzorco-
wych zachowań, a takŜe przyczyn uprzedzeń i stereotypów. Metodą takich 
szkoleń jest angaŜowanie uczestników do róŜnego rodzaju gier pozwalających 
na zaprezentowanie elementów kultury głębinowej. W poznawaniu róŜnic kul-
turowych znajduje zastosowanie równieŜ podejście, zgodnie z którym uczestni-
cy są zapoznawani z przykładami zachowań znajdujących uznanie w danej kul-
turze oraz takimi, które są oceniane negatywnie. Dzięki temu mogą zmodyfi-
kować swoje zachowanie, dostosowując się do norm i wartości obowiązujących 
w tej kulturze. Szczególnie interesujące jest uczenie się przez nabywanie do-
świadczeń, którego celem jest stwarzanie uczestnikom moŜliwości bezpośred-
niego kontaktu z daną kulturą poprzez organizowanie pobytów w danym kraju, 

                                                                 
7 D. Devoss, J. Jasken, D. Hayden, Teaching intracultural and intercultural communication  

a critique and suggested method, „Journal of Business and Technical Communication” 2002, 
January, s. 65– 94. 
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uczestnictwo w Ŝyciu mieszkańców czy udział w grach symulacyjnych. Dzięki 
takim formom szkoleń przybysze mogą zdobyć wiedzę o kulturze głębinowej,  
a przez to pełniej zrozumieć postawy i zachowania rdzennych mieszkańców. 

Z punktu widzenia rozwijania kompetencji międzykulturowych szczególnie 
waŜne jest poznawanie standardów kulturowych. Przez większość członków 
danej kultury są one traktowane jako typowe, zobowiązujące i regulujące za-
chowania. W poznawaniu standardów kulturowych znajduje zastosowanie pro-
ces badawczy A. Thomasa. Ma on charakter jakościowy i indukcyjny. Punkt 
wyjścia w tym procesie stanowi rejestracja wywiadów przeprowadzonych  
z gośćmi, którzy w kraju o odmiennej kulturze byli uczestnikami nieoczekiwa-
nych i niezrozumiałych wydarzeń, zaburzających wykonywane czynności  
i wyzwalających silne emocje oraz porównania z własnym krajem. Uczestnicy 
badań proszeni są o interpretację incydentów krytycznych. Następnie analizie, 
która dokonywana jest przez niezaangaŜowanych członków kultury gości oraz 
dwukulturowych ekspertów, poddawane są te wydarzenia, które się powtarzają, 
a eliminowane są przypadki jednostkowe, będące konsekwencją cech osobowo-
ści jednostki. Kolejnym etapem procesu badawczego jest analiza treści wypo-
wiedzi ekspertów, która stanowi podstawę konstrukcji standardu kulturowego. 
Wymaga ona powiązania standardów kultury w ogólniejszą strukturę wraz  
z pogłębioną ich interpretacją historyczno-kulturową8.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe profesjonalne zarządzanie zespołem wielokulturo-
wym, zgodne z modelem opartym na współpracy kulturowej, wymaga integro-
wania podejść i metod szkoleń międzykulturowych, a takŜe dostosowywania ich 
do indywidualnych potrzeb uczestników tego typu programów.  

Zakończenie 

RóŜnice kulturowe, które wyraŜają się w języku, zwyczajach, odmiennych 
systemach wartości, organizacji społecznej, naleŜy traktować jako szansę, gdyŜ 
wyjście poza własną perspektywę i spojrzenie na dany problem przez pryzmat 
innych kultur jest cenną wartością, która sprzyja rozwojowi w wymiarze osobi-
stym, zawodowym oraz społecznym9. 

Zbudowanie zintegrowanej kultury organizacyjnej w międzynarodowej 
korporacji wymaga dokonania pogłębionej analizy wartości oraz norm, które 

                                                                 
8 P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009,  

s. 590–591. 
9 P. Rosinski, G.N. Abbott, Coaching from a cultural perspective, w: Evidence based coaching 

handbook, red. D.R. Stober, A.M. Grant, John Willey & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey Abbott 
2006, s. 255. 
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występują w poszczególnych filiach czy oddziałach. Analiza ta powinna pozwo-
lić na stworzenie modelu dystansu kulturowego między poszczególnymi od-
działami. Nieuwzględnianie znaczenia tego dystansu moŜe w konsekwencji 
przełoŜyć się na przeprowadzenie błędnej kalkulacji inwestycji potrzebnych do 
dokonania zmian w praktykach korporacyjnych oraz transferu najlepszych  
z nich. JeŜeli zmiany nie są przez pracowników zrozumiane, to relacje między 
centralą a oddziałem ulegają pogorszeniu. Niejednokrotnie towarzyszy temu 
spadek poziomu zaufania. Kreowanie zintegrowanej kultury organizacyjnej 
wymaga nie tylko identyfikacji, ale takŜe zrozumienia i zaakceptowania faktu 
występowania róŜnic kulturowych oraz podjęcia działań mających na celu ich 
optymalne wykorzystanie. Ponadto monitorowanie wartości i zwyczajów po-
zwala na poznawanie zachodzących w tym obszarze zmian10. Stanowi to pod-
stawę kształtowania postaw i zachowań pracowników istotnych z punktu wi-
dzenia osiągania celów organizacji.  
 

MULTICULTURAL TEAM MANAGEMENT IN THE CONTEXT  
OF CREATIVITY DEVELOPMENT 

 
Summary 

 
In search for competitive advantage organizations more and more often relay on their em-

ployee's creativity. This includes companies with multicultural teams; especially that multicultur-
alism might be one of the sources of creativity. In this paper, features of culture of organization 
together with actions supporting development of creativity have been shown. Benefits of multi-
cultural management implementation, based on cooperation, have been shown. Special attention 
has been put on strategies of handling problems which might arise in multicultural environment. 
The role of training and workshops in development of cultural sensitivity and intercultural compe-
tence has been underlined. 

Translated by Magdalena Sobocińska 
 

                                                                 
10 R. Mead, T.G. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer business, Warszawa 

2011, s. 553. 
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Streszczenie  

Artykuł dotyczy problematyki budowania wizerunku pracodawcy i roli mediów społeczno-
ściowych w realizacji procesu pozyskiwania pracowników. Nowe spojrzenie na działania rekruta-
cyjne zakłada minimalizację kosztów pozyskania kandydatów poprzez ograniczenie wykorzysta-
nia internetowych portali pracy oraz agencji zatrudnienia na korzyść budowania społeczności 
wokół pracodawcy. W artykule wskazano na znaczenie strategii employer branding oraz zapre-
zentowano wyniki badań dotyczących realizacji tej strategii przez polskie firmy. Dokonano takŜe 
analizy opinii kandydatów do pracy na temat uŜyteczności mediów społecznościowych w pozy-
skiwaniu informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o wyborze pracodawcy. W końcowej części 
publikacji omówione zostały problemy i korzyści monitorowania social mediów przez pracodaw-
ców i wyspecjalizowane agencje. Ukazane zostały moŜliwości podejmowania działań ogranicza-
jących ryzyko naraŜenia wizerunku pracodawcy dzięki bieŜącemu analizowaniu opinii internau-
tów. 

Rozwój i znaczenie mediów społecznościowych na rynku pracy 

Dynamiczne zmiany na rynku pracy, globalizacja gospodarki, ogromne 
tempo rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych powodują, Ŝe praco-
dawcy coraz częściej przenoszą działania rekrutacyjne z dotychczas wykorzy-
stywanych kanałów elektronicznych na ich jeszcze nowocześniejsze odpowied-
niki. Strony internetowe firm powoli ustępują ogłoszeniom umieszczanym na 
profilach portali społecznościowych, a pracodawcy i agencje zajmujące się po-
średnictwem pracy coraz chętniej wykorzystują moŜliwości oferowane przez 
social media, czyli media społecznościowe, których głównym celem jest łącze-
nie ludzi i budowanie relacji. Pełnią one zatem znacznie powaŜniejszą rolę spo-
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łeczną niŜ tylko informacyjna. Z tego względu czasem określane są terminem 
„nowe nowe media”1. 

Wyraźnie widoczne staje się zmniejszenie znaczenia internetowych portali 
pracy oraz agencji rekrutacyjnych, co jest związane ze zmianą podejścia do 
procesu rekrutacji, w którym podstawą działania staje się budowanie społeczno-
ści wokół pracodawcy. Taka strategia, określana mianem rekrutacji 3.0, oparta 
jest na przekonaniu, Ŝe kaŜdy interesariusz jest potencjalnym kandydatem do 
pracy, dlatego warto go zaangaŜować do społeczności danego pracodawcy2. 

Co ciekawe, w literaturze i badaniach od niedawna moŜna spotkać się  
z jeszcze nowszym podejściem do procesu rekrutacji kandydatów – określanym 
jako strategia 4.0, w której uwaga pracodawcy skupia się przede wszystkim na 
realnych korzyściach, jakie pozwala uzyskać wykorzystywanie mediów spo-
łecznościowych. Zgodnie z podejściem 4.0 pracodawca powinien połoŜyć na-
cisk na rentowność działań rekrutacyjnych, polegającą m.in. na redukcji kosz-
tów rekrutacji do niezbędnego minimum. MoŜna to osiągnąć dzięki niemal cał-
kowitemu zrezygnowaniu z usług agencji rekrutacyjnych, zredukowaniu liczby 
ogłoszeń umieszczanych w portalach pracy oraz zmniejszeniu liczby personelu 
odpowiedzialnego za prowadzenie procesu pozyskiwania kadry. Istotą strategii 
4.0 jest budowanie społeczności wokół pracodawcy i angaŜowanie potencjal-
nych kandydatów, podejmowanie działań z zakresu employer branding, analiza 
konkurencji oraz budowanie relacji z potencjalnymi kandydatami, odpowiada-
jącymi potrzebom biznesowym organizacji. 

Działania te są bezpośrednio związane ze zdolnością do zdobywania i prze-
kazywania informacji decydującej o przewadze konkurencyjnej na rynku.  
W przypadku działań rekrutacyjnych obecnie w przekazywaniu informacji  
o wolnych stanowiskach pracy lub wydarzeniach organizowanych przez praco-
dawcę liczy się szybkość. Dlatego naleŜy wybrać takie narzędzia komunikacji  
z kandydatami, które pozwolą na skuteczne dotarcie do grupy docelowej.  

Media społecznościowe wpłynęły na zasadniczą zmianę sposobu komuni-
kowania się firmy z kandydatami. Schemat pracodawca – kandydat zastępowa-
ny jest układem kandydat – pracodawca – kandydat. Komunikacja staje się 
dwustronna, a coraz większą rolę odgrywają interakcje z kandydatami3. 

                                                                 
1 P. Levinson, Nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 18. 
2 M. Jeffery, Rekrutacja 4.0 – czyli spojrzenie w przyszłość, w: Raport Rekrutacja 2012: narzę-

dzia i trendy, HRstandard.pl, grudzień 2011, s. 9. 
3 Kandydat i firma w sieci – czy w pełni wykorzystujemy potencjał Internetu w budowaniu wize-

runku pracodawcy?, Talent Finder, GazetaPraca.pl, Warszawa 2011, s. 6. 
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Coraz więcej pracodawców wykorzystuje najpopularniejsze media społecz-
nościowe do nawiązywania kontaktów i budowania relacji z kandydatami po-
szukującymi zatrudnienia. Jeszcze kilka lat temu mówiono: „Jeśli nie ma Cię  
w Googlach, to nie istniejesz”. Teraz funkcjonuje powiedzenie: „Jeśli nie ma 
Cię na Facebooku, to nie istniejesz”. Niektórzy rozwijają tę myśl i mówią: 
„Nawet jeśli nie ma Cię na Facebooku, to moŜesz być pewien, Ŝe Twoi kandy-
daci juŜ tam są i z pewnością dzielą się opinią o Tobie jako pracodawcy”. 
Świadomość takiej sytuacji powinna skłonić pracodawców do obecności i ko-
rzystania z mediów społecznościowych. W przeszłości dbanie o wizerunek do-
brego pracodawcy wymagało posiadania strony www poświęconej karierze  
w firmie. Obecnie takie rozwiązanie jest standardem, a wartościowszą strategią 
jest obecność w mediach społecznościowych. 

Analiza udziału mediów społecznościowych w rynku w Europie, zaprezen-
towana na stronie StatCounter Global Stats (według stanu ze stycznia 2012 r.), 
wskazuje, Ŝe najbardziej popularny jest Facebook (69,52%). Rzadziej uŜywane 
są: StumbleUpon (15,1%), Twitter (5,7%), YouTube (4,79%), Reddit (3,44%) 
oraz LinkedIn (0,42%)4. Analogiczna analiza przeprowadzona dla Polski ukazu-
je zbliŜone rezultaty. Największy udział w rynku mediów społecznościowych 
ma Facebook (77,59%). Drugie miejsce zajmuje YouTube (11,71%). Pozostałe 
media mają znacznie mniejsze znaczenie: Twitter (4,81%), StumbleUpon 
(2,60%), Reddit (2,5%) oraz LinkedIn (0,29%)5.  

PowyŜsze dane dotyczą wykorzystywania mediów społecznościowych  
w róŜnych obszarach – zarówno Ŝycia prywatnego, jak i zawodowego, przy 
znaczącej przewadze tej pierwszej formy aktywności uŜytkowników. Warto 
natomiast zwrócić uwagę na analizę wykorzystania biznesowego, a w szczegól-
ności dotyczącego obszaru pozyskiwania pracowników i budowania relacji 
pracodawca – kandydat.  

W takim ujęciu udział w rynku poszczególnych mediów staje się odmienny. 
Przykładem potwierdzającym konieczność uwzględnienia innego podejścia 
mogą być wyniki badania zrealizowanego przez Adler Group i LinkedIn we 
wrześniu 2010 roku wśród ponad 5500 pracowników zatrudnionych w USA6. 
Ankieta pokazała, Ŝe LinkedIn uzyskał znaczącą przewagę spośród innych me-
diów społecznościowych, jak Facebook czy Google+ wśród tych kandydatów, 
którzy aktywnie poszukują pracy.  
                                                                 

4 StatCounter Global Stats, http://gs.statcounter.com/#social_media-ww-monthly-201112-
201201 (26.02.2012). 

5 Ibidem. 
6 L. Adler, LinkedIn – narzędzie skutecznych rekruterów, w: Raport Rekrutacja 2012…, s. 142. 
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Z punktu widzenia prowadzenia skutecznej rekrutacji LinkedIn posiada tak 
duŜą przewagę nad konkurencją, Ŝe jedna z wielkich firm – Monster – urucho-
miła nową profesjonalną aplikację wspomagającą szukanie pracy o nazwie 
BeKnown. Strona posiada prawie 700 tysięcy aktywnych uŜytkowników  
w skali miesiąca. Jej zadaniem jest wprowadzenie nowych standardów w spo-
sobie rekrutacji przez social media oraz stworzenie konkurencji dla portalu Lin-
kedIn7. 

Wzrost znaczenia wykorzystania mediów społecznościowych w procesie 
pozyskiwania pracowników jest widoczny zarówno dla pracodawców, jak  
i kandydatów. Firmy mogą osiągać ogromne korzyści dzięki umiejętnemu za-
angaŜowaniu mediów do budowania pozytywnego wizerunku tzw. pracodawcy 
z wyboru. Dla zapewnienia skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi  
w organizacji kluczowe staje się umiejętne wykorzystanie w mediach społecz-
nościowych moŜliwości, jakie oferuje strategia employer branding. 

Istota i znaczenie employer branding w procesie rekrutacji 

Employer branding to sposób, w jaki organizacja buduje i komunikuje swo-
ją toŜsamość przede wszystkim związanym z nią pracownikom, kandydatom, 
ale i interesariuszom oraz innym grupom otoczenia. Innymi słowy, jest to pro-
ces kreowania, identyfikacji i zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa lub 
organizacji jako pracodawcy8. 

Głównym załoŜeniem employer branding jest stwierdzenie, Ŝe o atrakcyj-
ności danego pracodawcy decyduje marka przedsiębiorstwa. Podobnie jest  
w transakcji sprzedaŜy: o wyborze danego produktu przez klienta w duŜej mie-
rze decyduje rozpoznawalność danej marki oraz pozytywne z nią skojarzenia 
czy teŜ zasłyszane pozytywne opinie o produkcie. Tak samo działa proces oce-
ny danego pracodawcy9. 

Proces świadomego budowania, kształtowania i utrzymywania spójnego 
wizerunku i marki organizacji jako doskonałego miejsca pracy dla obecnych  
i przyszłych pracowników to podstawowy cel employer branding. Jest oczywi-
ste, Ŝe pracownicy w pierwszej kolejności wybiorą tę firmę, która jawi im się 
jako godna zaufania, oferująca moŜliwości rozwoju, przyjazne środowisko pra-
                                                                 

7 Wzrost liczby profesjonalnych portali społecznościowych, http://www.employerbran 
dingclub.com/wzrost-liczby-profesjonalnych-portali-spolecznosciowych.html (12.01.2012). 

8 B. Minchington, K. Thorne, Measuring the effectiveness of your employer brand, „Human 
Resources Magazine” 2007, No. 10–11, s. 15. 

9 M. Rzemieniak, Kształtowanie wizerunku organizacji na rynku pracy, w: Realizacja strategii 
zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników, red. M. Wawer, Wyd. 
WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji , Lublin 2011, s. 42. 
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cy czy wysoką kulturę organizacyjną. Pozytywny zewnętrzny wizerunek firmy 
jest znaczącym elementem decydującym o wyborze przyszłego pracodawcy 
wśród kandydatów i wpływa na jej przewagę konkurencyjną10. 

„Employer branding jest jednym z najwaŜniejszych sposobów pozwalają-
cych przedsiębiorstwu na skuteczne wyróŜnienie się z tłumu na dzisiejszym, 
bardzo konkurencyjnym, rynku pracy. Składające się na niego działania to 
prawdziwa sztuka budowania pozytywnego wizerunku firmy, w której obecni  
i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej 
kariery. Pomaga zatrudniać wysoko wykwalifikowanych i obiecujących nowych 
pracowników, a takŜe zwiększa ich lojalność poprzez wzrost ich identyfikacji  
z firmą” 11. Obecnie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca, nie 
realizując strategii employer branding, chce zapewnić efektywność strategii 
rekrutacyjnej. Jest to bezpośrednio związane ze zmianą podejścia firmy do po-
szukiwania kandydatów i wdroŜenia modelu rekrutacji 4.0. 

W celu osiągnięcia zamierzonych efektów wizerunkowych naleŜy pamiętać, 
Ŝe skuteczny employer branding to szereg działań skierowanych zarówno do 
potencjalnych kandydatów (employer branding zewnętrzny), jak i do obecnych 
pracowników przedsiębiorstwa (employer branding wewnętrzny). Oba kierunki 
działań muszą być ze sobą spójne oraz powinny być realizowane w sposób cią-
gły i systematyczny. Zasadniczym błędem jest podejmowanie intensywnych 
działań wizerunkowych jedynie w okresach duŜego zapotrzebowania na no-
wych pracowników i jednocześnie wygaszanie takich inicjatyw w chwili, kiedy 
potrzeb rekrutacyjnych nie ma lub są mocno ograniczone. Stałe inwestowanie  
w wizerunek pracodawcy znacznie ułatwia rekrutację i obniŜa jej koszy, za-
pewniając łatwy dostęp do najlepszych kandydatów, chcących pracować w da-
nym przedsiębiorstwie12. 

W 2010 roku Instytut Badawczy Randstad oraz TNS OBOP przeprowadził 
badanie dotyczące dbałości polskich pracodawców o swój wizerunek. Z uzy-
skanych rezultatów wynika, Ŝe w 62% firm podejmowane są zewnętrzne dzia-
łania wizerunkowe, mające na celu zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, 
przy czym aktywność na portalach społecznościowych i forach wskazuje 18% 
respondentów. W celu budowania tego wizerunku 81% pracodawców podejmu-

                                                                 
10 H. Guryń, Jak budować markę najlepszego pracodawcy?, www.serwishr.pl/att/Wywiady/ 

Wywiad_z_Hewitt_em.pdf (26.02.2012). 
11 Idea employer brandingu, http://www.randstad.pl/content/aboutrandstad/award/employer/ 

(27.02.2012). 
12 R. Rudnicki, Strategia podstawą efektywnej rekrutacji, w: Raport Rekrutacja 2012…, s. 96. 
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je takŜe wewnętrzne działania wizerunkowe13. Spośród badanych pracodawców 
58% firm jest zdania, Ŝe działania te wpływają na wzrost liczby kandydatów,  
a 53% badanych dostrzega wzrost jakości aplikacji.  

Tematyka employer branding stała się przedmiotem wielu analiz. Celem 
badań, przeprowadzonych w 2011 roku wśród uŜytkowników serwisu Gazeta-
Praca.pl (N=72 firmy i N=1613 kandydatów), było uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie: czy i w jaki sposób wykorzystywany jest potencjał mediów społeczno-
ściowych do promowania wśród kandydatów pozytywnego wizerunku praco-
dawcy? 

Respondenci z grupy pracodawców aktywnych w mediach społecznościo-
wych jako główny powód tej aktywności podali: chęć prezentacji swojej oferty 
(20%) i umieszczenie podstawowych informacji o firmie (20%). Częstymi od-
powiedziami były takŜe: publikacja filmów promocyjnych (18%), reklam (15%) 
oraz zamieszczenie rozbudowanych materiałów promujących wizerunek firmy 
jako poŜądanego pracodawcy14. Za najbardziej skuteczny w budowaniu pozy-
tywnego wizerunku pracodawcy uznali portal GoldenLine (średni wynik 4,3). 
Niemal na tym samym poziomie respondenci ocenili serwis Facebook (4,4) oraz 
portale z ofertami pracy (4,45%)15. 

Rezultaty uzyskane w badaniu wskazują, Ŝe ponad 80% firm korzysta z por-
tali społecznościowych jako narzędzi wspierających procesy rekrutacyjne lub/i 
budowania wizerunku pracodawcy16. Pozostali nie podejmują działań w tym 
zakresie ze względu na brak zasobów przeznaczonych do prowadzenia takiej 
aktywności (52%), z powodu braku potrzeby (24%) oraz ze względów bezpie-
czeństwa (18%). Jednak aŜ 63% firm z tej grupy, które obecnie nie korzystają  
z portali społecznościowych, zamierza podjąć takie działania w ciągu najbliŜ-
szego roku. Powodem, dla którego pracodawcy decydują się na tę aktywność, 
jest moŜliwość publikowania przez nich ofert pracy (46% wskazań) oraz wery-
fikowania wiarygodności kandydatów do pracy (42%). Ponad 20% pracodaw-
ców prowadzi takŜe bezpośrednie poszukiwanie kandydatów w serwisach spo-
łecznościowych, a jednocześnie 8% firm przyznaje, Ŝe monitoruje działania 
podejmowane przez swoich aktualnych pracowników.  

                                                                 
13 Dobry wizerunek pracodawcy, czyli jak employer branding wpływa na skuteczność działań 

biznesowych, Raport Instytutu Badawczego Randstad, http://www.randstad.pl/content/ 
dlamediow/nowosci/ (6.02.2012). 

14 Kandydat i firma w sieci.., s. 21. 
15 Skuteczność oceniana była w skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało narzędzie najbardziej sku-

teczne, a 9 – najmniej skuteczne. 
16 Kandydat i firma w sieci…, s. 14. 
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Renata Wiśniewska – dyrektor personalny w Grupie Onet.pl, uwaŜa, Ŝe Fa-
cebook daje dziś z jednej strony moŜliwość stworzenia profilu pracodawcy  
– wykreowania „mody” na pracę u danego pracodawcy, stworzenia społeczno-
ści wokół jego marki, ułatwia komunikację z potencjalnymi pracownikami, 
środowiskiem, rynkiem, a z drugiej strony, podobnie jak inne platformy spo-
łecznościowe, jest w pierwszej kolejności doskonałą bazą nieformalnej wiedzy 
o kandydatach, co w sposób pośredni moŜe wpływać na lepsze efekty rekruta-
cji17. 

Obecność pracodawcy w mediach społecznościowych związana jest z pod-
jęciem wielu decyzji. Podstawowa kwestia to cel istnienia firmy w mediach  
i zbudowanie odpowiedniej strategii. WaŜna jest jednak stała obecność, dialog  
z uŜytkownikami oraz ich zaangaŜowanie. Wyniki badań wskazują, Ŝe duŜe 
firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników oraz działające w branŜach: IT, 
marketing, promocja, PR i sprzedaŜ coraz częściej zatrudniają specjalistę ds. 
mediów społecznościowych (20%)18. Do zadań takiego specjalisty naleŜy wdra-
Ŝanie nowych form komunikacji z kandydatami. Są to na przykład modne  
w Polsce od zeszłego roku firmowe lip duby, które moŜna znaleźć w serwisach 
typu Facebook czy Youtube. Firmy zewnętrzne zajmujące się tworzeniem stron 
korporacyjnych wyspecjalizowały się w budowaniu interaktywnych stron ka-
rier, do których kandydatów przyciągają filmy „z Ŝycia firmy”, blogi pracowni-
ków oraz konkursy dla potencjalnych kandydatów (organizowane przez działy 
Human Resources lub Employer Branding), których treść moŜna znaleźć np. na 
Facebooku19. 

Ciekawym rozwiązaniem budowania społeczności wokół pracodawcy i jed-
nocześnie realizacji strategii rekrutacji 4.0 jest projektowanie i umieszczanie  
w mediach społecznościowych róŜnych gier, które są kluczem do angaŜowania 
szerokiego grona potencjalnych pracowników. Dzięki nim moŜna dotrzeć do 
niemal kaŜdej grupy wiekowej kandydatów. Jednocześnie wiadomo, Ŝe uŜyt-
kownicy lubią wydawać opinie w mediach społecznościowych. Dlatego praco-
dawcy powinni pomyśleć nad organizowaniem sondaŜy lub badań na interesu-
jące tematy, których wyniki będzie mógł sprawdzić kaŜdy członek społeczno-

                                                                 
17 R. Wiśniewska, Czy Facebook jest efektywnym narzędziem rekrutacji?, w: Raport Rekrutacja 

2012…, s. 144. 
18 Kandydat i firma w sieci…, s. 28. 
19 D. Sieprawska, Rekrutacja talentów – zanim zaczniesz zarządzać, najpierw je zdobądź,  

w: Raport Rekrutacja 2012…, s. 101. 
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ści. Dzięki temu będzie chciał często wracać na profil pracodawcy. Pomóc  
w tym mogą dodatkowo nagrody albo upominki20. 

Podejmowanie róŜnych działań w zakresie employer branding jest obecnie 
warunkiem koniecznym nie tylko obecności marki firmy w świadomości poten-
cjalnych kandydatów, ale takŜe, a moŜe przede wszystkim, utrwalania pozy-
tywnego wizerunku pracodawcy „z wyboru”, dla którego warto byłoby praco-
wać. 

Wizerunek pracodawców wśród kandydatów i pracowników 

Media społecznościowe umoŜliwiają firmie prezentowanie siebie jako ide-
alnego pracodawcy, a w związku z tym mogą być bardzo uŜyteczne dla kandy-
datów do zbierania i weryfikowania przez nich informacji w celu poszukiwaniu 
zatrudnienia. Czy rzeczywiście są oni zainteresowani wykorzystywaniem infor-
macji pochodzących z takiego źródła? 

SondaŜ Instytutu Badawczego Randstad, przeprowadzony w lutym 2011 
roku, dotyczący mediów społecznościowych, objął swoim zasięgiem ponad  
13 tys. pracowników z 29 krajów na pięciu kontynentach21. Wyniki badań 
wskazują, Ŝe co drugi badany (55%) uŜywa społeczności jako źródła wiedzy  
o potencjalnym pracodawcy podczas przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacje te pozwalają teŜ respondentom na poznanie kultury organizacyjnej 
firmy (54%). Bardzo znaczący jest fakt, Ŝe blisko połowa respondentów ufa 
informacjom znajdowanym w społecznościach, a dla aŜ 61% badanych nega-
tywne komentarze dotyczące potencjalnych pracodawców są wystarczającym 
powodem, aby nie starać się stanowisko w takiej firmie. 

W innym badaniu, prowadzonym przez serwis GazetaPraca.pl, uzyskano 
wyniki, które potwierdzają, Ŝe kandydaci bardzo chętnie poszukują informacji  
o potencjalnych pracodawcach w mediach społecznościowych (65%)22. Takie 
działania podejmują przede wszystkim ludzie młodzi w wieku 26–30 lat (ponad 
65%), oraz nieznacznie starsi (34%), którzy zajmują głównie stanowiska specja-
listyczne (31%) lub są osobami bezrobotnymi (28%). 

Obszary zainteresowań potencjalnych pracowników to: atmosfera, klimat  
i kultura organizacyjna panujące u potencjalnego pracodawcy (38% responden-
tów), warunki pracy (23%), wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia oferowane 

                                                                 
20 M. Jeffery, Rekrutacja 4.0 – czyli spojrzenie w przyszłość, w: Raport Rekrutacja 2012…,  

s. 14. 
21 Social media – czyli jak sobie pomóc na rynku pracy? Raport Instytutu Badawczego Rand-

stad, http://www.randstad.pl/content/dlamediow/nowosci/ (26.02.2012). 
22 Kandydat i firma w sieci…, s. 22. 
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przez firmę (32%). Mniejsze zainteresowanie wzbudza tempo i poziom obcią-
Ŝenia zadaniami w danej organizacji (19%). 

Kolejne analizy znaczenia wizerunku pracodawcy dla pracowników prezen-
tuje raport Randstad Award 2012, powstały w oparciu o największe badanie 
dotyczące employer branding na świecie. Wyniki sondaŜu pokazują, jak zmie-
niają się kryteria atrakcyjności pracodawców w oczach potencjonalnych pra-
cowników w czasach niepewnej sytuacji gospodarczej. 

W drugiej edycji badania, przeprowadzonego w Polsce w listopadzie 2011 
roku przez instytut badawczy IMCA International na zlecenie firmy Randstad, 
zapytano ponad 7 tys. respondentów o ich opinie na temat pracy w 150 naj-
większych firmach działających na polskim rynku23. Na pytanie o pięć najwaŜ-
niejszych czynników, branych pod uwagę przy wyborze konkretnego praco-
dawcy, respondenci wskazali: przyjazną atmosferę pracy (57%), wysokie wy-
nagrodzenie (56%), stabilność zatrudnienia (54%), stabilną sytuację finansową 
(52%) oraz interesującą pracę (46%). 

W badaniu występowała takŜe odrębna kategoria – wyrazisty wizerunek 
pracodawcy. Wprawdzie kryterium to w odpowiedziach badanych znalazło się 
na dalszej pozycji, ale 10% respondentów wskazało, Ŝe wizerunek ma dla nich 
znaczenie przy poszukiwaniu pracy. W badaniach przeprowadzonych w 2010 
roku odpowiedzi takiej udzieliło 8% respondentów, co oznacza, Ŝe w ciągu roku 
widoczny stał się niewielki wzrost znaczenia tego kryterium. 

Jednocześnie warto zauwaŜyć, Ŝe kryterium, które znalazło się na pierw-
szym miejscu, jest takŜe istotnie związane z budowaniem wizerunku organiza-
cji. Przyjazna atmosfera pracy to obszar kształtowany w firmie przez kadrę 
zarządzającą, która ma ogromny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku 
firmy wśród jej pracowników, którzy następnie dzielą się swoimi opiniami  
z innymi osobami, między innymi poprzez komunikowanie swoich poglądów 
na temat pracodawcy w mediach społecznościowych. 

Oprócz wielu korzyści związanych z budowaniem przez firmę pozytywne-
go wizerunku pracodawcy, występują takŜe istotne zagroŜenia takich działań. 
Nie wolno zapominać, Ŝe informacje dotyczące firmy pochodzą nie tylko bez-
pośrednio od niej, ale takŜe od osób w niej zatrudnionych, czyli na przykład 
tego, co na portalach społecznościowych napisali pracownicy. Badania pokazu-

                                                                 
23 W kryzysie liczy się stabilność zatrudnienia, badanie Randstad Award, 

http://www.randstad.pl/content/aboutrandstad/award/2012/ (27.02.2012). 
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ją, Ŝe aŜ 65% badanych dzieli się informacjami na temat aktualnego lub byłych 
pracodawców w portalach społecznościowych24. 

Pracodawcy, którzy są aktywni w mediach społecznościowych, są świado-
mi, Ŝe taką aktywność podejmują ich obecni pracownicy. To oni umieszczają 
opinie i komentarze dotyczące firmy, w której są zatrudnieni. Przedstawiają 
róŜne aspekty jej funkcjonowania, m.in. kulturę organizacyjną, warunki pracy  
i system motywacyjny, opisują pozytywne i negatywne sytuacje, które się im 
zdarzyły. Takie informacje często podają spontanicznie, z własnej inicjatywy  
i potrzeby podzielenia się z innymi swoimi emocjami, ale równie często ich 
wypowiedzi są inspirowane pytaniami postawionymi przez innych uŜytkowni-
ków mediów, poszukujących informacji o konkretnym pracodawcy. Jeśli infor-
macja o nim – pozytywna lub negatywna – pojawi się w mediach społeczno-
ściowych i będzie pochodziła od osób obecnie zatrudnionych w firmie, staje się 
bardzo wiarygodnym źródłem informacji dla potencjalnych kandydatów. 

Firmy dostrzegają tę aktywność swoich pracowników w sieci – 7% praco-
dawców potwierdziło, Ŝe ich pracownicy wypowiadają na forach opinie doty-
czące firmy, ale nie działają na jej zlecenie, tylko z własnej inicjatywy25. Nieste-
ty, zaledwie 1/3 firm wprowadziła wytyczne dotyczące prezentacji pracowni-
ków w internetowych społecznościach w kontekście wizerunku pracodawcy. 
Jednym z istotnych zadań, które powinno zostać zatem postawione przed oso-
bami odpowiedzialnymi za budowanie wizerunku firmy, powinno stać się bie-
Ŝące monitorowanie pojawiających się w mediach społecznościowych informa-
cji dotyczących tej firmy. 

Monitoring mediów społecznościowych 

Monitoring mediów to w najprostszym ujęciu precyzyjne wyszukiwanie, 
przetwarzanie i analizowanie wszelkich informacji dostępnych we wszystkich 
mediach: w prasie, radiu, telewizji i Internecie, zawsze pod kątem ściśle okre-
ślonych potrzeb danej firmy, instytucji czy osoby. Dzięki rozwojowi narzędzi 
informatycznych wyniki monitoringu są dostarczane zazwyczaj za pośrednic-
twem autorskich zaawansowanych serwisów, oferowanych przez firmy i agen-
cje świadczące usługi monitoringu. Większość takich agencji oferuje specjali-
styczne narzędzia umoŜliwiające nie tylko przegląd, ale równieŜ analizę pozy-
skanych informacji26. Platformy te czy aplikacje umoŜliwiają równieŜ sprawną 
                                                                 

24 Kandydat i firma w sieci…, s. 23. 
25 Ibidem, s. 22. 
26 Na potrzeby artykułu przeanalizowano zakres działalności następujących agencji monitorin-

gu mediów, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu mediów społecznościowych:  
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komunikację i zarządzanie danymi27. Na podstawie wyszukanych informacji  
w prasie, radiu, telewizji czy Internecie opracowywane są specjalistyczne rapor-
ty wizerunkowe, będące podstawowym celem działań monitoringowych. 

Znalezienie informacji na temat firmy, jej produktów czy osób jest jedynie 
połową sukcesu. Bardzo waŜnym elementem monitorowania otoczenia jest 
interpretacja pozyskanych informacji. Zakres monitoringu Internetu moŜe być 
dostosowywany do specyfiki i charakteru tematu zlecanego przez pracodawcę. 
Monitorowane są portale, strony tematyczne, serwisy informacyjne, czasopisma 
online, blogi, miliony grup dyskusyjnych, wskazane strony firmowe i prywatne 
oraz oczywiście – media społecznościowe (przykład w tab. 1). 

Tabela 1 

Monitoring Internetu i social mediów prowadzony przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM) 

Przykład. 
Monitoring Internetu moŜe być prowadzony według klucza, którym moŜe być np. 
nazwa firmy lub produktu, cała branŜa lub hasło opisujące dane zagadnienie.  
W ramach tej usługi IMM monitoruje ponad 5 tysięcy domen internetowych (kilka-
dziesiąt tysięcy stron) w podziale na strony internetowe oraz social media (blogi, 
fora, m.in. Facebook, Twitter, Blip, Goldenline). Dzięki takiemu rozróŜnieniu moŜ-
liwe jest śledzenie oficjalnych komunikatów informacyjnych dostępnych online,  
a takŜe monitorowanie treści zawierających wątki dyskusji, co pozwala lepiej poznać 
rzeczywiste opinie internautów. 
Monitoring social mediów w IMM prowadzony jest w ramach regularnego monito-
ringu Internetu. Dzięki temu wszyscy zleceniodawcy mają moŜliwość na bieŜąco 
monitorować i analizować opinie internautów na temat ich firmy bądź produktu, 
szybko reagując na potrzeby i uwagi uŜytkowników / internautów. Dzięki szerokim 
moŜliwościom analizy i raportowania oferowanym przez IMM kaŜdy klient jest  
w stanie ocenić rozwój wizerunku swojej firmy lub marki w Internecie. Firmom 
prowadzącym działania marketingowe w Internecie monitoring social mediów ofe-
rowany przez IMM ułatwi skuteczne planowanie działań promocyjnych. Informacje, 
równieŜ z serwisów społecznościowych, będą trafiały na indywidualną platformę 
zleceniodawcy, na której będą mogły być w łatwy i intuicyjny sposób analizowane. 

Źródło: http://www.instytut.com.pl/monitoring_internetu (8.03.2012). 

Wyszukane informacje zazwyczaj przekazywane są przez agencje monito-
ringowe w godzinach porannych lub najpóźniej dnia następnego – w zaleŜności 
od terminu pojawienia się w mediach informacji na zlecony temat. Zaletą moni-
toringu jest teŜ szybkość dostarczania informacji, pozwalająca na natychmia-

                                                                                                                                                             
e-MediaSystem, http://www.e-mediasystems.com/; Instytut Monitorowania Mediów, 
http://www.instytut.com.pl/; Newton Media, http://www.newtonmedia.pl/; Press-Service, 
http://www.press-service.com.pl; Sentione: http://sentione.pl/ (8.03.2012). 

27 Przykładowo: Brand24: http://brand24.pl/produkt/monitorowanie-social-media/; Guarda 
BRD, https://www.guarda.pl/index.html; Sentymetr, http://sentymetr.pl/ (8.03.2012). 
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Zakończenie 

Działania w zakresie budowania wizerunku pracodawcy są obecnie nie-
zbędnym narzędziem rekrutacji pracowników. Nowe technologie zmieniły spo-
sób komunikowania się z rynkiem pracy. Z biernego zbierania aplikacji kandy-
datów specjaliści human resources powinni przejść do aktywnego budowania 
społeczności firmowych. Jednocześnie, oprócz działań zachęcających kandyda-
tów do pracy, pracodawcy otrzymali moŜliwości uzyskania pełnego obrazu 
firmy w mediach dzięki monitorowaniu mediów społecznościowych. Takie 
działania mogą być receptą na zapobieganie potencjalnym kryzysom wizerunku 
w Internecie, ze szczególnym naciskiem na problemy wynikające z powszech-
ności wykorzystywania portali społecznościowych. 
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PREFERENCJE LEKARZY WOBEC FORMY SPRZEDA śY 
OSOBISTEJ STOSOWANEJ PRZEZ FIRMY  

FARMACEUTYCZNE – WYNIKI BADA Ń  
 

 

 

Streszczenie  

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat preferencji lekarzy jako ad-
resatów sprzedaŜy osobistej stosowanej przez przedstawicieli medycznych firm farmaceutycz-
nych. Celem badań było określenie poŜądanej przez lekarzy formy kontaktu, preferowanych przez 
nich rodzajów informacji i materiałów promocyjnych wspierających sprzedaŜ przekazywanych 
podczas spotkania leków, a takŜe cech przedstawicieli medycznych waŜnych z punktu widzenia 
lekarzy. Badaniu poddano zarówno lekarzy internistów, jak równieŜ specjalistów z róŜnych dzie-
dzin medycyny. 

Wprowadzenie 

W zmieniających się warunkach gospodarczych i społecznych, które nie 
omijają takŜe rynku farmaceutycznego, firmy farmaceutyczne stoją przed ko-
niecznością wyboru strategii działania, która zapewni im realizację planów 
sprzedaŜy oraz zwrot z dokonywanych inwestycji. Wśród problemów praw-
nych, finansowych i organizacyjnych największe znaczenie mają te związane  
z pozyskaniem i utrzymaniem klientów.   

Firmy farmaceutyczne działające w Polsce mają swoje działy sprzedaŜy. 
Stosunkowo niewielka ich część posiada zakłady produkcyjne i laboratoria. 
Wszystkie jednak zatrudniają przedstawicieli medycznych, czyli osoby, które 
mają im pomóc w promowaniu i sprzedaŜy leków. Przedstawiciele medyczni  
w przeciwieństwie do przedstawicieli handlowych nie odpowiadają bezpośred-
nio za sprzedaŜ. Ich zadaniem jest wypromowanie leków, a nie ich zbyt, 
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zwłaszcza Ŝe nie docierają oni do bezpośrednich odbiorców – pacjentów, tylko 
do lekarzy czy farmaceutów. Z punktu widzenia celów sprzedaŜowych tych 
firm kluczowe znaczenie mają zwłaszcza lekarze, którzy swoim pacjentom 
przepisują potrzebne im leki. Dlatego teŜ istotne jest praktykowanie przez nie 
orientacji marketingowej stawiającej w centrum zainteresowania klienta, w tym 
przypadku lekarza, jego potrzeb i oczekiwań względem odwiedzających go 
przedstawicieli medycznych i promowanych produktów. Celem wizyt przed-
stawicieli medycznych powinno być skuteczne przekonanie lekarzy do przepi-
sywania pacjentom promowanego leku.  

Działalność firm farmaceutycznych ma złą opinię wśród społeczeństwa,  
a takŜe jest negatywnie oceniana przez część środowiska lekarskiego. Do roz-
przestrzeniania się tego poglądu przyczyniają się krytyczne informacje pojawia-
jące się w prasie czy telewizji. Wiarygodność branŜy farmaceutycznej w ostat-
nim okresie osłabiona została sytuacjami kryzysowymi oraz zmianami systemu 
opieki zdrowotnej.  

Koncerny farmaceutyczne zdały sobie sprawę z istniejących zagroŜeń i pod-
jęły wspólne działania na rzecz zwiększania swojej wiarygodności i odpowie-
dzialności. Jest to niezbędne, operuje się bowiem w obszarze szczególnym, 
jakim jest zdrowie i Ŝycie ludzi. Jednym z przejawów nowego podejścia do 
zarządzania marketingowego jest rezygnacja z działań o charakterze agresyw-
nym na rzecz doradzania lekarzom i farmaceutom. O ile w przeszłości przed-
stawiciele medyczni nastawiali się na sprzedaŜ, o tyle współcześnie mają oni 
budować więzi partnerskie na zasadzie zaufania, wiedzy merytorycznej i kon-
sultacji. Coraz większy nacisk kładzie się na poznawanie potrzeb pacjentów  
i klientów oraz dostosowywanie działań firm farmaceutycznych do ich prefe-
rencji i oczekiwań1. Zachodzące na rynku w coraz szybszym tempie zmiany 
powodują, Ŝe warto badać, jakie są uwarunkowania oraz tendencje w zakresie 
tworzenia i wdraŜania strategii marketingowych firm farmaceutycznych. Po-
wstają więc pytania: jak powinna wyglądać wizyta przedstawiciela farmaceu-
tycznego, czego oczekuje od niego lekarz oraz co decyduje o wyborze leku 
przepisywanego pacjentowi.  

Celem badania było pozyskanie informacji dotyczących poŜądanej przez 
lekarzy formy kontaktu z firmami farmaceutycznymi, rodzaju informacji i mate-
riałów promocyjnych dotyczących promowanego leku, poŜądanych cech przed-

                                                                 
1 M. Michalik, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw farmaceutycznych, w: Zarzą-

dzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia, Problemy Zarządzania nr 2, Wyd. Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 138. 
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stawiciela medycznego. W efekcie badania chciano podwaŜyć pewne mity, 
dotyczące zasad, na jakich opiera się funkcjonowanie przedstawicieli medycz-
nych oraz ich działalności promocyjnej prowadzonej na rzecz koncernów far-
maceutycznych. Mity te to zakorzenione w otoczeniu stereotypy odnoszące się 
do:  

− przekonania, Ŝe firmy farmaceutyczne i lekarzy wiąŜe marketing trans-
akcyjny, dotyczący róŜnych, często uznawanych za nieetyczne, metod 
pobudzania do przepisywania pacjentom promowanego leku, 

− poglądu jakoby wiedza o produktach przesądzała o skuteczności przed-
stawiciela medycznego, 

− opinii, szczególnie w branŜy farmaceutycznej, Ŝe materiały promocyjne 
nie są juŜ skutecznym narzędziem w promocji leków. 

Metodologia badań oraz charakterystyka badanej próby 

Badanie przeprowadzono w formie ankiety audytoryjnej2 rozdanej w trakcie 
konferencji dla specjalistów-kardiologów i innej, dla lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej. Kwestionariusz ankiety został przekazany lekarzom na sto-
isku firmy farmaceutycznej, co było przyczyną stuprocentowej zwrotności oraz 
pozwoliło na rozwianie wątpliwości badanych dotyczących konstrukcji kwe-
stionariusza i zamieszczonych w nim pytań.  

Do wyboru lekarzy biorących udział w badaniu zastosowano metodę wy-
godnego doboru próby badawczej3. Lekarzy podzielono na dwie grupy: lekarzy 
pierwszego kontaktu pracujących w przychodniach oraz specjalistów, głównie 
kardiologów pracujących w szpitalach i klinikach kardiologicznych w Pozna-
niu. Lekarze pierwszego kontaktu odpowiedzieli na ankietę w trakcie konferen-
cji zorganizowanej przez firmę farmaceutyczną, co zapewniło udział w badaniu 
lekarzy, którzy na co dzień mają kontakt z przedstawicielami firm farmaceu-
tycznych. Lekarzy specjalistów równieŜ poproszono o wypełnienie ankiety  
w trakcie konferencji naukowej zorganizowanej specjalnie dla nich. 

Kwestionariusz ankiety zawierał 21 pytań obejmujących następujące bloki 
tematyczne:  

a) charakterystyka wizyt przedstawicieli medycznych – ich częstość, czas 
trwania, materiały wykorzystywane w trakcie promocji, 

b) oczekiwania lekarzy wobec wizyt przedstawicieli medycznych, 

                                                                 
2 S. Mynarski, Metody badań rynkowych w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995, s. 13. 
3 Ibidem, s. 22. 
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c) czynniki brane przez nich pod uwagę podczas przepisywania leków pa-
cjentom. 

Większość zadawanych pytań miała charakter pytań zamkniętych, wyczer-
pujących wszystkie moŜliwe odpowiedzi. Ponadto zadawano pytania półotwar-
te, pozwalające na uzupełnienie przez respondentów odpowiedzi przedstawio-
nych w kafeterii. Zadano równieŜ kilka pytań otwartych. 

W badaniu udział wzięło 60 kobiet i 41 męŜczyzn. Wśród respondentów 
było 44 lekarzy o specjalności choroby wewnętrzne, 14 kardiologów, 19 lekarzy 
o specjalności medycyna rodzinna i 6 osób innej specjalności. Wśród badanych, 
którzy deklarowali jedno miejsce pracy, 30 osób pracuje w szpitalu, 39 w przy-
chodni POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), 14 w klinikach kardiologicz-
nych, a 3 w poradni specjalistycznej. Jedna osoba wymieniła inne miejsce pra-
cy. Pozostałych osiemnastu badanych lekarzy reprezentowało dwie specjalno-
ści. Najmniej licznie (11 osób) byli reprezentowani specjaliści w zakresie cho-
rób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Czternastu respondentów zadeklaro-
wało dwa miejsca pracy, przy czym najliczniejszą grupę (5 osób) stanowili le-
karze pracujący i w POZ, i w szpitalu. Jeden respondent deklarował trzy miej-
sca pracy, a jeden cztery. 

Dziesięciu lekarzy było w wieku poniŜej 30 lat, zaś dwudziestu dwóch re-
spondentów naleŜało do przedziału od 31 do 40 lat. Najwięcej lekarzy (33 oso-
by) pochodziło z przedziału wiekowego 41–50 lat. Dwudziestu pięciu respon-
dentów było w wieku między 51 a 60 lat. Natomiast 11 osób miało więcej niŜ 
60 lat. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe rozkład badanych pod względem wieku był 
zbliŜony do rozkładu normalnego. 

Preferencje badanych w zakresie wizyt przedstawicieli medycznych 

Na pytanie, ilu przedstawicieli medycznych przyjmują badani w ciągu ty-
godnia, 41,58% lekarzy odpowiedziało, Ŝe między 1 a 4. 48,51% respondentów 
przyjmuje 5–10 przedstawicieli. 7,92% ankietowanych przyjmuje tygodniowo 
między 10 a 15 przedstawicieli i zaledwie dwóch zaznaczyło odpowiedź, Ŝe 
powyŜej piętnastu. Biorąc pod uwagę specjalizację lekarzy, zarówno kardiolo-
dzy, interniści, jak i lekarze rodzinni najczęściej przyjmują 5–10 przedstawicieli 
medycznych tygodniowo. 

W odpowiedzi na pytanie, z iloma przedstawicielami farmaceutycznymi 
chcieliby mieć kontakt w ciągu tygodnia, najwięcej, bo 47 badanych, wybrało 
przedział 1–4 tygodniowo. 33 osoby chciałyby mieć kontakt z przedstawiciela-
mi w liczbie od 5 do 10 tygodniowo. Zarówno lekarze rodzinni, jak i specjaliści 
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mają podobne preferencje w zakresie optymalnej liczby przedstawicieli me-
dycznych odwiedzających ich w ciągu tygodnia. Wariant preferowanej liczby 
przedstawicieli tygodniowo od 1 do 4 wybrało 42,86% kardiologów, 56,82% 
internistów, 73,68% lekarzy rodzinnych. Drugim najczęściej wybieranym wa-
riantem poŜądanej liczby przedstawicieli był wariant 5–10 osób tygodniowo.  

Z kolei na pytanie dotyczące preferowanej częstotliwości wizyt przedstawi-
ciela medycznego konkretnej firmy największa liczba ankietowanych (47 osób) 
zadeklarowała, Ŝe winna ona się odbywać raz na miesiąc. Twierdzili tak zarów-
no lekarze pracujący w przychodniach (POZ), jak w szpitalach na oddziałach 
wewnętrznych czy w klinice kardiologicznej. Drugim najczęściej wybieranym 
przez badanych wariantem w zakresie poŜądanej liczby wizyt (18 osób) był 
wariant raz na dwa miesiące. Dziesięć osób preferowało wariant dwa razy na 
miesiąc.  

Gdy chodzi o preferowaną przez badanych częstotliwość wizyt przedstawi-
cieli medycznych, występuje róŜnica między lekarzami pracującymi w przy-
chodniach a tymi, którzy pracują w szpitalu. Lekarze pracujący w szpitalach  
i klinikach preferują częstsze wizyty przedstawicieli, od 2 w miesiącu do nawet 
3 na miesiąc. Natomiast 35,9% lekarzy rodzinnych pracujących w przychod-
niach na drugim miejscu wymieniło wizytę raz na dwa miesiące. MoŜe to ozna-
czać, Ŝe lekarze pracujący w szpitalach mają więcej czasu na wizyty przedsta-
wicieli medycznych i chętnie częściej się z nimi spotykają. 

58,33% badanych lekarzy internistów, 57,89% lekarzy medycyny rodzinnej 
i 42,86% kardiologów preferuje wizyty umówione. Dla 34,09% lekarzy interni-
stów, 21,08% lekarzy medycyny rodzinnej i 42,86% kardiologów nie ma zna-
czenia, czy wizyta była wcześniej umówiona, czy nie. Odpowiedzi lekarzy  
w sprawie tej kwestii są podobne, niezaleŜnie od specjalizacji, miejsca pracy 
czy płci badanych. Nie ma bowiem statystycznie istotnego związku pomiędzy 
tymi cechami respondentów a preferencjami w zakresie tego, czy wolą umó-
wioną wizytę, czy nie4.  

59 ankietowanych lekarzy jako miejsce spotkań z przedstawicielami me-
dycznymi wybiera miejsce pracy. Dla 19 spośród badanych nie ma znaczenia, 
czy spotkanie odbędzie się w pracy, czy poza nią. Zaledwie 5 osób preferuje 
inne miejsce niŜ miejsce pracy. Na preferencje badanych w tym zakresie nie 
wpływa ani specjalizacja lekarzy, ani pozostałe cechy, takie jak wiek, płeć czy 
miejsce pracy (szpital czy przychodnia). Jest to bardzo waŜna informacja dla 

                                                                 
4 Hipotezę o braku wpływu wymienionych cech na preferencje badanych w zakresie uprzed-

niego umawiania wizyt przedstawicieli medycznych testowano w oparciu o test chi kwadrat. 
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firm farmaceutycznych, gdyŜ mimo rozporządzenia zakazującego odwiedzin 
przedstawicieli medycznych w czasie pracy lekarzy5, ich preferencje nie uległy 
zmianie. Najchętniej spotykają się oni z przedstawicielami w miejscu pracy. 

Lekarze pracujący w przychodniach (POZ) chętniej niŜ lekarze pracujący  
w szpitalach i klinikach spotkaliby się z przedstawicielem po godzinach pracy. 
46,15% lekarzy pracujących w przychodniach deklaruje chęć spotkania się  
z przedstawicielem po pracy. Natomiast deklarację taką złoŜyło tylko 26,67% 
lekarzy pracujących w szpitalu i 21,43% lekarzy pracujących w klinice. Lekarze 
pracujący w przychodniach mają w trakcie godzin pracy zwykle bardzo wielu 
pacjentów. W ich przypadku korzystne dla przedstawiciela jest spotkanie po 
godzinach pracy.  

Zapytano równieŜ ankietowanych o to, jakie wolą wizyty: indywidualne 
(tzw. face to face), kiedy przedstawiciel przychodzi do lekarza, czy np. grupowe 
spotkania i prezentacje, w których uczestniczy większa grupa lekarzy. Zarówno 
lekarze rodzinni, jak i specjaliści preferują wizyty indywidualne. Natomiast nie 
występuje statystycznie istotny związek pomiędzy płcią i specjalizacją bada-
nych lekarzy a zróŜnicowaniem preferencji badanych w zakresie wizyt indywi-
dualnych czy grupowych. 

W jednym z pytań kwestionariusza poproszono respondentów o określenie, 
jak według nich powinna wyglądać wizyta przedstawiciela medycznego. Na tę 
prośbę badani najczęściej odpowiadali: krótka, umówiona, konkretna, rzeczo-
wa, merytoryczna. Wielu lekarzy twierdziło, Ŝe powinna ona być poświęcona 
dawkowaniu nowych leków, aktualnym cenom. Nie powinna zawierać informa-
cji o lekach znanych od dawna, bo to męczy lekarzy. Winna dotyczyć tylko 
tego, co uległo zmianie, tj. nowych informacji o lekach, doniesień na ich temat. 
W opinii lekarzy wizyta powinna być poświęcona przedstawieniu nowych da-
nych, wyników badań, publikacji, wytycznych. W jej czasie kilkadziesiąt se-
kund powinno być poświęcone niezobowiązującej, Ŝartobliwej konwersacji dla 
podtrzymania dobrego kontaktu. 

Na pytanie dotyczące czasu trwania wizyty przedstawiciela zarówno męŜ-
czyźni, jak i kobiety najczęściej zaznaczyli przedział 5–10 minut. Na drugim 
miejscu badani lekarze wybierali przedział 3–5 minut. 22 respondentów wybra-
ło przedział 10–15 minut. Najmniej lekarzy wybrało warianty długości wizyty 
przedstawicieli 1–3 minut (5 osób) oraz powyŜej 15 minut (2 osoby). NaleŜy 
stwierdzić, Ŝe kobiety preferowały krótsze wizyty od męŜczyzn. Natomiast 

                                                                 
5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów lecz-

niczych, DzU nr 210, poz. 1327. 
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wiek badanych lekarzy nie miał wpływu na ich preferencje odnośnie do długo-
ści wizyt przedstawicieli medycznych. 

PoŜądane przez lekarzy cechy przedstawicieli medycznych 

Lekarz przepisując lek pacjentowi ma świadomość, Ŝe wpływa tym samym 
na zdrowie, a czasem i Ŝycie człowieka, dlatego często stawia on przedstawicie-
lom medycznym więcej wymagań niŜ typowemu przedstawicielowi handlowe-
mu. Oczekuje od niego dogłębnej wiedzy na temat polecanych specyfików. 
Chce być przekonany, Ŝe są naprawdę dobre. Z tego względu przedstawiciel 
musi znać się nie tylko na samym działaniu i przeciwwskazaniach konkretnego 
leku, ale takŜe znać metody terapii stosowanej przy określonym schorzeniu. 
Musi umieć porozmawiać z lekarzem na naukowym poziomie. Bardzo waŜna 
jest umiejętność przekonywania do swoich racji, zaprezentowania oferowanego 
produktu, nawiązania sympatycznych relacji z lekarzami.  

Zdecydowana większość pytanych lekarzy, bo aŜ 85,71% kardiologów, 
79,55% internistów i 89,47% lekarzy rodzinnych, zdeklarowała, Ŝe informacje 
przekazywane przez przedstawicieli mają wpływ na leki przepisywane przez 
nich pacjentom. Skoro przedstawiciele medyczni odgrywają tak waŜną rolę  
w realizacji strategii sprzedaŜy, warto poznać, jaki w opinii lekarzy powinien 
być dobry przedstawiciel medyczny. Ankietowanych poproszono o określenie 
waŜności cech, które uznano za istotne dla przedstawicieli medycznych w skali 
od 1 (bardzo waŜnej) do 7 (mało waŜnej). Podsumowanie odpowiedzi badanych 
lekarzy przedstawiono na rysunku 1. 

Najwięcej lekarzy, bo 33 badanych, nadało rangę 1, czyli najwaŜniejszą, ce-
sze „dobrze przygotowany merytorycznie”. Cecha ta jest waŜna zarówno dla 
lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i dla lekarzy specja-
listów pracujących w szpitalu. Na drugim miejscu pod względem waŜności 
pojawiła się rzeczowość. WaŜność takich cech przedstawicieli jak: punktualny, 
miły, otwarty, szczery i precyzyjny została oceniona średnio – na poziomie 3–4. 
Pozostałe wymienione cechy oceniono za mniej waŜne. Średnia ocen waŜności 
tych cech w skali od 1 do 7 kształtowała się w przedziale 4–5, czyli nie były 
one uwaŜane za niewaŜne. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów–lekarzy, firmy farma-
ceutyczne winny zatem duŜo uwagi i czasu poświęcić na prawidłowe szkolenie 
swoich przedstawicieli, nie tylko w zakresie technik sprzedaŜy, ale przede 
wszystkim na szkolenie merytoryczne, dotyczące promowanych preparatów  
i jednostek chorobowych, w których są one stosowane. JeŜeli wizyty przedsta-
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wicieli mają mieć wpływ na przepisywanie leków, przedstawiciel powinien być 
partnerem w merytorycznej rozmowie z lekarzem. Prawdopodobnie dlatego 
firmy farmaceutyczne chętnie w roli swych przedstawicieli medycznych zatrud-
niają absolwentów medycyny i farmacji oraz innych kierunków pośrednich. 

 Średnia 
 Min-Maks 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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szczery

pewny siebie

elastyczny

rzeczowy
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przyjazny

precyzyjny

ekspresyjny

usmiechnięty

miły

dobrze ubrany

opanowany

 
Rys. 1. Cechy dobrego przedstawiciela medycznego w opinii badanych lekarzy 

Źródło: badania własne. 

Wpływ przedstawicieli medycznych na zachowania lekarzy, wyraŜające się 
w przepisywaniu pacjentom określonych leków recepturowych „Rx” jest klu-
czowy, szczególnie jeŜeli chodzi o wybór przez lekarza jednego z kilku bardzo 
podobnych leków, tzw. generyków. Nieco inaczej rzecz się przedstawia, kiedy 
przedmiotem wyboru są leki oryginalne. Wówczas rola przedstawiciela jest 
waŜna, ale nie zawsze rozstrzygająca6. 

Determinanty wyboru leku przepisywanego przez lekarza 

W odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest waŜność informacji przekazywa-
nych przez przedstawicieli medycznych, 65,06% badanych lekarzy wymieniło 
wytyczne i standardy postępowania w danej jednostce chorobowej. W skali od  
1 do 4, gdzie 1 oznaczało najwyŜszy poziom istotności, a 4 – najniŜszy, średnia 
                                                                 

6 K. Cybulski, M. Misztak, Przedstawiciele medyczni na polskim rynku farmaceutycznym,  
w: Zarządzanie i marketing…, s. 178. 
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ocena waŜności dla wyników badań wynosiła: 1,52 dla męŜczyzn i 1,71 dla 
kobiet. Dla informacji dotyczących wytycznych dla stosowania leku średnia ta 
wynosiła 1,51 dla męŜczyzn i 1,71 dla kobiet. WaŜność informacji dotyczących 
stanowiska ekspertów oceniano na poziomie średnim 1,775 zarówno dla kobiet, 
jak męŜczyzn. Za nieco mniej  istotne badani lekarze uznali cenę, którą musi 
zapłacić pacjent. Jej wartość na poziomie 1,89 ocenili męŜczyźni i na poziomie 
2,03 kobiety. Z kolei waŜność dla cech leku wyniosła 2,02 dla męŜczyzn i 2,07 
dla kobiet. Stosunkowo najmniej waŜne okazały się doświadczenia z lekami 
innych lekarzy (2,3 dla męŜczyzn i 2,24 dla kobiet) oraz informacje o warszta-
tach, konferencjach i kursach naukowych. Średnie ocen waŜności tych informa-
cji były jednak dość wysokie, poniewaŜ wynosiły odpowiednio 2,35 dla męŜ-
czyzn i 2,22 dla kobiet. Odpowiedzi na temat waŜności informacji przekazywa-
nych przez przedstawicieli medycznych zaprezentowano na rysunku 2. 
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Rys. 2. Istotność informacji przekazywanych przez przedstawicieli medycznych 

Źródło: badania własne. 

90,36% badanych lekarzy deklaruje, Ŝe wykorzystuje materiały meryto-
ryczne zostawiane przez przedstawicieli podczas wizyt. Zaledwie 9,64% osób 
ich nie wykorzystuje, w tym 7% męŜczyzn. Deklaracje o korzystaniu z materia-
łów pozostawianych przez przedstawicieli medycznych złoŜyło 96,67% kobiet  
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i 82,50% męŜczyzn. Jak pokazuje przeprowadzone badanie, 81,93% ankietowa-
nych deklaruje, Ŝe wykorzystuje informacje zawarte w pozostawionych ulot-
kach, natomiast nie wykorzystuje ich tylko 18,07% respondentów. Podobnie jak 
w przypadku materiałów merytorycznych chętniej z ulotek korzystają kobiety 
niŜ męŜczyźni. Deklaruje tak 89,83% kobiet i 75% męŜczyzn. 

Respondentów zapytano o to, jaka jest waŜność róŜnych czynników dla 
przepisywania konkretnego leku w danym wskazaniu. 71,7% badanych nadało 
rangę 1, świadczącą o wykorzystaniu tej cechy w pierwszej kolejności, cesze 
skuteczności i bezpieczeństwu stosowania danego leku. Jest to cecha najwaŜ-
niejsza, zarówno dla lekarzy specjalistów, jak i lekarzy pierwszego kontaktu. 
Na drugim miejscu ankietowani wybrali własne doświadczenia z danym prepa-
ratem. JeŜeli lekarz zastosował lek u kilku pacjentów i są oni zadowoleni, chęt-
nie będzie powielał zdobyte doświadczenia u innych pacjentów. W tym miejscu 
ponownie pojawia się bardzo waŜna rola przedstawiciela medycznego. Od jego 
wiedzy merytorycznej oraz wysiłku włoŜonego w promocję zaleŜy, czy po 
pierwsze, lekarz przepisze promowany preparat i po drugie, czy zastosuje go  
u odpowiedniego pacjenta według wskazań, co pomoŜe mu zdobyć dobre do-
świadczenia z tym lekiem i zapewni przepisywanie go kolejnym chorym. 

Trzecim w kolejności waŜności czynnikiem decydującym o przepisaniu da-
nego leku pacjentowi okazała się cena. Jest ona istotną determinantą wyboru 
leku, zarówno dla lekarzy młodszych jak i starszych wiekiem. Nie dziwi waga 
tego czynnika w procesie przepisywania leku przez lekarza. MoŜliwość skorzy-
stania przez pacjentów z tańszych zamienników zaordynowanego leku skłania 
lekarzy do jego uwzględnienia podczas przepisywania leku chorym.  

Natomiast za najmniej waŜną lekarze uznali nazwę leku. Przedstawiciele 
dostarczają im wiele materiałów promocyjnych, ulotek, naklejek, karteczek, co 
pozwala na szybkie zapamiętywanie nazwy promowanego preparatu. MoŜna 
zatem mniemać, Ŝe dobrze spełniają one swą rolę. Deklarowana przez badanych 
lekarzy waŜność poszczególnych czynników wpływających na przepisywanie 
pacjentom określonych leków zaprezentowano w tabeli 1. 

Przemysł farmaceutyczny, jak kaŜda dziedzina działalności gospodarczej, 
rządzi się prawami rynkowymi. Tu równieŜ obowiązują reguły maksymalizacji 
zysków. Firmy farmaceutyczne, które wprowadzają na rynek leki oryginalne, 
działają w warunkach nasilonej konkurencji. Ponoszą one koszty poszukiwania 
nowych molekuł, z których tylko niektóre wejdą na rynek i odniosą sukces. 
Koszty obowiązkowych, wymaganych uregulowaniami prawnymi badań są 
wysokie. Szacuje się, Ŝe kwoty te wahają się w przedziale od pięciuset milio-
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nów do miliarda dolarów7. Dodatkowym utrudnieniem jest stosunkowo krótki 
czas ochrony patentowej produktu – 20 lat od złoŜenia wniosku patentowego.  

Tabela 1 

Struktura odpowiedzi badanych na pytanie o waŜność czynników wpływających na przepisanie 
przez nich leku pacjentom 

Liczba wskazań 
Cecha 

Ranga 
1 2 3 4 5 

Własne doświadczenia 23 36 29 8 1 
Przyzwyczajenie 3 8 14 43 27 
Nazwa leku 2 5 6 25 56 
Skuteczność i bezpieczeństwo leku 71 19 3 4 2 
Cena 7 35 43 12 2 

Źródło: badania własne. 

Uwzględniając fakt, Ŝe w tym czasie lek musi przejść obowiązkowe badania 
oraz skomplikowane procedury rejestracyjne, czas ochrony patentowej po 
wprowadzeniu leku na rynek moŜe wynosić tylko kilka lat. Po upłynięciu tego 
okresu naśladowcy mogą wprowadzić na rynek lek generyczny. Zyskują oni nie 
tylko, wybierając preparat, którego pozycja na rynku jest znana, ale korzystają  
z nakładów poniesionych przez firmę oryginalną na opracowanie i wypromo-
wanie produktu. W ten sposób wzmaga się konkurencja na rynku farmaceu-
tycznym. Zatem dla producentów leków oryginalnych istotne jest szybkie 
wprowadzenie nowego preparatu na rynek oraz pobudzanie moŜliwie wysokie-
go tempa wzrostu jego sprzedaŜy. W wypełnianiu obu tych zadań kluczowa rola 
przypada przedstawicielom medycznym. Bardzo waŜne jest przy tym skoncen-
trowanie działań przedstawicieli na najbardziej obiecujących segmentach pod 
kątem wielkości generowanej sprzedaŜy oraz potencjału opiniotwórczego, przy-
czyniającego się do budowania wizerunku nowej marki. W wielu grupach tera-
peutycznych znajduje zastosowanie reguła Pareto, w myśl której 20–30% leka-
rzy generuje 70–80% wolumenu sprzedaŜy. Dlatego naleŜy się zgodzić z A. Ol-
szewską, Ŝe logiczne jest skoncentrowanie działań promocyjnych na tej grupie, 
przy czym jest to uwarunkowane identyfikacją lekarzy o największym potencja-
le, zarówno w zakresie generowania sprzedaŜy, jak kształtowania wizerunku 
specyfiku8. 

                                                                 
7 B. MoŜejko-Pastewka, Promocja produktów leczniczych – zagadnienia etyki w branŜy farma-

ceutycznej, w: Zarządzanie i marketing…, s. 187. 
8 A. Olszewska, Segmentacja podstawą budowania strategii marketingowej na rynku farma-

ceutycznym, w: Zarządzanie i marketing…, s. 166 i 172. 
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W badaniu zapytano lekarzy, czy korzystają z nowości terapeutycznych i co 
wpływa na ich decyzje o ich zastosowaniu. 78,05% ankietowanych wybrało 
wariant b) kafeterii „biorę od razu pod uwagę wykorzystanie nowego leku, ale 
zanim to uczynię, ocenię, jaką opinię wyraŜają na jej temat eksperci”. Odpo-
wiedź ta dotyczy zarówno lekarzy specjalistów, jak i internistów; zarówno pra-
cujących w szpitalach, jak i w przychodniach. 12,20% badanych zaznaczyło 
odpowiedź c) „jestem sceptyczny co do nowości, zanim je wykorzystam pocze-
kam, co na to powiedzą inni znajomi lekarze, eksperci, jaki będzie odbiór spo-
łeczny”. Zaś 8,54% badanych deklarowało, Ŝe nową opcję terapeutyczną wyko-
rzystują od razu jako jedni z pierwszych, gdyŜ lubią wypróbować nowe rozwią-
zania. 

59 ankietowanych lekarzy deklaruje, Ŝe systematyczne wizyty przedstawi-
ciela medycznego mają wpływ na wzrost przepisywalności promowanego przez 
niego produktu, zaś 17 zaznaczyło odpowiedź, Ŝe nie. Natomiast 23 responden-
tów twierdziło, Ŝe to zaleŜy od róŜnych czynników. Wśród badanych lekarzy 25 
osób o specjalności choroby wewnętrzne, 12 kardiologów i 12 lekarzy medycy-
ny rodzinnej deklaruje, Ŝe wizyta przedstawiciela ma wpływ na przepisywanie 
leku. 65,85% badanych kobiet i 55,17% męŜczyzn deklarowało wpływ wizyty 
przedstawiciela na przepisywanie leku. Wiek badanych lekarzy nie okazał się  
w sposób statystycznie istotny wpływać na ich deklaracje w tej sprawie.  

Przemysł farmaceutyczny jest zainteresowany poszukiwaniem najskutecz-
niejszych produktów leczniczych ze względu na spodziewane zyski z przyszłej 
sprzedaŜy. W związku z tym sponsoruje wiele drogich badań i projektów me-
dycznych, które nie mogłyby być realizowane z budŜetu publicznego. Z kolei 
lekarze zainteresowani są oferowaniem pacjentom jak najskuteczniejszej terapii. 
Niewątpliwie zachodzi w tym miejscu zbieŜność interesów, a jedno środowisko 
nie mogłoby działać na tym polu bez drugiego. Myśl naukowa pochodzi często 
z ośrodków uniwersyteckich i instytutów naukowych, natomiast środki finan-
sowe z przemysłu farmaceutycznego9. 

W tym kontekście interesująca jest równieŜ odpowiedź lekarzy na pytanie  
o to, jaka jest ich postawa w przypadku moŜliwości przepisania pacjentowi 
drogiego, innowacyjnego leku. 53,75% badanych deklaruje, Ŝe przekonuje pa-
cjenta do zastosowania nowego drogiego leku, jeśli sami są przekonani do ko-
rzyści z jego zastosowania. Tylko 22,50% respondentów stara się znaleźć inne 
rozwiązanie terapeutyczne, poniewaŜ ich pacjenci to ludzie niezamoŜni. 23,75% 

                                                                 
9 Ibidem, s. 191. 
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proponuje drogi lek pacjentowi i podejmuje próbę rozmowy z nim na temat 
moŜliwości ekonomicznych jego i jego rodziny. 

Na pytanie o to, jakie są oczekiwania lekarzy wobec przedstawicieli me-
dycznych, respondenci odpowiadali, Ŝe oczekują konkretnej informacji oraz 
miłej, przyjaznej rozmowy. Badani uwaŜają, Ŝe przedstawiciel powinien być 
dobrze przygotowany merytorycznie, szczery, uśmiechnięty. Cenią sobie punk-
tualność, przyjazność, a takŜe umiejętność udzielenia odpowiedzi na indywidu-
alne pytania zadane przez lekarzy podczas wizyty przedstawiciela. Według 
badanych przedstawiciel nie powinien starać się stwarzać sztucznej więzi, ma 
być miły, taktowny i dobrze przygotowany merytorycznie. WaŜna jest umiejęt-
ność dostosowania się przedstawiciela do sytuacji, zwłaszcza gdy przy duŜej 
liczbie pacjentów lekarz jest zajęty i zmęczony. 

Zakończenie 

Wizyta przedstawiciela u lekarza jest podstawowym narzędziem promocyj-
nym, którym dysponują firmy farmaceutyczne. Jest on równieŜ narzędziem  
o najwyŜszym jednostkowym koszcie dotarcia. KaŜdorazowe otwarcie drzwi 
gabinetu lekarskiego wiąŜe się z kosztem na poziomie kilkuset złotych. Dodat-
kowo trzeba pamiętać, Ŝe skuteczność przekazu i zwrot z inwestycji w znaczący 
sposób zaleŜą od nakładów ponoszonych równolegle na działalność z zakresu 
public relations w postaci finansowania kongresów i sympozjów naukowych 
oraz na zarządzanie relacjami z mediami, zwłaszcza o charakterze branŜowym.  

Najlepsze rezultaty moŜe bowiem przynieść umiejętne wykorzystanie róŜ-
nych narzędzi i kanałów komunikacji marketingowej. Ich wybór musi zostać 
oparty na analizach otoczenia, celów i sytuacji, w której znalazło się przedsię-
biorstwo. 
 

PHYSICIANS’ PREFERENCES TOWARDS THE PERSONAL  
SELLING FORM USED BY PHARMACEUTICAL CORPORATIONS  

– RESEARCH RESULTS 
 

Summary 
 

The paper presents the results of survey on physicians’ preferences as recipients of personal 
selling tool used by medical representatives of pharmaceutical firms. The objective of the re-
search was to determine model of contacts desired by the physicians, preferred information and 
additional means supporting personal selling during the meeting, and medical representative’s 
characteristics important for physicians. The survey was targeted at general practitioner and  
at doctors being consultants alike. 

Translated by Urszula Szulczyńska 
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MARKETING WEWNĘTRZNY A ORIENTACJA  
NA KLIENTA W PROCESIE BUDOWY  

PRZEWAGI RYNKOWEJ 
 

 

 

Streszczenie  

Świadoma aktywność marketingowa skierowana do wewnątrz przedsiębiorstwa jest istotnym 
czynnikiem budowania zaufania w firmie i podnosi jakość realizowanych w niej procesów. Ma 
ona równieŜ bezpośredni wpływ na sposób budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem  
w kontekście pełnej orientacji na jego potrzeby. Identyfikacja powiązań pomiędzy uczestnikami 
rynku oraz zarządzanie nimi moŜe stanowić przesłanki do budowy przewagi rynkowej. Analizo-
wanie działalności przedsiębiorstwa i jego powiązań z rynkiem stwarza moŜliwość wykorzystania 
relacji w procesie budowy dodatkowej wartości dla konsumenta oraz kształtowania pozycji kon-
kurencyjnej na rynku i realizacji załoŜonych celów. 

Wprowadzenie 

Badane przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego funkcjonujące  
w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym zaczynają ze zrozumieniem sto-
sować narzędzia marketingowe poprawiające ich zdolność do efektywniejszego 
realizowania celów. Pełniejsze zrozumienie procesów gospodarczych powodu-
je, Ŝe uznanie zyskuje nie tylko zewnętrzna działalność marketingowa, ale rów-
nieŜ działania skierowane do wewnątrz przedsiębiorstwa dające wymierne re-
zultaty w kontekście utworzenia oraz właściwej eksploracji relacji z klientem. 
W celu pełniejszego zrozumienia istoty działań wpływających na funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa oraz podniesienie jego zdolności do konkurowania prze-
prowadzono badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Zrealizowano 
je w 2011 roku na próbie n=95 mikroprzedsiębiorstw sektora MSP zatrudniają-
cych do 9 osób w województwie podkarpackim. Zastosowano dobór losowy 
warstwowy nieproporcjonalny. Głównym celem badań było dokonanie charak-
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terystyki działań marketingowych stosowanych wewnątrz przedsiębiorstw i ich 
wpływu na poprawę relacji z konsumentem w kontekście budowy przewagi 
rynkowej firmy.  

Orientacja na klienta a budowanie lojalności  

Poddając analizie problem budowy jakości relacji, moŜna zauwaŜyć pewną 
prawidłowość, która jest związana z kilkoma zmiennymi prowadzącymi bezpo-
średnio do poprawy procesów gospodarowania i sytuacji przedsiębiorstwa,  
a mianowicie wyŜsza jakość produktów prowadzi do  wzrostu poziomu satys-
fakcji klienta, ta natomiast do jego lojalności i długookresowych relacji z przed-
siębiorstwem, co w konsekwencji daje wzrost rentowności przedsiębiorstwa1.  

Pojęcie jakości w ujęciu procesowym moŜe być traktowane jako „wypad-
kowa jakości projektu, jakości wykonania i jakości eksploatacji”2. Bardzo istot-
nym czynnikiem w tym kontekście jest utrzymywanie właściwych relacji po-
między badaniem rynku, z którym związana jest jakość projektu, a podmiotami 
realizującymi projekt (i związaną z nimi jakością wykonania), co w konse-
kwencji generuje jakość eksploatacji, bezpośrednio odczuwaną przez klienta. 
Konsekwencją procesów produkcyjnych jest oferowanie wartości na rynku (do-
bra, usługi). Wartość dostrzegana przez nabywcę bazuje na subiektywnych od-
czuciach i jego kryteriach. Poddając analizie proces generowania postrzeganej 
wartości, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe jest ona z reguły niŜsza od całkowitej wartości 
pomniejszonej o składniki kosztów, ponoszonych przez nabywcę w procesie 
zakupu (cena, jaką będzie musiał zapłacić za produkt oraz subiektywna relacja 
ceny do wartości uŜytkowej w kontekście produktów konkurencyjnych, jak 
równieŜ całkowite koszty związane z czasem zuŜytym na podjęcie decyzji za-
kupu i energią nabywcy, zaangaŜowaną w procesie decyzyjnym oraz zaanga-
Ŝowaniem psychicznym)3. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe klient jest przede 
wszystkim zainteresowany korzyścią, jaką przyniesie mu produkt; związane są 
z nim koszty, które muszą być pokryte w procesie zakupu4.  

Proces budowania i dochodzenia do lojalności powinien być rozpatrywany 
w kontekście: behawioralnym (rozumianym jako zachowanie polegające na 
systematycznym powtarzaniu zakupów), jako proces poznawczy (podczas któ-
                                                                 

1 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 147. 
2 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 

2000, s. 21. 
3 K. Andruszkiewicz, Marketingowe testowanie produktu w procesie formułowania wartości 

dla klienta, w: Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 157. 

4 H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 2001, s. 15. 
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rego nabywca podejmuje świadomą decyzję wyboru danego produktu, ocenia-
jąc go wyŜej niŜ produkty konkurencyjne) i emocjonalnym (pozytywna postawa 
wywołana uczuciem sympatii i przywiązania do danego produktu, marki, firmy 
czy miejsca zakupu)5.  

Gdy mowa o lojalności, to oznacza nie tylko ponowne zaspokojenie potrze-
by poprzez proces nabycia produktu, lecz swoisty sposób związania go z klien-
tem. Ze względu na występujący rodzaj lojalności oraz typ więzi między klien-
tem a firmą moŜna scharakteryzować róŜne postawy w procesie budowania 
lojalności (tzw. piramida lojalności – prawdopodobni nabywcy, potencjalni 
klienci, okazjonalni klienci, stali klienci, zwolennicy, partnerzy)6. 

Analizując literaturę przedmiotu, moŜna scharakteryzować cztery główne 
grupy motywów wpływających na budowanie lojalności klientów: wynikające  
z relacji klienta z firmą, społeczne, związane z oceną korzyści oraz wywołane 
przymusem zewnętrznym7. Poddając charakterystyce tworzące się interakcje  
z konsumentem, naleŜy podkreślić, Ŝe oparte mogą być one na relacyjnym po-
dejściu do konsumenta oraz na typowo funkcjonalnej charakterystyce kontak-
tów. 

Marketing wewnętrzny – poprawa relacji w przedsiębiorstwie  

Celowość działań związanych z realizacją zamierzeń marketingu we-
wnętrznego powinna być rozpatrywana w kontekście otoczenia zewnętrznego. 
Działania marketingowe skierowane do wewnątrz firmy (tj. motywowanie pra-
cowników, uświadomienie pozycji klienta, budowanie zadowolenia pracowni-
ków, budowanie kultury organizacji czy poprawa know-how pracowników) 
powinny mieć zatem bezpośredni związek z podniesieniem efektywności dzia-
łań związanych z realizacją celów rynkowych poprzez sprawniejszą obsługę 
klientów (ich zdobycie, utrzymanie, odróŜnianie się od konkurencji czy budowa 
zadowolenia klientów na rynku docelowym)8. 

W procesie budowania właściwych kontaktów z otoczeniem naleŜy spoj-
rzeć z perspektywy sposobu przekazywania wartości pomiędzy zbudowanym  

                                                                 
5 S. Wilmańska-Sosnowska, Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu,  

w: Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004; U. KałąŜna-Drewińska, Relacje z klientami jako 
podstawa kształtowania ich lojalności, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, 
red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 17. 

6 K. Radkowski, Wielowymiarowy aspekt jakości  i jej związki z satysfakcją oraz lojalnością 
nabywców, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności..., s. 187. 

7 U. KałąŜna-Drewińska, Relacje z klientami jako podstawa …, s. 17–18. 
8 J. Otto, Marketing relacji…, s. 180. 
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w organizacji systemem wewnętrznym a zewnętrznym światem reprezentowa-
nym przez konsumentów, gdzie dochodzi do wymiany informacji (dóbr) stano-
wiącej rdzeń pojęcia marketingu, w której biorą udział co najmniej dwie strony, 
a kaŜda z nich musi mieć coś wartościowego do zaoferowania pozostałym9. 
WaŜny w firmie jest personel zarządzający, personel zaplecza oraz szczególnie 
istotny z perspektywy tworzenia relacji z otoczeniem zewnętrznym – personel 
kontaktowy10. W marketingu (w szczególności usług) zdolność osób odpowie-
dzialnych za sprzedaŜ, zdobycie klienta moŜe być z znacznym stopniu zdeter-
minowana przez interpersonalne relacje ustanowione z konsumentem (w kon-
tekście dostarczania usługi w procesie wymiany). Długookresowa korzyść wy-
nikająca ze sprzedaŜy moŜe być wynikiem inicjowania i utrzymania trwałych 
relacji  
z osobą odpowiedzialną za sprzedaŜ w przedsiębiorstwie11. KaŜda firma jest 
powiązana przez sieć interakcji z dostawcami, dystrybutorami, konsumentami 
oraz grupą sprzyjających jej rozwojowi uczestników gry rynkowej12. Stworzona 
w ten sposób sieć powiązań zbudowana jest z węzłów oraz relacji pomiędzy 
nimi (węzłami mogą być firmy, działy, ludzie, zasady, maszyny lub węzły wie-
dzy)13. Interakcje pomiędzy róŜnymi uczestnikami rynku moŜna klasyfikować 
na pewnym poziomie ogólności jako Business Marketing Relationships  
– BMRs, Interpersonal Commercial Relationships – ICRs, Business to Consu-
mer – B2C14. Wszelkiego typu charakteryzowane relacje w kontekście działań 
marketingu relacyjnego są oparte na idei mówiącej, Ŝe kontakt z partnerem biz-
nesowym tworzy dodatkową wartość dla klienta w procesie sprzedaŜy dóbr  
i usług. Ustanowiona relacja moŜe z powodzeniem oferować bezpieczeństwo 
oraz zaufanie zmniejszające ryzyko zakupu. Aby utrzymać właściwą jakość 
relacji, naleŜy pozostawać z dostawcami produktów w ciągłym kontakcie, infor-

                                                                 
9 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 521. 
10 P. Zeller, Marketing wewnętrzny, perspektywa jakościowa, w: Marketing usług profesjonal-

nych. Kultura organizacji – osobowość profesjonalisty, red. K. Rogoziński, Mars Graf, Poznań 
2001, s. 225.  

11 L.A. Crosby, K.R. Evans, D. Cowles, Relationship quality in services selling: an interper-
sonal influence perspective, „Journal of Marketing” 1990, No. 54 s. 75–76, 68–81. 

12 D. Iacobucci, J.D. Hibbard, Toward an encompassing theory of business marketing relation-
ships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): An empirical generalization, 
„Journal of Interactive Marketing” 1999, Vol. 13, Iss. 3, s. 15. 

13 D. Iacobucci, Interactive marketing and the meganet: networks of networks, „Journal of In-
teractive Marketing” 1998, Vol. 12, s. 11. 

14 D. Iacobucci, J.D. Hibbard, Toward an encompassing theory…, s. 16. 
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mować się wzajemnie o swoich wymaganiach i intencjach15. Rozpatrując zna-
czenie marketingu i bogactwo jego odmian w działalności rynkowej, naleŜy 
zauwaŜyć, Ŝe ze swojej definicji są one elementem kreującym wartość i jakość 
dla ostatecznego odbiorcy. Posiadają równieŜ niebagatelne znaczenie w tworze-
niu i utrzymywaniu właściwych relacji pomiędzy uczestnikami rynku. Poddając 
charakterystyce płaszczyzny i formy działań kooperacyjnych pomiędzy uczest-
nikami rynku, naleŜy podkreślić korzyści wynikające z realnej poprawy jakości 
dóbr i usług, a takŜe utrzymanie właściwych relacji z otoczeniem16. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań uzyskane wśród właścicieli mikro-
przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, ich opinie dotyczące działań 
realizowanych wewnątrz firmy, mających na celu poprawę funkcjonowania 
przedsiębiorstwa poprzez aktywności związane z wprowadzeniem marketingu 
wewnętrznego. 

Tabela 1 

Znaczenie marketingu wewnętrznego dla mikroprzedsiębiorstw w procesie oddziaływania na 
pracowników – wybrane aspekty (skala oceny 1 – najmniejsze znaczenie,  

10 – największe znaczenie) 

Zmienna Średnia Mediana Moda Liczność mody SD 

Przepływ informacji w firmie 6,39 6,00 9 19 2,38 

Wsparcie wewnętrznej współpracy 7,34 8,00 8 21 2,16 
Praca nad uświadomieniem roli 
pracowników w oddziaływaniu na 
klienta 

7,55 8,00 9 22 2,24 

Uświadomienie pracownikom celów 
firmy 

7,04 7,00 10 16 2,32 

Analiza potrzeb pracowników  
i określenie ich satysfakcji 

6,11 7,00 9 15 2,78 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Analizując wybrane zmienne charakteryzujące działania do wewnątrz 
przedsiębiorstwa w kontekście wypracowania odpowiedniej świadomości pra-
cowników w procesie realizacji celów przedsiębiorstwa i przez to pełniejszego 

                                                                 
15 Ch. Gronroos, Creating a relationship; dialogue: communication, interaction and value, 

„Marketing Review” 2000, Vol. 1, s. 5. 
16 B. Wierzbiński, Znaczenie działalności marketingowej w procesach kooperacyjnych przed-

siębiorstw, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na 
konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe nr 595, Ekono-
miczne Problemy Usług nr 55, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,  
s. 271. 
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oddziaływania na konsumenta (średnia 7,55; mediana 8; SD 2,24), naleŜy pod-
kreślić, Ŝe ten czynnik znalazł uznanie wśród badanych przedsiębiorstw, uzy-
skując największe wartości. JednakŜe naleŜy zwrócić uwagę na dosyć wysokie 
wskazania błędu standardowego, co sugeruje, Ŝe badani przedsiębiorcy będący 
menedŜerami mikroprzedsiębiorstw róŜnili się znacząco w ocenie. Jest to za-
pewne spowodowane pewnym doświadczeniem oraz świadomością znaczenia 
takiego czynnika w procesie dostarczania większej wartości dla klienta. NajniŜ-
szą średnią (średnia 6,11; mediana 7; SD 2,78) wśród badanych przedsiębior-
ców uzyskał czynnik: analiza potrzeb pracowników i określenie ich satysfakcji. 
Przedsiębiorcy zatem nie dbają aŜ tak bardzo o satysfakcję, pomimo Ŝe w tej 
grupie odchylenie standardowe jest wysokie, czyli znajdują się właściciele 
przedsiębiorstw widzący moŜliwość podniesienia efektywności swoich działań 
poprzez ściślejszą współpracę z pracownikami i zadbanie o właściwy poziom 
ich satysfakcji. 

Pełniejszy obraz badanej populacji przedstawiono na rysunku 1, na którym 
moŜna zaobserwować wyŜej charakteryzowane czynniki. 

 

 

Rys. 1. Znaczenie marketingu wewnętrznego dla mikroprzedsiębiorstw w procesie oddziaływania 
na pracowników – wybrane aspekty (skala oceny 1 – najmniejsze znaczenie, 10 – największe 
znaczenie) 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Analizując przedstawione czynniki, moŜna zauwaŜyć, Ŝe dwa z nich 
(wsparcie wewnętrznej współpracy – mediana 8 oraz praca nad uświadomie-
niem roli pracowników w oddziaływaniu na klienta – mediana 8) są bardzo 
istotnymi elementami w opinii przedsiębiorców i zajmują najwyŜsze miejsce  
w ich hierarchii. Jednak nie przyczyni się to do wzrostu świadomości pracowni-
ków w kontekście pełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów bez naleŜytej 
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uwagi poświęconej analizie potrzeb pracowników (mediana 7) i uświadomieniu 
im roli, jaką zajmują w przedsiębiorstwie (mediana 7). 

Są to mniej istotne czynniki, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę roz-
kład odpowiedzi pomiędzy pierwszym i trzecim kwartylem (czyli 50% wszyst-
kich odpowiedzi uzyskanych w badaniu), gdzie oceny oscylowały pomiędzy 5  
a 9 w dziesięciostopniowej skali. Natomiast w przypadku analizy potrzeb i sa-
tysfakcji pracowników uzyskano jeszcze większą rozpiętość ocen (pomiędzy  
4 a 9 w dziesięciostopniowej skali). Jednak, jak się wydaje, najistotniejszy 
czynnik poprawiający zarówno wewnętrzną współpracę oraz zrozumienie przez 
pracowników waŜności kreowania dobrych relacji z klientem został oceniony 
najniŜej – jest to przepływ informacji w firmie (mediana 6). Przepływ informa-
cji w przedsiębiorstwie jest bezpośrednio związany z grupą zmiennych najwy-
Ŝej ocenianych (wsparcie wewnętrznej współpracy – mediana 8; praca nad 
uświadomieniem roli pracowników w oddziaływaniu na klienta – mediana 8) 
oraz grupą zmiennych najniŜej ocenionych (uświadomienie pracownikom celów 
firmy – mediana 6; analiza potrzeb pracowników i określenie ich satysfakcji  
– mediana 6). Przepływ informacji powinien być traktowany priorytetowo  
i odbywać się w dwóch kierunkach, czyli pracownicy powinni być na bieŜąco 
informowani o planach i działaniach przedsiębiorstwa, natomiast właściciel 
powinien mieć świadomość co do poziomu satysfakcji i zadowolenia pracowni-
ków. Taki stan rzeczy będzie miał z pewnością wpływ na jakość relacji tworzo-
nej przez pracowników firmy z jej klientami, co przeniesie się na wskaźnik ROI 
marketingowej aktywności i związanej z nim Customer Lifetime Value (CLV)17 
skorelowanej ze sposobem eksploracji utworzonej trwałej relacji z klientem. 
Reasumując, poprawa przepływu informacji w organizacji gospodarczej jest 
kluczowym czynnikiem sprzyjającym integracji zespołów zadaniowych oraz ma 
wpływ na sukces rynkowy. 

Wymiana informacji w kontek ście współpracy z innymi podmiotami  

Konsument jest głównym motorem procesów integracyjnych, które powin-
ny rozpoczynać się od integracji wewnętrznych procesów i działań aŜ do ze-
wnętrznej integracji z dostawcami i klientami. Egzogeniczna i endogeniczna 
integracja moŜe być uzyskana głównie poprzez m.in. usprawnienie wszystkich 
wewnętrznych funkcji oraz dzielenie się informacjami w kontekście budowy 
relacji z dostawcami i klientami. Usprawnienie kaŜdej funkcji wewnętrznej 
                                                                 

17 J.D. Lenskold, Marketing ROI: playing to win on the profit scorecard, ROI is the measure 
that counts, „Marketing Management” 2002, Vol. 11, s. 32; J.D. Lenskold, Costumer centric 
marketing ROI, „Marketing Management” 2004, Vol. 13, s. 27. 
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powinno poprzedzać zewnętrzne połączenie z dostawcami i klientami w fazie 
zewnętrznej kooperacji18.  

Integracja odnosi się głównie do przepływu materiałów i informacji. Rów-
nowaŜenie strony popytowej i podaŜowej jest łatwiejsze przy zintegrowanych 
przepływach informacyjnych z dostawcami i odbiorcami. Integracja działań 
moŜe być interpretowana jako „proces koordynowania działań, zasobów i orga-
nizacji w kontekście wspólnego funkcjonowania”19. Filozofia współpracy po-
strzegana jest podobnie jak marketing relacji – nacisk jest połoŜony na wspólną 
wizję, cele i korzyści oraz nieformalną strukturę relacji. Prowadzi to w konse-
kwencji do powstania innowacji, co oznacza, Ŝe w tym samym czasie firmy 
muszą intensyfikować swoje działania konkurencyjne wymuszające na nich 
przyśpieszenie tempa zmian. W rezultacie ulega przyśpieszeniu cykl Ŝycia pro-
dukowanych wyrobów oraz zaostrza się konkurencja. Wymusza to koncentrację 
na podstawowych kompetencjach definiowanych jako moŜliwość zbiorowego 
uczenia się w organizacji w kontekście zróŜnicowanych zdolności produkcyj-
nych i wielopłaszczyznowej integracji w szczególności związanej z trendami 
technologicznymi20. 

Sposób komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami w procesie przekazywa-
nia wartości i oddziaływanie ma konsumenta w procesie dostarczania mu peł-
niejszej i szybszej informacji mogą być uwydatnione poprzez stronę interneto-
wą. W badaniu dokonano analizy przedsiębiorstw (zatrudniających do 9 pra-
cowników i realizujących róŜne funkcje w kanale marketingowym) w kontek-
ście posiadanej strony internetowej i moŜliwości związanych z szybszym re-
agowaniem na potrzeby klienta w procesie przekazywania wartości rynkowej 
poprzez ten kanał marketingowy. W tabeli 2 dokonano charakterystyki przed-
siębiorstw z perspektywy funkcjonującej strony internetowej i jej funkcji  
w kanale marketingowym. 

Poddając analizie zgromadzony materiał, naleŜy podkreślić, Ŝe w badanej 
populacji przedsiębiorstw 47,37% mikroprzedsiębiorstw nie posiadało strony 
internetowej, co przy dzisiejszym rozwoju informatyzacji i stopniu wykorzy-
stywania Internetu w działalności gospodarczej jest bardzo niekorzystnym zja-
wiskiem. 

                                                                 
18 R. Narasimhan, K. Soo Wook, Information system utilization strategy for supply chain inte-

gration, „Journal of Business Logistics” 2001, Vol. 22, No. 2, s. 54. 
19 S. Hertz, Dynamics of alliances in highly integrated supply chain networks, „International 

Journal of Logistics: Research and Applications” 2001, Vol. 4, No. 2, s. 239. 
20 B. Nooteboom, Inter-Firm Alliances: analysis and design, Publisher Routledge, London 

1999, s. 60. 
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Tabela 2 

Firmy zatrudniające do 9 osób  komunikujące się przez Internet z klientem  
i ich pozycja w kanale marketingowym 

Posiadanie strony internetowej Dostawca Producent Pośrednik Detalista Razem 
brak strony internetowej (liczba) 17 9 10 9 45 
% z kolumny 44,74 60,00 40,00 52,94  
% z wiersza 37,78 20,00 22,22 20,00  
% z całości 17,89 9,47 10,53 9,47 47,37 
strona nie jest interaktywna (liczba) 12 3 13 6 34 
% z kolumny 31,58 20,00 52,00 35,29  
% z wiersza 35,29 8,82 38,24 17,65  
% z całości 12,63 3,16 13,68 6,32 35,79 
interaktywna strona (liczba) 9 3 2 2 16 
% z kolumny 23,68 20,00 8,00 11,76  
% z wiersza 56,25 18,75 12,50 12,50  
% z całości 9,47 3,16 2,11 2,11 16,84 
Ogół (liczba) 38 15 25 17 95 
% z całości 40,00 15,79 26,32 17,89  

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się załoŜyć stronę internetową, stano-
wiły 35,79% badanej populacji, niestety załoŜona strona pełniła głównie funk-
cję informacyjną oraz promocyjną. Natomiast jedynie 16,84% przedsiębiorstw 
zdecydowało się na załoŜenie i utrzymywanie strony w pełni interaktywnej, 
czyli dającej moŜliwość kontaktu i otrzymywania pełnej informacji o ofercie 
oraz umoŜliwiającej składanie zamówień przez Internet. Takie rozwiązanie jest 
obecnie zdecydowanie korzystniejsze, poniewaŜ konsumenci w procesie zakupu 
zaczynają często od rozpoznania rynku poprzez penetrację informacji w Inter-
necie. Dosyć ciekawym zjawiskiem jest fakt, Ŝe w populacji przedsiębiorstw 
klasyfikujących się jako pośrednicy w procesie przekazywania wartości 52% 
zadeklarowało posiadanie nieinteraktywnej strony internetowej, co stanowiło 
38,24% wszystkich przedsiębiorstw, które taką stronę posiadały w badanej po-
pulacji. Natomiast interaktywną stronę internetową posiadały głównie przedsię-
biorstwa charakteryzujące się jako dostawcy usług, dóbr, co stanowiło 23,68% 
w tej grupie i 56,25% w grupie przedsiębiorstw deklarujących posiadanie takiej 
strony. Takie stanowisko jest zapewne podyktowane wymogiem szybkiej reak-
cji na zapotrzebowanie rynku i bardzo silnej konkurencji w tej dziedzinie dzia-
łalności oraz wygodą dla klienta. Wszystkie wymienione czynniki powodują, Ŝe 
przedsiębiorstwa te przodują w procesie ustanawiania trwalszych więzi rynko-
wych, dzięki czemu mogą szybciej i skuteczniej reagować na potrzeby rynko-
we, poprawiając swoją pozycję rynkową i dłuŜej eksplorując więzi z klientami. 
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Zakończenie 

Reasumując powyŜsze rozwaŜania, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w analizowanej 
populacji mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim, naleŜących  
głównie do grupy firm rodzinnych, występują róŜnice w sposobie zaspokajania 
potrzeb i budowania wartości dla klienta. Wynikają one ze świadomości właści-
ciela oraz zrozumienia istoty przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania na rynku. 
Wśród części przedsiębiorców moŜna zaobserwować przekonanie, Ŝe jest to 
jedynie narzędzie słuŜące do generowania zysku. Jednak naleŜy podkreślić, Ŝe 
pojawia się poczucie wartości utrzymywania właściwych relacji z klientem 
(które wydaje się być spowodowane trudnością zdobycia nowych klientów) na 
rynku docelowym, przede wszystkim przedsiębiorcy zaczynają sobie zdawać 
sprawę ze znaczenia marketingu wewnętrznego w firmie (nawet jeŜeli nie  
w pełni rozumieją, Ŝe podejmowane działania mają z nim związek) i podniesie-
nia jakości utworzonej relacji z klientem, co jest niezbędnym elementem budo-
wania trwałej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Stąd teŜ działania podejmo-
wane nad uświadomieniem roli pracowników w oddziaływaniu na klienta oraz 
zrozumienie przez nich celów firmy pozwala równieŜ właścicielom odkryć 
istotę funkcji pełnionych przez nich w środowisku lokalnym.  
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SPOŁECZNEJ – WYBRANE ASPEKTY 

 

 

 

Streszczenie  

Od przełomu lat 80. i 90. XX w. w Polsce kwestia postrzegania społecznego grup dyspozy-
cyjnych i ich aktywności jest szczególnie istotna, gdyŜ instytucje bezpieczeństwa realizują swe 
funkcje w systemie demokratycznym i społeczeństwie obywatelskim. W przypadku Wojska 
Polskiego ów wizerunek społeczny jest generalnie pozytywny, zarówno w przypadku postrzega-
nia wojska jako instytucji, jak i prestiŜu zawodu oficera polskich sił zbrojnych. Policja swój 
pozytywny wizerunek dopiero buduje, niemniej osiąga na tej płaszczyźnie spore sukcesy. 

Wprowadzenie 

Kwestia wizerunku i postrzegania instytucji bezpieczeństwa oraz formacji 
mundurowych moŜe być rozpatrywana na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, 
analizie moŜna poddać postrzeganie wojska, policji, straŜy granicznej czy słuŜ-
by więziennej jako konkretnych instytucji. Po drugie, moŜna takŜe analizować 
poszczególne grupy dyspozycyjne w kontekście wykonywanych przez nie funk-
cji. Po trzecie, w centrum zainteresowania moŜe znaleźć się postrzeganie wy-
branych grup dyspozycyjnych w kontekście ich funkcjonariuszy.  

O ile zatem relatywnie łatwo kreślić rysy wizerunku społecznego instytucji 
bezpieczeństwa, zasadniejsze jest pytanie, po co to czynić? Czy z punktu wi-
dzenia wszystkich nie wystarczy, Ŝe owe instytucje zapewnią zaspokojenie 
(obiektywne i subiektywne) jednej z podstawowych potrzeb człowieka? Okazu-
je się, Ŝe nie. „Z natury rzeczy takŜe wraz z upadkiem komunizmu sowieckiego 
jego satelitarne wojska, w tym wojsko odziedziczone po PRL-u, nie mogły się 
stać automatycznie wojskami społeczeństw obywatelskich” – pisał o polskiej 
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armii Z. Zagórski1. Ten tok myślenia obecny jest takŜe w przypadku innych 
formacji mundurowych. O ile kiedyś ich funkcje były determinowane przez 
monopartię i władzę niedemokratyczną, o tyle po roku 1989 mocodawcą owych 
instytucji jest społeczeństwo. To właśnie określa ich nowe funkcje i zadania, to 
wreszcie sprawia, Ŝe pojęcie wizerunku społecznego nabiera nowego, istotnego 
znaczenia.  

W niniejszym artykule skoncentrowano się na wizerunku zewnętrznym2 
Wojska Polskiego oraz policji. Wybór tych formacji nie był przypadkowy – nie 
tylko są to dwie największe grupy dyspozycyjne, ale przede wszystkim adresa-
tem ich aktywności jest całe społeczeństwo. Przeciwieństwo stanowiłyby roz-
maite straŜe miejskie lub gminne, gdzie krąg adresatów wyznacza granica ad-
ministracyjna, czy słuŜba więzienna, w przypadku której klientami są osoby 
korzystające z systemu penitencjarnego. Kreśląc ramy społecznego wizerunku 
tych organizacji, korzystano głównie z ogólnodostępnych danych wtórnych  
i badań sondaŜowych realizowanych przez ośrodki demoskopijne. 

Wizerunek Wojska Polskiego i Ŝołnierzy zawodowych 

Wojsko Polskie naleŜy do instytucji o bogatej tradycji, jego początki w Pol-
sce moŜna datować na okres powstawania państwa, kiedy to stan rycerski był 
juŜ grupą społeczną stanowiącą górną warstwę feudalnej społeczności3.  
W okresie odrodzenia etos rycerski uległ przewartościowaniu4. Rolę obrońcy 
przed zagroŜeniem z zewnątrz przejęła szlachta, która równocześnie była takŜe 
niejako spadkobiercą tegoŜ etosu5. Współcześnie, jak wskazuje się w Konstytu-
cji RP, „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej słuŜą ochronie niepodległości 
państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa  
i nienaruszalności jego granic” (art. 26, ust. 1). Poza tym wojsko moŜe w szcze-
gólnych okolicznościach wykonywać inne zadania niŜ te, które są związane ze 
staniem na straŜy suwerenności i niepodległości społeczeństwa oraz jego bez-
pieczeństwem i pokojem, czyli moŜe: brać udział w zwalczaniu klęsk Ŝywioło-
                                                                 

1 Z. Zagórski, Wojsko w strukturze i świadomości społecznej, w: Poglądy i doświadczenia, Ze-
szyty Naukowe WSO, wydanie specjalne, Wyd. WyŜszej Szkoły Oficerskiej, Wrocław 2000,  
s. 19.  

2 A. Figiel, Czym jest wizerunek przedsiębiorstwa – próba zdefiniowania, w: Marketing przy-
szłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, red.  
G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2011, s. 83–96. 

3 J. Maciejewski, Oficerowie Wojska Polskiego w okresie przemian społecznej struktury i woj-
ska. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 30.  

4 M. Adamkiewicz, Z dziejów etosu wojska, Bellona, Warszawa 1997.  
5 J. Maciejewski, Oficerowie…, s. 31. 
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wych, nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska i likwidacji ich skutków, uczestni-
czyć w akcjach poszukiwania i ratowania Ŝycia6. 

Jako instytucja publiczna Wojsko Polskie jest relatywnie pozytywnie oce-
niane przez społeczeństwo7. Patrząc na armię z perspektywy współczesności, 
naleŜy zdawać sobie sprawę ze znaczenia, jakie wywarła zmiana społeczna  
i instytucjonalna, która zaszła w Polsce u progu lat 90. XX wieku8. Czas PRL-u 
to obecność naszego kraju w Układzie Warszawskim i sojusz z ZSRR, zasadni-
cza słuŜba wojskowa i interwencja armii na terenie Czechosłowacji, takŜe stan 
wojenny, jak równieŜ wojsko traktowane przez pryzmat „męskości”, inicjacji, 
obowiązku względem kraju. Ów dysonans będzie kreować niejednolity obraz 
polskiej armii. W okresie transformacji pozytywne oceny Wojska Polskiego 
przewaŜały nad negatywnymi. Poza tym obserwuje się pewną stabilność ocen. 
W badaniu z czerwca 2010 roku 73% respondentów dobrze ocenia jego pracę, 
źle natomiast – zaledwie 5% badanych9. Równocześnie 22% badanych wybiera 
odpowiedź „trudno powiedzieć”. Co interesujące, liczba osób, które nie doko-
nują Ŝadnego wskazania kategorycznego, jest relatywnie wysoka i w okresie od 
lutego 2006 do czerwca 2010 roku oscyluje pomiędzy jedną szóstą a jedną 
czwartą badanych (17–25%). Wydaje się, Ŝe będzie to moŜna łączyć z relatyw-
nie małą wiedzą o działaniu polskiej armii, gdyŜ tylko niespełna jedna trzecia 
Polaków deklaruje, Ŝe interesuje się sytuacją sił zbrojnych w Polsce10. Badanie 
z marca 2011 r. pokazuje nieznaczny spadek zaufania dla armii. Działalność 
polskiej armii w marcu ocenia pozytywnie 64% badanych – spadek w stosunku 
do marca 2010 o 2%11, ale juŜ we wrześniu 2011 r. – 65%12.  

                                                                 
6 Z. Morawski, Prawne determinanty pozycji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeń-

stwa Polski na przykładzie trzech organizacji formalnych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2005, s. 101.  

7 A. Gazicki, K. Socha, Oficerowie WP w opinii mieszkańców Pomorza Centralnego, w: Ofice-
rowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, red.  
T. Kołodziejczyk, D.S. Kozerawski, J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro-
cław 2008, s. 61 i nast. 

8 J. Maciejewski, Sylwetka oficera WP w dobie przemian ustrojowych, w: Oficerowie grup dys-
pozycyjnych. Socjologiczna analiza…, s. 15. 

9 Oceny działalności niektórych instytucji publicznych, Komunikat z badań BS 85/2010, CBOS, 
Warszawa, czerwiec 2010, s. 7. 

10 Polacy o siłach zbrojnych, Komunikat z badań BS 144/2009, CBOS, Warszawa, październik 
2009, s. 1. 

11 Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań BS 30/2011, CBOS, Warszawa, marzec 
2011, s. 9. 

12 Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań BS 108/2011, CBOS, Warszawa, wrzesień 
2011, s. 9. 
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Polska od pewnego czasu jest państwem uczestniczącym w dwu potęŜnych 
strukturach – NATO (od 1999 r.) oraz UE (od 2004 r.). Ta obecność moŜe być 
traktowana jako powaŜna determinanta niwelowania zagroŜeń13, chociaŜ moŜe 
teŜ generować zagroŜenia bardziej zróŜnicowane14. Jeśli chodzi o poczucie bez-
pieczeństwa na arenie międzynarodowej, to wśród Polaków przewaŜają oceny 
pozytywne – od maja 1992 roku odsetek badanych, którzy uwaŜają, Ŝe nie ma 
zagroŜenia dla naszej niepodległości, wyraźnie przekracza procent tych, którzy 
dostrzegają moŜliwe zagroŜenia15. MoŜna interpretować to jako względne po-
czucie bezpieczeństwa od potencjalnej agresji innych państw. Współczesne 
bezpieczeństwo państwa nie kończy się na jego granicy, często ją przekracza.  
Z punktu widzenia odbioru społecznego główną sferą aktywności polskiej armii 
jest obecnie udział w róŜnego typu misjach zagranicznych. Jest to o tyle istotne, 
Ŝe kiedy analizuje się stosunek Polaków do misji w Iraku oraz Afganistanie, to 
widać relatywnie wysokie natęŜenie postaw pacyfistycznych16. Co ciekawe, nie 
wiąŜą się one tylko z jedną misją, ani teŜ nie pokazuje tego ich jednokrotny 
pomiar. Polacy są społeczeństwem, które silniej od innych nacji europejskich 
artykułuje konieczność zakończenia misji w Afganistanie17. Udział zwolenni-
ków tej misji oscyluje zaledwie wokół jednej piątej respondentów18, podobnie 
zresztą przedstawiały się nastroje opinii publicznej w trakcie operacji w Iraku. 
Wtedy zwracały uwagę duŜe fluktuacje ocen, a takŜe to, Ŝe wraz z trwaniem 
misji miało miejsce intensyfikowanie się wskazań negatywnych19. Sytuacja,  
w której Wojsko Polskie podejmuje aktywność nieakceptowaną przez Polaków 
nie wpływa (lub wpływa nieznacznie) na pogorszenie się jego wizerunku spo-
łecznego. 

Kolejną kwestią, która wydaje się istotna, kiedy mowa o wizerunku instytu-
cji bezpieczeństwa, jest postrzeganie zawodu Ŝołnierza zawodowego w społe-
                                                                 

13 K. Dojwa, Dziesięciolecie Polski w Pakcie Północnoatlantyckim w ocenie opinii publicznej, 
w: 10 lat Polski w NATO, red. A. Skrabacz, Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2009,  
s. 142–166. 

14 S. Koziej, Potrzeby bezpieczeństwa i cele strategiczne NATO, w: Bezpieczeństwo w stosun-
kach transatlantyckich, red. J. Gryza, Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 206.  

15 Ibidem. 
16 K. Dojwa, Czy Polacy są pacyfistami? Postawy i opinie Polaków względem wybranych kwe-

stii podnoszonych przez ruch pacyfistyczny, Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych, Wrocław 2012 (złoŜony do druku).  

17 Światowa opinia publiczna o polityce Stanów Zjednoczonych i operacji NATO w Afganista-
nie, Komunikat z badań BS 108/2009, CBOS, Warszawa, lipiec 2009, s. 11.  

18 W badaniach od stycznia 2007 r. do września 2009 r. wynosi on od 14 do 22% badanych. 
Udział przeciwników misji oscyluje od 72 do 83%. Za. Opinia publiczna wobec misji w Afgani-
stanie, Komunikat z badań BS 127/2009, CBOS, Warszawa, wrzesień 2009, s. 1–2.  

19 K. Dojwa, Dziesięciolecie Polski…, s. 142–166. 
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czeństwie. Jak wskazuje H. Domański, najwyŜszą wartość przypisuje się za-
zwyczaj zawodom o wysokiej złoŜoności pracy, których wykonywanie wymaga 
wysokich kwalifikacji, a takŜe zajęciom szczególnie niebezpiecznym dla zdro-
wia i Ŝycia o duŜej uciąŜliwości fizycznej. Świadomość niejednakowej waŜno-
ści i prestiŜu ról zawodowych staje się tworzywem hierarchii społecznej. Jeden 
zawód postrzegany jest jako „gorszy”, inny jako „lepszy”, kolejne jako „zasłu-
gujące na respekt”, jeszcze inne jako „niewarte szacunku”20. Wedle wskazanych 
powyŜej kryteriów zawód Ŝołnierza posiadałby większość atrybutów pozwala-
jących usytuować go na najwyŜszych pozycjach hierarchii prestiŜu społeczne-
go. Przemawiałaby za tym złoŜoność czynności, wykształcenie i kwalifikacje, 
zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia, a takŜe niewskazane powyŜej społeczne znacze-
nie pracy21. 

Biorąc pod uwagę instytucjonalne ramy statusu Ŝołnierza, naleŜy zwrócić 
uwagę na to, Ŝe „Ŝołnierzem zawodowym moŜe być osoba posiadająca obywa-
telstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność Rzeczypospolitej 
Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz 
zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej słuŜby wojskowej”22. 
Teoretycznie owe przesłanki wydają się być łatwe do spełnienia, ale czy na 
pewno? W XVIII w. „oficerstwo” nie wiązało się jeszcze z osobną profesją  
– uwaŜano, Ŝe kaŜdy dobrze urodzony, zwłaszcza arystokrata, zna się na dowo-
dzeniu niejako z natury rzeczy. Natomiast w XIX wieku na skutek wojen napo-
leońskich ukształtował się nowy typ armii o charakterze masowym i narodo-
wym. Od oficera zaczęto Ŝądać wiedzy oraz specjalizacji wojennej. Jak wskazu-
je J. Maciejewski, „w relacjach społecznych dokonała się niewyobraŜalna 
przemiana orientacji oficerów wobec ich ról w zbiorowości. Od XIX wieku 
kadra wojskowa zaczęła traktować swe zajęcia jako szczególne powołanie opar-
te na profesjonalizmie”23. Polska armia odradziła się w okresie XX-lecia mię-
dzywojennego24. W tym okresie dla statusu społecznego oficera Wojska Pol-
skiego nie tylko waŜne były wszelkie kwestie związane z „narodowym” uza-

                                                                 
20 H. Domański Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze. Struktura spo-

łeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1991, 
s. 93–95. 

21 J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 198–220. 
22 Ustawa z 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o słuŜbie wojskowej Ŝołnierzy zawodo-

wych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 79, poz. 669, art. 2. 
23 J. Maciejewski, Sylwetka oficera WP…, s. 17. 
24 Z. Jagiełło, Etos podoficera w armii. Tradycje i współczesność, w: Grupy dyspozycyjne spo-

łeczeństwa polskiego, red. J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  
s. 260.  
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sadnieniem jego roli społecznej, kwestia wynagrodzeń i gratyfikacji oraz auto-
nomii decyzyjnej25, ale takŜe kodeksu honorowego26. Jeśli chce się poznać 
współczesne meandry statusu zawodowego Ŝołnierzy zawodowych, naleŜy cof-
nąć się do okresu PRL-u. W badaniach z 1958 roku zawód oficera wojska cie-
szył się średnim szacunkiem27. Bardzo wysokim prestiŜem darzyło go 8% bada-
nych, wysokim powaŜaniem – 30%, średnim – 38%, niskim – 15%, zaś bardzo 
niskim – 6%. Badania z roku 1975 pokazują nieznaczny wzrost powaŜania dla 
Ŝołnierzy. Bardzo wysoki prestiŜ artykułowało 16% badanych, wysoki – 37%. 

Czy w okresie transformacji systemowej postrzeganie Ŝołnierzy zawodo-
wych przez społeczeństwo uległo zmianie? Jak wskazano powyŜej, zawód,  
a moŜe nawet funkcja społeczna oficera Wojska Polskiego w polskiej kulturze 
wiązała się z powaŜnym znaczeniem społecznym oraz pojęciem etosu. Czy 
współcześnie te elementy są widoczne? W 1996 roku OBOP przeprowadził 
badanie, w którym pytano respondentów o szacunek dla poszczególnych profe-
sji, a takŜe o to, czy badani chcieliby, aby ich synowie takie profesje wykony-
wali28. W pytaniu, w którym badani mieli z 9 profesji wybrać 3, które ich zda-
niem cieszą się duŜym szacunkiem, zawód oficera WP wybrało 14%. W ten 
sposób profesja ta zajęła czwarte miejsce w rankingu. Dla co dziesiątego bada-
nego zawód ten wiązał się z satysfakcją z pracy. MoŜe zaskakiwać natomiast, Ŝe 
tylko dla 7% badanych ten zawód był poŜyteczny społecznie. Uzasadnieniem 
moŜe być postrzeganie relatywnego bezpieczeństwa Polski na arenie międzyna-
rodowej, jak równieŜ to, Ŝe charakterystyczne dla tej formacji „czynności” są 
rzadziej dostrzegane przez respondenta niŜ ma to miejsce w przypadku profesji, 
które zajęły wyŜsze pozycje w rankingu, czyli lekarzy, nauczycieli czy policjan-
tów29. W roku 1999 połowa respondentów wskazuje, Ŝe darzy duŜym szacun-
kiem Ŝołnierzy zawodowych (w randze kapitana), dla jednej trzeciej badanych 
(38%) to profesja ciesząca się średnim powaŜaniem30. Jedynie nieliczni (7%) 
wskazują, Ŝe ten zawód cieszy się niskim powaŜaniem. W roku 1999 zawód 
Ŝołnierza zawodowego WP zajmuje 9. miejsce w rankingu uwzględniającym 26 
profesji i funkcji. W komunikacie z badań z 2009 roku profesja Ŝołnierza zawo-

                                                                 
25 Szerzej: J. Tarnowski, Społeczeństwo drugiej Rzeczypospolitej. 1918–1939, PWN, Warszawa 

1973; J. śarnowski, O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1965. 

26 W. Boziewicz, Polski kodeks honorowy, http://literat.ug.edu.pl/honor/kodeks.pdf.  
27 M. Pohorski, K.M. Słomczyński, W. Wesołowski, PrestiŜ zawodów w Polsce 1958–1975, 

komunikat informacyjny OBOP 27/1975.  
28 Społeczne postrzeganie zawodów, OBOP, 50/1996.  
29 Ibidem.  
30 PrestiŜ zawodów, Komunikat z badań BS 32/99, CBOS, Warszawa, marzec 1999, s. 2–6. 



Instytucje bezpieczeństwa w percepcji społecznej…  401

dowego znajduje się na 10. pozycji (z 33 ocenianych zawodów)31. Jeśli zatem 
przeanalizuje się zmiany percepcji prestiŜu zawodów, to zauwaŜa się, Ŝe  
w przypadku Ŝołnierza nie zaszła radykalna zmiana postaw, widoczny jest na-
tomiast pewien wzrost prestiŜu. W roku 1975 znormalizowana średnia ocen 
prestiŜu zawodu w badaniach ogólnopolskich32 była taka sama jak w roku 1987. 
Podobnie było w okresie transformacji33. Warto wskazać takŜe na inny aspekt. 
W czasach kiedy uczelnie cywilne zaczynają odczuwać skutki niŜu demogra-
ficznego, liczba kandydatów chcących studiować na uczelniach wojskowych 
wzrasta. Jak pokazują badania, prestiŜ zawodu będzie jednym z istotniejszych 
czynników dla młodych ludzi związujących swą karierę z mundurem34.  

Podsumowując. polska armia jako jedna z instytucji publicznych jest po-
strzegana pozytywnie przez większość respondentów. Pomimo nieakceptowania 
przez Polaków udziału polskich Ŝołnierzy w misjach zagranicznych, trudno jest 
odszukać silny związek pomiędzy podjęciem misji a obniŜaniem się zaufania do 
Wojska Polskiego. Być moŜe wynika to z relatywnie wysokiego prestiŜu oficera 
zakorzenionego w naszym społeczeństwie, moŜe teŜ udział w misjach jest po-
strzegany przez pryzmat decyzji innych podmiotów, nie zaś samego wojska. 
Nie bez znaczenia wydają się być takŜe akcje informacyjne i promocyjne pro-
wadzone przez armię35.  

Policja i policjanci – wypracowana popularność instytucji 

Patrząc na historię policji w Polsce, moŜna zarówno odnosić się do rozma-
itych instytucji w okresie średniowiecza, jak i koncentrować się na wydarze-
niach dwudziestowiecznych. Historycznie zadania naleŜące dziś do policji były 
we wczesnym średniowieczu związane z funkcjonowaniem urzędników ksiąŜę-
cych. W okresie rzeczpospolitej szlacheckiej pojawiły się nowe instytucje peł-
niące funkcje policyjne36. Jeśli chodzi jednak o bezpośrednie korzenie dzisiej-

                                                                 
31 PrestiŜ zawodów, Komunikat z badań BS 8/2009, CBOS, Warszawa, styczeń 2009, s. 2–8. 
32 Normalizacja ocen prestiŜu polega na tym, Ŝe ocenom powaŜania przypisano wartość licz-

bową: bardzo duŜe – 100, duŜe – 75, średnie – 50, małe – 25, bardzo małe – 0. 
33 PrestiŜ zawodów, Komunikat z badań BS 32/99…, s. 2–6.  
34 K. Dojwa, P. Turczyński, Stabilność i prestiŜ. Postrzeganie profesji Ŝołnierza zawodowego 

przez studentów wojskowych, „Kwartalnik Bellona” 2012, nr 1 (złoŜony do druku).  
35 K. Dojwa, J. Wardzała-Kordyś, Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Woj-

ska Polskiego w okresie profesjonalizacji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instru-
menty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty 
Naukowe nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2011, s. 321–336. 

36 A. Misiuk, Organizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego I Rzeczypospolitej (do 1975 r.), 
„Przegląd Policyjny” 1999, nr 1– 2, s. 9–13. 
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szej policji, to istotne są wydarzenia mające miejsce w XX wieku. W lipcu 1919 
roku została powołana Policja Państwowa. Pod koniec II wojny światowej,  
w 1944 r. w jej miejsce powstała Milicja Obywatelska. Natomiast signum tem-
pore przemian transformacyjnych jest rok 1990 r., kiedy to miejsce MO zajęła 
policja37. Powstanie polskiej policji w świetle ustawy datuje się zatem na rok 
1990, kiedy to tworzy się policję „jako umundurowaną i uzbrojoną formację 
słuŜącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”38.  

Głównym celem policji jako instytucji publicznej jest wedle art. 2 Ustawy  
o policji ochrona Ŝycia i zdrowia ludzi, ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, działania o charakterze prewencyjnym. Na ile owe funkcje są wy-
pełniane? Jeśli chodzi o policję jako instytucję, to jej oceny społeczne są stabil-
ne i takŜe generalnie pozytywne. Cykliczne badania OBOP pokazują, Ŝe  
w okresie 1990–2005 zaufanie do policji deklarowało zawsze więcej niŜ 50% 
ankietowanych (od roku 1992 – granicę tę wyznacza pułap 60%)39, co moŜna 
uznać za relatywnie atrakcyjny wynik. W badaniu CBOS z czerwca 2010 roku 
72% zapytanych pozytywnie ocenia działanie tej słuŜby, natomiast 19%  
– negatywnie, 9% badanych nie dokonuje wskazań kierunkowych. W porówna-
niu z Wojskiem Polskim zwracają uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, taki sam 
odsetek osób wypowiadających się pozytywnie, po drugie – udział responden-
tów wybierających wskazanie „trudno powiedzieć” przy ocenach policji jest 
zdecydowanie niŜszy i w okresie dokonywania piętnastu badań (październik 
2005–czerwiec 2010) oscyluje pomiędzy 7 a 10%. Podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku Wojska Polskiego, tak i tu (marzec 2011) następuje nieznaczny 
spadek zaufania do 69%40, a potem – wzrost do 72% (wrzesień 2011)41. 

Jeśli porówna się zbiorcze zestawienia kilku pomiarów dotyczących policji 
z zaprezentowanymi wcześniej fluktuacjami pozytywnych i negatywnych 
wskazań w przypadku Wojska Polskiego, to pierwszoplanowa stanie się kwestia 
zmian opinii o policji. W przypadku Wojska Polskiego opinie były dość stabil-
ne, a moment wejścia do NATO, profesjonalizacji armii, wcześniejsze i póź-
niejsze misje zagraniczne nie były praktycznie odnotowywane w pomiarach. 
Inaczej jest natomiast w przypadku policji, gdzie okazuje się, Ŝe zdecydowana 

                                                                 
37 Historia policji, http://www.policja.net.pl/historia-policji/ (21.02.2010). 
38 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji, DzU nr 30, poz. 179, art. 1.1. 
39 E. Moczuk, Policja w opiniach mieszkańców powiatu przeworskiego, w: Oficerowie grup 

dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza…, s. 201–202. 
40 Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań BS 30/2011… 
41 Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań BS 108/2011… 
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przewaga wskazań pozytywnych nad negatywnymi jest stosunkowo nowym 
zjawiskiem. Polepszanie się społecznych ocen policji jako trend zaistniał dopie-
ro w roku 2006, zaś w roku 2008 nastąpiła ich względna stabilizacja. Wcze-
śniejszy okres charakteryzowały relatywnie wysokie fluktuacje akceptacji/braku 
akceptacji dla policji jako instytucji. Płaszczyzn interpretacji jest bardzo wiele. 
Ich spektrum jest szerokie, poczynając od społecznego postrzegania MO i mili-
cjantów, a kończąc na duŜych moŜliwościach kontaktu bezpośredniego obywa-
tela z funkcjonariuszem i kreowania wizerunku instytucji właśnie na bazie kon-
taktów niezapośredniczonych. Osobną kwestią jest takŜe obecność policji  
w mediach, z jednej strony wiązana z rozmaitymi programami prewencyjnymi  
i informacyjnymi oraz poszczególnymi akcjami związanymi z zapewnieniem 
bezpieczeństwa, ale z drugiej strony generowana wydarzeniami takimi jak nie-
umyślne postrzelenie obywatela, uŜycie przez pomyłkę niewłaściwych naboi 
czy złe przygotowanie akcji przeciwko gangowi. 

Kolejnym elementem pozwalającym opisać policję jako instytucję i poli-
cjantów jako funkcjonariuszy w społeczeństwie są oceny badanych dotyczące 
ich działalności w miejscu zamieszkania42. O ile w przypadku akceptacji lub teŜ 
jej braku dla instytucji publicznych załoŜono, Ŝe głównym elementem składo-
wym będą doświadczenia zapośredniczone chociaŜby przez przekazy medialne, 
o tyle w przypadku badania dotyczącego aktywności funkcjonariuszy jakiejś 
instytucji w miejscu zamieszkania zwraca się uwagę głównie na doświadczenia 
bezpośrednie respondenta. Te doświadczenia moŜe budować częstotliwość spo-
tykania na ulicy patrolu pieszego bądź radiowozu, a nawet opowieści sąsiadki, 
której ukradziono torebkę czy szybkości interwencji na zgłoszenie dotyczące 
zakłócania ciszy nocnej. W kwietniu 2009 roku 67% badanych pozytywnie 
oceniało działalność policji w miejscu ich zamieszenia, natomiast jedna czwarta 
badanych była zdania, Ŝe policja działa w ich społeczności lokalnej niewłaści-
wie. Co jedenasty badany nie miał zdania na ten temat (8%)43. Porównanie wy-
ników pomiaru z wcześniejszymi analogicznymi badaniami pokazuje wzrost 
wskazań pozytywnych. W roku 2001 było ich tylko 56% (negatywne wskazania 
– 35%), w roku 2002 juŜ 64% (negatywne – 30%), w roku 2004 – 61% (nega-
tywne – 29%). Oznacza to, Ŝe w okresie siedmiu lat nie tylko wzrosła liczba 
osób pozytywnie oceniających pracę policji w swojej miejscowości, ale i z 1/3 
do 1/4 badanych spadła liczba opinii przeciwnych.  

                                                                 
42 Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy policji, Komunikat z badań BS 74/2009, CBOS, 

Warszawa, maj 2009, s. 2–8. 
43 Ibidem. 
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Pojęcie prestiŜu społecznego odnosi się do szerokiej sfery zjawisk. Obejmu-
je ona syndrom wartości i postaw związanych z ocenami i odczuciami dotyczą-
cymi usytuowania jednostek i kategorii społecznych w systemie nierówności44. 
Jak pisze H. Domański, w badaniach nad prestiŜem zawodów w PRL-u mili-
cjant – jako reprezentant specyficznej grupy zawodowej – uzyskiwał w opinii 
społecznej dość niską rangę45. Dla przykładu, w roku 1958 milicjant otrzymy-
wał średnią ocen 3,21 pkt. (w skali 5-punktowej, gdzie 1 oznaczało bardzo wy-
sokie powaŜanie, zaś 5 bardzo niskie). W badaniu z 1975 roku ta ocena jest 
porównywalna i wynosi 3,09 pkt. W roku 1958 milicjant zajmuje 23. pozycję  
w rankingu zawodów, w roku 1975 – 2246. PowyŜej niego znajdowali się, poza 
profesorem uniwersytetu, ministrem, lekarzem, adwokatem czy nauczycielem, 
takŜe hutnik, pielęgniarka, krawiec, kupiec – właściciel sklepu, rolnik indywi-
dualny w średnim gospodarstwie, zaś poniŜej: sekretarka w urzędzie, urzędnik-
referent, sprzedawczyni (w 1975 roku)47. Kolejne badania z roku 1987, mimo Ŝe 
inaczej stylizowane, prowadzą do podobnych wniosków. Tym razem w hierar-
chii prestiŜu zawodów okazało się, Ŝe milicjant znalazł się na 12. miejscu  
w dwudziestce zawodów cenionych przez społeczeństwo48. Warto poczynić 
pewną dygresję. Zaprezentowane badania dotyczące szacunku dla zawodu mili-
cjanta były przeprowadzone w okresie PRL-u. Wprawdzie sposób ich realizacji, 
przyjęta metoda i technika badawcza nie budzą wątpliwości, niemniej naleŜy 
pamiętać, Ŝe w większości były realizowane za pomocą wywiadu kwestionariu-
szowego. Sytuacja wywiadu, z punktu widzenia ówczesnego systemu, mogła 
być sytuacją, która w pewnym stopniu zakłócała proces uzyskiwania danych 
zgodnych z tym, co respondenci naprawdę myśleli o określonych zawodach49.  

Jak wskazano powyŜej, policja jako instytucja dość radykalnie zrywa z wi-
zerunkiem, który posiadała Milicja Obywatelska. Na ile zatem przekłada się to 
na zmianę statusu funkcjonariusza policji? W roku 1999 duŜe powaŜanie dla 
zawodu policjanta odczuwało 48% badanych. Wśród 40% respondentów zawód 

                                                                 
44 H. Domański, Z. Sawieński, Wzory prestiŜu a struktura społeczna, PAN, Wrocław 

–Warszawa–Kraków 1991, s. 11. 
45 Ibidem, s. 87. 
46 M. Pohorski, K.M. Słomczyński, W. Wesołowski, PrestiŜ zawodów w Polsce…  
47 H. Domański, Z. Skawiński, Hierarchie prestiŜu zawodów w Polsce, „Studia Socjologiczne” 

1989, nr 1 (112), s. 285. 
48 H. Domański, Z. Sawieński, Wzory prestiŜu…, s. 112 i dalsze. 
49 K. Dojwa, P. Turczyński, Poznawanie instytucji bezpieczeństwa i funkcjonariuszy grup dys-

pozycyjnych dzięki badaniom empirycznym. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, w: Grupy 
dyspozycyjne w obliczu wielkiej zmiany, red. M. Bodziany, J. Maciejewski, K. Dojwa, Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 361–380. 
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ten cieszył się średnim szacunkiem, zaś u 11% – niskim50. W gronie 26 zawo-
dów zajmuje pozycję 11. W roku 2009 zawód policjanta sytuuje się na średnich 
szczeblach struktury prestiŜu. DuŜy szacunek dla niego deklaruje 53% bada-
nych, średni – 34%, zaś niski 11%51. W powyŜszych pomiarach badani anali-
zowali rozmaite profesje i kaŜdej z nich przypisywali mniejszy lub większy 
szacunek. Badania dotyczące prestiŜu zawodów mogą być rozmaicie stylizowa-
ne. W badaniu z 1996 roku52 respondenci mieli wskazać 3 zawody cieszące się 
szacunkiem. Na policjanta wskazywało tylko 6% badanych. Mało tego  
– w rankingu na profesję wybieraną dla swojego syna badani umieścili funkcjo-
nariusza policji na przedostatniej pozycji (zaledwie 6% wskazań). Dodatkowo 
w percepcji zapytanych zawód policjanta to profesja o nikłej satysfakcji z wy-
konywanych obowiązków słuŜbowych. Na walor związany z osiąganiem satys-
fakcji poprzez pracę wskazywali nieliczni badani (4%). Inaczej jest natomiast, 
jeśli weźmie się pod uwagę poŜytek społeczny płynący z poszczególnych profe-
sji: tu policjant zajmuje trzecią pozycję w rankingu (15% wskazań), tuŜ za na-
uczycielem (45%) i lekarzem (82%). Zarówno w przypadku policjanta, jak  
i w przypadku Ŝołnierza zawodowego korzyści materialne z wykonywania pra-
cy nie są praktycznie dostrzegane przez respondentów (policjant osiąga je wedle 
3% badanych, Ŝołnierz – wedle 4%). Tylko nieliczni badani sygnalizują, Ŝe jest 
to profesja interesująca (2% wskazań), odpowiedzialna (5%) oraz szczególnie 
trudna (5%). Istotniejsze są kwestie związane z charakterem pracy, gdyŜ wedle 
badanych to praca związana ze stresem i napięciem (14% i trzecie miejsce  
w rankingu zawodów) oraz niebezpieczna, związana z naraŜaniem zdrowia  
i Ŝycia (21% wskazań i drugie miejsce w rankingu)53.  

Kolejną kwestią jest to, jak badani widzą uczciwość osób wykonujących 
określone zawody. Jeśli chodzi o postrzeganie rzetelności zawodowej policjan-
tów, to jest ona relatywnie wysoka. Funkcjonariusze zajmują 7. miejsce wśród 
23 profesji54. PoniŜej (co oznacza mniejszą uczciwość w odbiorze społecznym) 
znaleźli się m.in. lekarze, księŜa, bankowcy, adwokaci, sędziowie oraz wszyst-
kie zawody związane z administracją publiczną, a takŜe ze sprawowaniem wła-
dzy i polityką. Biorąc pod uwagę oceny polskich elit politycznych szczebla 

                                                                 
50 PrestiŜ zawodów, Komunikat z badań BS 32/99…, s. 2–6.  
51 PrestiŜ zawodów, Komunikat z badań BS 8/2009…, s. 2–8. 
52 Społeczne postrzeganie zawodów, OBOP, 50/1996.  
53 Ibidem. 
54 O uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z badań BS 37/2006, CBOS, Warszawa, 

marzec 2006, s. 2–3. 
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centralnego55, ale takŜe częściowo postrzeganie samorządowców przez Pola-
ków56, to „zamykanie” rankingu przez osoby związane z polityką nie dziwi.  

Podsumowując, o ile wizerunek Milicji Obywatelskiej jako instytucji pu-
blicznej oraz zawodu milicjanta jako funkcjonariusza w okresie PRL-u był rela-
tywnie niekorzystny, o tyle w okresie transformacji ów image ulega zmianie. 
Nie bez znaczenia jest tu świadoma polityka public relations samej instytucji57, 
a takŜe szereg przekształceń, którym ta organizacja podlega w dziedzinie zarzą-
dzania.  

Zakończenie  

Z zaprezentowanych badań wyłania się relatywnie korzystny wizerunek in-
stytucji mających dbać o nasze bezpieczeństwo. Najprościej moŜna to tłuma-
czyć obiektywnym58 i odczuwanym przez Polaków59 wypełnianiem misji przez 
te instytucje. Niekoniecznie to jedyna interpretacja. Współcześnie instytucje 
publiczne mające na celu gwarantowanie wszystkim bezpieczeństwa działają  
w ramach państwa demokratycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ten 
kontekst wymusza na nich pewnego typu interakcyjność z uczestnikami wspól-
noty, którzy pośrednio stają się takŜe ich mocodawcami. Szacunek i prestiŜ, 
wiara w efektywność i profesjonalizm określonych organizacji oraz ich funk-
cjonariuszy stanowi nie tylko warunek sine qua non współczesnego państwa, 
ale i właściwego działania tych instytucji. Naiwnością byłoby twierdzenie, Ŝe 
wszyscy Polacy mają kochać policję i racjonalizować otrzymany mandat jako 
słuszną karę za złamanie norm wspólnotowych. Natomiast pozytywny wizeru-
nek ma swój wymiar praktyczny, gdyŜ moŜe ułatwiać policji codzienną pracę, 
być moŜe zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy, stanowić swoistą graty-
fikację niematerialną. Podobnie jest w przypadku Wojska Polskiego. Zrozumie-
nie przez społeczeństwo wyznaczników polityki zagranicznej oraz budowania 
bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej mogłoby się stać nie tylko kataliza-

                                                                 
55 K. Dojwa, Opinia publiczna o politykach, „Dziś. Przegląd społeczno-polityczny” 2005, nr 6, 

s. 81–92. 
56 K. Dojwa, Samorząd terytorialny i władze samorządowe w percepcji społecznej. Wybrane 

aspekty socjologiczne, „Studia Politologiczne” 2011, Vol. 20, Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Nauk Politycznych, s. 21–40.  

57 K. Dojwa, Public relations instytucji publicznej: wybrane instrumenty kreowania wizerunku 
na przykładzie policji, w: Public relations we współczesnym świecie: między słuŜbą organizacji  
a społeczeństwu, red. J. Olędzki, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 207–231.  

58 Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Warszawa, wrzesień 2011.  

59 Poczucie bezpieczeństwa, zagroŜenie przestępczością i stosunek do kary śmierci, Komunikat 
z badań BS 60/2011, CBOS, Warszawa, maj 2011, s. 1–2. 
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torem wyŜszej akceptacji dla misji zagranicznych oraz budowy na naszym tery-
torium rozmaitych obiektów militarnych60, ale takŜe ułatwić negocjacje doty-
czące podziału środków budŜetowych.  

Kwestia metod i technik kreowania wizerunku instytucji publicznych,  
a szczególnie instytucji bezpieczeństwa stanowi wyzwanie naukowe i praktycz-
ne. Wprawdzie istnieją róŜne publikacje odnoszące się do wskazanej problema-
tyki61, niemniej powyŜszy artykuł (zdaniem autorki) moŜe być traktowany jako 
punkt wyjścia do dalszych studiów, badań, opracowań i analiz.  
 

SECURITY INSTITUTIONS IN SOCIAL PERCEPTION  
– SELECTED ASPECTS  

 
Summary 

 
Since the end the 1980s and the beginning of the 1990 the issue of social perception of spe-

cial availability groups and their activity in Poland has been especially important because security 
institutions perform their functions in a democratic system and in the civic society. In case of the 
Polish Army, it generally enjoys a positive social image, both in terms of perceiving the army as 
an institution and the prestige of the profession of an officer of the Polish Armed Forces. The 
Polish police are only just building their positive image, however they have achieved numerous 
successes in this area.   

Translated by Katarzyna Dojwa 
 

                                                                 
60 Nota bene odejście od koncepcji budowy w Polsce tzw. tarczy antyrakietowej wprawdzie by-

ło podyktowane przesłankami politycznymi, niemniej istotny okazał się takŜe aspekt stosunku do 
tej kwestii wśród Polaków i Amerykanów. Za: P. Turczyński, Amerykańskie koncepcje tarczy 
antyrakietowej w Europie, Poltext, Warszawa 2012.  

61 M.in. K. Dojwa, public relations policji. Wybrane zagadnienia praktyczne, Zeszyty Nauko-
we WyŜszej Szkoły Humanitas, Seria: Zarządzanie, zeszyt nr 2, Sosnowiec 2011, s. 103–127. 



 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 712       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 26       2012 
 

 

 

 

dr URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA, prof. IBRKK 
dr BOśENA SŁOMIŃSKA  
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 
 

 

 

 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ HANDLU  
– MODA CZY WYZWANIE NA MIAR Ę CZASÓW? 

 

 

 

Streszczenie  

Przedmiotem analizy w artykule są zagadnienia postrzegania i realizacji zasad CSR oraz mo-
tywów, które towarzyszą stosowaniu tej idei w praktyce. Podstawę analizy stanowią wyniki zre-
alizowanych wywiadów indywidualnych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych  
w Polsce prezentowane w ślad za charakterystyką istoty i zasad społecznej odpowiedzialności na 
wszystkich jej poziomach oraz opisem poŜądanych, społecznie odpowiedzialnych działań podej-
mowanych przez przedsiębiorstwa handlowe. W kontekście zasad CSR analizowane są m.in. 
problemy: współpracy i partnerstwa podmiotów rynkowych, ich stosunków z róŜnymi grupami 
interesariuszy oraz pozytywnego oddziaływania na otoczenie. Przytoczone opinie wskazują, Ŝe 
pomimo duŜego postępu we wdraŜaniu idei CSR przed przedsiębiorstwami handlowymi nadal 
stoi wiele wyzwań w tym zakresie. 

Społecznie odpowiedzialna postawa biznesu – przejaw otwartej na otocze-
nie strategii firmy czy instrument public relations? 

Według badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Good Brand oraz Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu wśród kadry zarządzającej 500 największych przed-
siębiorstw w Polsce 58% respondentów uwaŜało, Ŝe ich wiedza na temat spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu jest na wysokim poziomie, a 20% twierdziło, 
Ŝe nie ma Ŝadnej wiedzy w tym zakresie1. Jednak tylko niecałe 50% badanych 
potrafiło prawidłowo określić istotę społecznej odpowiedzialności, podając 
definicje zbliŜone do przedstawianych w literaturze, gdzie społeczna odpowie-
dzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) określana jest jako 
dobrowolne, wykraczające poza normy obowiązującego prawa uwzględnianie 
                                                                 

1 Raport z badań CSR w Polsce. MenedŜerowie/MenedŜerki 500 Lider/Liderki CSR, Good 
Brand&Company Polska, Warszawa, grudzień 2010. 
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problematyki społecznej i środowiskowej w działalności biznesowej firmy oraz 
w relacjach z róŜnymi grupami interesariuszy. Tylko połowa badanej kadry 
menedŜerskiej rozumiała szeroko społeczną odpowiedzialność biznesu, przyj-
mując – za literaturą w tym zakresie – Ŝe jest to2: 

– strategia biznesowa, 
– filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, 
– wkład przedsiębiorstw w realizację zrównowaŜonego rozwoju gospo-

darczego, 
– sposób prowadzenia firmy, której celem priorytetowym jest osiągnięcie 

równowagi między efektywnością i dochodowością a interesem spo-
łecznym.  

Respondenci, którzy deklarowali słabą znajomość społecznej odpowie-
dzialności biznesu, kojarzyli tę ideę najczęściej z budowaniem pozytywnego 
wizerunku firmy, dbałością o interesy z klientami i kontrahentami oraz prze-
ciwdziałaniem korupcji w miejscu pracy. Z innych badań wynika, Ŝe 67% pre-
zesów i członków zarządu duŜych polskich przedsiębiorstw rozumie CSR 
przede wszystkim jako przestrzeganie prawa, a 70% wiąŜe tę ideę z budowa-
niem reputacji firmy i do działań w tym zakresie przywiązuje duŜe znaczenie3.  

Przytoczone wyniki badań wskazują, Ŝe mimo duŜego postępu w populary-
zowaniu idei CSR, jak i wdroŜeń jej zasad przed polskimi przedsiębiorstwami 
stoi wiele wyzwań. NajwaŜniejszy wydaje się przekaz, Ŝe nie jest to narzędzie 
mające na celu wyłącznie przestrzeganie prawa czy poprawę wizerunku przed-
siębiorstwa poprzez odpowiednie działania public relations, zmierzające do 
wytworzenia korzystnej atmosfery wokół firmy i przychylnego do niej nasta-
wienia. WaŜne jest popularyzowanie istoty społecznej odpowiedzialności bizne-
su (SOB), którą wyznaczają połączone jej cztery poziomy, co pokazano w tabeli 1. 

Popularyzacja przedstawionych czterech poziomów społecznej odpowie-
dzialności biznesu ma kluczowe znaczenie dla korzyści, jakie CSR moŜe przy-
nieść firmie i jej pracownikom, współpracującym z nią klientom, dla rynku 
lokalnego i środowiska naturalnego. Jest to szczególnie waŜne w warunkach 
silnych procesów globalizacji, postępu w technologiach informacyjnych i ko-
munikacyjnych, a takŜe indywidualizacji preferencji i zachowań konsumentów, 
które powodują silny wzrost konkurencji ekonomicznej i pozaekonomicznej. 

 
                                                                 

2 T. Dąbrowski, Polityka CSR jako element umacniania reputacji, „Marketing i Rynek” 2011, 
nr 2. 

3 Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Warszawa 2010. 
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Tabela 1 

Poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu 

Poziom SOB Opis 

Ekonomiczny 

Oznacza bycie zyskownym, gdyŜ podstawowym celem kaŜdej firmy jest 
maksymalizacja zysku. Jednak firma powinna zachować równowagę mię-
dzy efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. Oznacza to, 
Ŝe firma w swojej działalności musi uwzględniać oczekiwania płynące  
z otoczenia, czyli od partnerów biznesowych, klientów, pracowników 
firmy, członków lokalnej społeczności i obrońców środowiska.  
Jest to niezbędny poziom działania firmy. 

Prawny 

Firma powinna przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, dotyczą-
cych np. ochrony środowiska, ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych. 
Jest to wymagany poziom działania firmy. 

Etyczny 

Firma powinna spełniać kryteria etyczne, tj. nie powinna podejmować 
praktyk sprzecznych z dobrymi obyczajami czy nieetycznych (zmowy 
cenowe, manipulowanie cenami, nieuczciwe akcje promocyjne i reklamo-
we, nierzetelne informacje, dzielenie rynków zbytu itp.). Powinna wyko-
rzystywać wartości i zasady etyczne w procesach decyzyjnych (poszano-
wanie zasad uczciwości, sprawiedliwości, równości). 
Jest to oczekiwany poziom działania firmy. 

Filantropijny 

Dobrze postrzegana jest firma, gdy dostrzega potrzeby środowiska, w któ-
rym funkcjonuje, potrafi dzielić się zyskiem na rzecz rozwoju kultury, 
sztuki, nauki, a takŜe podejmować róŜne działania prospołeczne. 
Jest to poŜądany poziom działania firmy. 

Źródło: opracowanie na podstawie: M. Rojek-Nowosielska, Społeczna odpowiedzialność biznesu 
a cel maksymalizowania zysku przez przedsiębiorstwa, w: Społeczna odpowiedzialność organiza-
cji. Metodyka, narzędzia, ocena, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe nr 156, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011. 

Trudne i dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania stwarzają 
dla przedsiębiorstw liczne zagroŜenia, w tym z powodu agresywnej i nieetycz-
nej walki konkurencyjnej partnerów biznesowych i konkurentów, wprowadza-
nia do obrotu niebezpiecznych i niskiej jakości podrobionych produktów, naru-
szania zasad bezpieczeństwa, niekorzystnych zachowań wobec środowiska na-
turalnego czy nieodpowiedniego zarządzania problemami istotnymi dla społe-
czeństwa. W takich sytuacjach istotnego znaczenia nabiera zaufanie do partnera 
biznesowego, czego podstawę stanowi reputacja firmy, rozumiana najczęściej 
jako suma wartości tworząca się w umysłach róŜnych grup interesariuszy na 
temat firmy, dla których podstawę stanowią róŜnie interpretowane komunikaty 
o niej, wysyłane przez samą firmę i otoczenie4. Działanie przedsiębiorstw zgod-
ne z ideą społecznej odpowiedzialności moŜe sprzyjać osiągnięciu przez firmę 

                                                                 
4 K. Majchrzak, Reputacja jako podstawa relacji przedsiębiorstwa z klientami, w: Kontrower-

sje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbar-
ski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 604. 
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równowagi między interesami i potrzebami róŜnych grup interesariuszy, a nie 
zawęŜaniu działalności firmy do maksymalizacji zysku. Chodzi zatem o osiąga-
nie zysków w sposób w pełni uczciwy i społecznie akceptowany5. Jest to wy-
zwanie dla wszystkich przedsiębiorstw, ale szczególną rolę mają do spełnienia 
przedsiębiorstwa handlowe z racji ich miejsca w gospodarce i funkcji usługo-
wych, które pełnią wobec konsumentów, producentów, partnerów biznesowych, 
rynków lokalnych oraz środowiska naturalnego. W tabeli 2 podano najwaŜniej-
sze obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw handlowych (SOH). 
Zwraca uwagę szerokie spektrum moŜliwości działań przedsiębiorstw handlo-
wych w tym zakresie. 

Tabela 2 

NajwaŜniejsze obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw handlowych 

Obszary Opis poŜądanych działań 

Dbałość o Ŝyw-
ność i zdrowie 

Powinny nie tylko dostarczać dobrej jakości produkty, w tym marek 
własnych, ale takŜe przyjąć na siebie rolę gwaranta jakości i bezpieczeń-
stwa oferowanych produktów. WaŜne jest takŜe promowanie produktów, 
przy produkcji których nie wykorzystywano dzieci i zwierząt. 

Odpowiednie  
zakupy 

Firmy handlowe są szczególnie predestynowane, aby włączać się w: 
– kreowanie wzorców konsumpcji zgodnych ze zdrowym stylem Ŝycia 

i edukowanie konsumentów w tym zakresie, 
– uświadamianie konsumentom potrzeby ograniczania marnotrawstwa 

Ŝywności, 
– promowanie spoŜycia Ŝywności ekologicznej, 
– propagowanie zakupów produktów w opakowaniach ekologicznych  

i wyjaśnianie korzyści dla środowiska płynących z uŜywania toreb 
wielokrotnego uŜytku zamiast jednorazowych toreb foliowych. 

Ochrona  
środowiska  
naturalnego 

WaŜnymi działaniami w zakresie ochrony środowiska naturalnego po-
winny stać się: 
– wielokrotne wykorzystywanie opakowań na etapie logistyki i maga-

zynowania, 
– zastępowanie tradycyjnych źródeł energii przyjaznymi dla środowi-

ska (energia odnawialna), 
– ograniczanie emisji gazów, 
– zmniejszanie ilości tworzonych odpadów (zapewnienie recyklingu). 

Wprowadzanie 
pozytywnych 

zmian w środowi-
sku naturalnym 

Przedsiębiorstwa handlowe poprzez odpowiedni wybór miejsca na loka-
lizację obiektu handlowego mogą zagospodarowywać tereny o niskich 
walorach uŜytkowych i przyczyniać się do rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych. 

Budowa poŜąda-
nego miejsca 

pracy 

WaŜną sferą społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstw han-
dlowych powinny stać się dobre relacje z pracownikami. Firmy handlo-
we pełniące funkcje usługowe mogą wpływać na postawy i zachowania 
pracowników, a w efekcie podnosić skłonność pracowników do świad-
czenia usług na wysokim poziomie. 

                                                                 
5 E. Jastrzębska, CSR a kryzys, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzę-

dzia, ocena, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe nr 156, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Wrocław 2011. 
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Działalność na 
rzecz rynku  
lokalnego 

Podejmowanie przez przedsiębiorstwa handlowe działań sponsoringo-
wych oraz wspieranie akcji charytatywnych. 

Budowanie do-
brych relacji  
z partnerami 
biznesowymi 

Istotne jest rozwijanie współpracy z partnerami biznesowymi przy prze-
strzeganiu nie tylko przepisów prawa, ale działając zgodnie z przyjętymi 
normami etycznymi i poszanowaniem partnera. Cel ekonomiczny nie 
moŜe być w sprzeczności z celami społecznymi. 

Źródło: opracowanie na podstawie: G. Śmigielska, Społeczna odpowiedzialność handlu – istota, 
narzędzia, korzyści i zagroŜenia, „Handel Wewnętrzny” styczeń–luty 2012, s. 5–13; W. Cie-
chomski, Wpływ działań w zakresie społecznej odpowiedzialności na relacje przedsiębiorstw 
handlowych z partnerami biznesowymi, „Handel Wewnętrzny” styczeń–luty 2012, s. 74–83;  
A. Paliwoda-Matiolańska, Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu „Handel 
Wewnętrzny” styczeń–luty 2012, s. 48–56. 

Wymienione w tabeli 2 poŜądane obszary działania przedsiębiorstw han-
dlowych stwarzają szansę na zachowanie równowagi między efektywnością  
i dochodowością firmy a interesem społecznym, jeśli w podejmowanych działa-
niach i komunikowaniu się z otoczeniem będą przestrzegane zasady uczciwości, 
przejrzystości, konsekwencji i spójności6. Są to istotne warunki pozytywnego 
postrzegania przez otoczenie działań przedsiębiorstw handlowych, bez podej-
rzeń co do intencji firmy. 

Działania odpowiedzialne handlu w opiniach przedstawicieli przedsiębiorstw 

W badaniu przeprowadzonym przez IBRKK w 2011 roku, obejmującym 
przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych, podjęto próbę rozpoznania: z jed-
nej strony sposobu postrzegania idei społecznej odpowiedzialności handlu,  
z drugiej konkretnych działań z tego zakresu realizowanych przez firmy, zwra-
cając uwagę na działania, na które firmy kładą szczególny nacisk. Celem bada-
nia było takŜe pozyskanie opinii na temat problemów z realizacją działań spo-
łecznie odpowiedzialnych oraz oczekiwanych korzyści7. 

Respondentom społeczna odpowiedzialność firmy kojarzy się przede 
wszystkim z działaniami z zakresu ochrony środowiska, czyli z: segregacją od-
padów – 55%; ograniczaniem ilości odpadów – 50%; recyklingiem opakowań 
zbiorczych – 37,5%; korzystaniem z opakowań biodegradowalnych – 35,0%.  
W opinii co trzeciego respondenta społeczna odpowiedzialność firmy handlo-

                                                                 
6 B. Pokorska, Działalność społecznie odpowiedzialna a współpraca przedsiębiorstw z otocze-

niem w procesie zwiększania ich konkurencyjności, w: Partnerstwo a konkurencyjność przedsię-
biorstw usługowych, red. R. Nowacki, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsza-
wa 2011, s. 139–157 (maszynopis). 

7 Współpraca róŜnych grup przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw (ze szczególnym uwzględnie-
niem małych i duŜych przedsiębiorstw), red. U. Kłosiewicz-Górecka. Opracowanie wykonane na 
zlecenie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Ko-
niunktur, Warszawa 2011. 
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wej wymaga przestrzegania przepisów prawa, a konkretnie przepisów BHP oraz 
ustawowego czasu pracy. Co trzeci respondent wiąŜe społeczną odpowiedzial-
ność firmy takŜe z uczciwością wobec klientów. Zaledwie co dziesiąty kojarzy 
natomiast działania społecznie odpowiedzialne z uczciwością wobec partnerów 
biznesowych. Za przejaw społecznej odpowiedzialności uznane zostały ponadto 
uczciwe działania marketingowe, uczciwa reklama oraz skierowana do nabyw-
ców rzetelna informacja o właściwościach sprzedawanych produktów. śaden  
z badanych przedstawicieli firm nie skojarzył natomiast działalności społecznie 
odpowiedzialnej z takimi działaniami jak inwestowanie w rozwój pracowników 
oraz niewprowadzanie do sprzedaŜy opakowań szkodliwych dla środowiska. 

Elementem róŜnicującym uznawanie przez przedstawicieli przedsiębiorstw 
handlowych określonych działań za społecznie odpowiedzialne okazała się 
przynaleŜność sklepu/firmy do sieci. Na kwestie związane z ochroną środowi-
ska w znacznie większym odsetku wskazywali przedstawiciele sklepów siecio-
wych. Oni równieŜ częściej niŜ przedstawiciele sklepów niezaleŜnych kojarzyli 
społeczną odpowiedzialność z przestrzeganiem przepisów BHP oraz zapewnie-
niem ustawowego czasu pracy. Pozostałe stosunkowo często wymieniane skoja-
rzenia dotyczące uczciwości czy rzetelnej informacji skierowanej do nabywców 
wskazywane były przede wszystkim przez sklepy niezaleŜne. Przeszło 47% 
przedstawicieli sklepów niezaleŜnych kojarzyło społeczną odpowiedzialność 
handlu z kierowaniem się uczciwością wobec klientów. Co trzeci przedstawiciel 
tej grupy respondentów kojarzył społeczną odpowiedzialność z rzetelną infor-
macją przekazywaną nabywcom towarów, a prawie co trzeci z uczciwą reklamą 
i uczciwymi działaniami marketingowymi. śaden z badanych przedstawicieli 
sklepów sieciowych w przeciwieństwie do przedstawicieli sklepów niezaleŜ-
nych nie skojarzył społecznej odpowiedzialności firmy handlowej z uczciwym 
postępowaniem wobec partnerów biznesowych i organów samorządu lokalnego, 
a takŜe z uwzględnianiem w działaniach dobra społeczności lokalnej.  

Wielkość firmy handlowej w pewnym stopniu ukierunkowywała takŜe po-
strzeganie SOH – tabela 3. Firmy średnie i duŜe w większym odsetku niŜ małe 
zwracały uwagę na takie działania, jak: udział w kampaniach społecznych, po-
moc pracownikom w trudnych sytuacjach, jasna i przejrzysta komunikacja  
z pracownikami. Wyłącznie firmy małe podkreślały natomiast konieczność 
respektowania praw pracowniczych, wspierania organizacji charytatywnych 
oraz umoŜliwiania pracownikom współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji. 
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Tabela 3 

ZróŜnicowanie postrzegania społecznej odpowiedzialności firmy handlowej  
w grupach przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia, w % odpowiedzi 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 
do 49 osób 

Zatrudnienie 
50 i więcej 

osób 
Recykling opakowań zbiorczych 35,5 44,4 
Korzystanie z opakowań biodegradowalnych 35,5 33,3 
Ograniczanie ilości odpadów 51,6 44,4 
Segregacja odpadów 51,6 67,7 
Przestrzeganie ustawowego czasu pracy 22,6 44,4 
Jasna i przejrzysta komunikacja z pracownikami 6,5 33,3 
UmoŜliwianie pracownikom współuczestniczenia w podejmo-
waniu decyzji 

9,7 – 

Przestrzeganie przepisów BHP 35,5 44,4 
Pomoc pracownikom w trudnych sytuacjach 9,7 33,3 
Zapewnianie miejsca i bezpieczeństwa pracy 29,0 33,3 
Kierowanie się uczciwością wobec pracowników 12,9 – 
Kierowanie się uczciwością wobec klientów 32,3 22,2 
Kierowanie się uczciwością wobec partnerów biznesowych 12,9 – 
Kierowanie się uczciwością wobec organów administracji pań-
stwowej/samorządowej 

9,7 – 

Branie pod uwagę dobra społeczności lokalnej 6,5 – 
Wspieranie organizacji charytatywnych 22,6 – 
Uczciwe działania marketingowe 16,1 11,1 
Uczciwe reklamowanie firmy 19,4 11,1 
Rzetelność informowania nabywców o właściwościach sprze-
dawanych produktów 

22,6 22,2 

Niesprzedawanie produktów szkodliwych dla zdrowia lub śro-
dowiska 

9,7 – 

Respektowanie praw pracowniczych/przepisów kodeksu pracy 16,1 – 
Rygorystyczna kontrola standardów bezpieczeństwa i jakości 
produktów 

12,9 11,1 

Zwiększanie udziału produktów dostaw ekologicznych 3,2 11,1 
Współpraca z dostawcami społecznie odpowiedzialnymi 6,5 11,1 
Motywowanie pracowników do pracy w sposób społecznie 
odpowiedzialny 

3,2 – 

Udział w kampaniach społecznych 6,5 33,3 
Społeczna edukacja konsumentów 3,2 11,1 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania IBRKK z II kw. 2011 roku. 

Z przeprowadzonego badania wynika ponadto, Ŝe średnie i duŜe przedsię-
biorstwa nie kojarzą problemu społecznej odpowiedzialności firmy z takimi 
istotnymi dla wytworzenia dobrych relacji z partnerami i otoczeniem działa-
niami, jak: kierowanie się uczciwością wobec partnerów biznesowych i orga-
nów administracji samorządowej oraz branie pod uwagę dobra społeczności 
lokalnej. Co więcej, w relatywnie nieduŜym odsetku jako społecznie odpowie-



Urszula Kłosiewicz-Górecka, BoŜena Słomińska 416

dzialne postrzegają „uczciwe działania marketingowe”, oraz „uczciwe rekla-
mowanie firmy”. Tymczasem wśród firm małych konotacje etyczne działań 
społecznie odpowiedzialnych wydają się mieć duŜe znaczenie. Potwierdzają to 
wyniki badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską na temat moty-
wacji przedsiębiorców do zaangaŜowania społecznego. Wynika z nich, Ŝe 
wśród małych i średnich przedsiębiorstw mamy do czynienia głównie z moty-
wacją moralną. W firmach większych rośnie znaczenie motywu finansowego8. 

W zestawieniu działań z zakresu SOH, na które firmy handlowe kładą 
szczególny nacisk, przoduje dość mocno juŜ zakorzeniona w świadomości spo-
łecznej segregacja odpadów, a takŜe ograniczanie ich ilości – rysunek 1. Na 
trzecim miejscu pod względem liczby wskazań uplasowała się uczciwość wo-
bec klientów, natomiast na kolejnym przestrzeganie przepisów prawa. Warto 
odnotować, Ŝe Ŝadna z badanych firm nie wymieniła wśród działań, na które 
kładzie szczególny nacisk, następujących sugerowanych jako działania społecz-
nie odpowiedzialne: 

– zwiększanie udziału produktów dostaw ekologicznych, 
– współpraca z dostawcami społecznie odpowiedzialnymi, 
– udział w kampaniach społecznych, 
– społeczna edukacja konsumentów. 
Taki rozkład opinii sugeruje, Ŝe wiele społecznie odpowiedzialnych działań 

w praktyce ogółu polskich przedsiębiorstw odgrywa rolę drugoplanową. Ich 
znaczenie będzie wzrastać wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej kon-
sumentów czy z rozszerzaniem się zapotrzebowania na zdrową Ŝywność. 

Powstaje pytanie, czy przedsiębiorstwom naleŜącym do sieci łatwiej jest 
być firmą społecznie odpowiedzialną niŜ przedsiębiorstwom niezaleŜnym. Od-
powiedzi na nie moŜna udzielić, zestawiając opinie obu badanych grup firm na 
temat róŜnego rodzaju trudności związanych z podejmowaniem działań spo-
łecznie odpowiedzialnych. Według ocen respondentów sklepy/firmy sieciowe 
nie widzą specjalnych problemów z realizacją wielu działań związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością. 

Tymczasem respondenci z grupy sklepów niezaleŜnych sygnalizowali trud-
ności związane z podejmowaniem prawie wszystkich działań o charakterze 
społecznie odpowiedzialnym. Jedynym wyjątkiem był brak wskazań na zacho-
wanie uczciwości wobec pracowników. Najwięcej problemów zdaniem przed-
stawicieli tej grupy firm rodzi, podobnie jak w firmach naleŜących do sieci, 

                                                                 
8 Biznes moŜe działać nie tylko dla zysku, w: Przeciw wykluczeniu, dodatek nr 4 „Gazety Samo-

rządu i Administracji” 2008 nr 10. 
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recykling opakowań zbiorczych. Ponadto duŜe problemy stwarza inwestowanie 
w rozwój pracowników i udział w kampaniach społecznych. 

Rys. 1. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności szczególnie waŜne dla firm 
handlowych 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania IBRKK z II kwartału 2011 roku. 

Przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności przynosi firmom han-
dlowym określone korzyści. NajwaŜniejszą z nich wskazywaną przez prawie 
wszystkich respondentów jest „stworzenie/utrzymanie pozytywnego wizerunku 
firmy wśród klientów”. DuŜy odsetek respondentów liczy równieŜ na „utrzy-
manie pozytywnego wizerunku firmy wśród partnerów biznesowych” oraz na 
„podniesienie konkurencyjności firmy” – rysunek 2. Wpływ realizowanych 
przez firmę działań społecznie odpowiedzialnych na jej wizerunek szczególnie 
intensywnie podkreślają przedstawiciele sklepów sieciowych, dla których ocze-

2,5%

2,5%

5,0%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

10,0%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

17,5%

17,5%

20,0%

20,0%

22,5%

22,5%

32,5%

37,5%

37,5%

40,0%

42,5%
67,5%

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

niewprowadzanie do sprzedaŜy opakowań szkodliwych dla środowiska

inwestowanie w rozwój pracowników

motywowanie pracowników do pracy w sposób społecznie odpowiedzialny

kierowanie się uczciwością wobec partnerów biznesowych

kierowanie się uczciwością wobec organów administracji 
państwowej/samorządowej

branie pod uwagę dobra społeczności lokalnej

uczciwe działania marketingowe

uczciwe reklamowanie firmy

umoŜliwianie pracownikom współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji

wspieranie organizacji charytatywnych

rzetelność informowania nabywców o właściwościach sprzedawanych 
produktów

respektowanie praw pracowniczych/przepisów kodeksu pracy

rygorystyczna kontrola standardów bezpieczeństwa i jakości produktów

pomoc pracownikom w trudnych sytuacjach

niesprzedawanie produktów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska

jasna i przejrzysta komunikacja z pracownikami

kierowanie się uczciwością wobec pracowników

korzystanie z opakowań biodegradowalnych

zapewnianie miejsca i bezpieczeństwa pracy

recykling opakowań zbiorczych

przestrzeganie ustawowego czasu pracy

przestrzeganie przepisów BHP

kierowanie się uczciwością wobec klientów

ograniczanie ilości odpadów

segregacja odpadów



Urszula Kłosiewicz-Górecka, BoŜena Słomińska 418

kiwaną korzyścią jest takŜe „stworzenie/utrzymanie pozytywnego wizerunku 
firmy wśród pracowników” (57,9% wskazań w sklepach sieciowych wobec 
14,3% w sklepach niezaleŜnych). Sklepy niezaleŜne silniej natomiast wiąŜą 
społeczną odpowiedzialność z podniesieniem konkurencyjności firmy (47,6% 
wobec 26,3%). Co czwarty badany sklep niezaleŜny dostrzega równieŜ korzyści 
w postaci budowania relacji ze społecznością lokalną, podczas gdy Ŝaden  
z przedstawicieli sklepów sieciowych nie odnotował tego rodzaju korzystnego 
oddziaływania. Wskazuje to na fakt, Ŝe niezaleŜni przedsiębiorcy w większym 
stopniu postrzegają swoją firmę jako część lokalnej całości, w której chcieliby 
być dostrzegani i pozytywnie oceniani. 

 

 

Rys. 2. Korzyści dostrzegane przez firmy handlowe w rezultacie przestrzegania zasad społecznej 
odpowiedzialności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania IBRKK z II kwartału 2011 roku. 

Współpraca i partnerstwo podmiotów rynkowych w kontekście zasad  
społecznej odpowiedzialności 

Jak juŜ podkreślano, jednym z obszarów społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw handlowych jest współpraca z partnerami biznesowymi, wśród 
których szczególnie waŜni są dostawcy i odbiorcy towarów. W warunkach 
„uogólnionej niepewności” utrzymywanie bliskich, bezpośrednich związków  
z partnerami biznesowymi, a nawet konkurentami, stwarza szansę na zarówno 
szybkie reagowanie i unikanie niebezpiecznych sytuacji dla firmy, jak i dostrze-
Ŝenie szans płynących z rynku9. Szybkość reakcji na sygnały z rynku moŜe być 

                                                                 
9 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, w: Kontrowersje wokół marketingu 

w Polsce…, s. 26. 
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większa, gdy firmy współpracujące przekazują sobie informacje pozwalające 
bardziej efektywnie wykorzystać posiadane zasoby ludzkie, rzeczowe i finan-
sowe. W procesie współpracy przedsiębiorstwa mogą wzajemnie uczyć się no-
wych umiejętności, w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszukiwa-
nia korzystnych wspólnych przedsięwzięć, aliansów, a nawet przejęć, zapew-
niających wprowadzanie nowych technologii, rozwijanie nowych rynków oraz 
skuteczne optymalizowanie oferty asortymentowej i ograniczanie kosztów, 
które mają istotne znaczenie w procesie konkurowania firm na rynku. Dla wy-
korzystywania korzyści płynących ze współpracy przedsiębiorstw konieczne 
jest budowanie dobrych relacji. Jednak wyniki badania przeprowadzonego 
przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w połowie 2011 r. wśród 
przedstawicieli producentów wskazują na istnienie jeszcze wielu nieufności  
i nieprawidłowości, szczególnie w kontaktach sieci handlowych z dostawcami 
towarów, choć są symptomy poprawy w tym zakresie, na co wskazują liczne 
dobre praktyki. 

Wśród przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych wypowiadających się 
na temat ich relacji z dostawcami towarów dominowało przekonanie, Ŝe jest to 
układ partnerski. Opinię taką wyraziło ponad 60% przedstawicieli sieci handlo-
wych, ale 43% przedstawicieli małych firm produkcyjnych wskazało na pozycję 
podporządkowaną w relacjach z sieciami handlowymi10. Są to opinie mniej 
krytyczne w porównaniu z wypowiedziami w badaniach przeprowadzonych  
w latach 90. XX wieku i przed 2007 rokiem, gdzie eksponowano ogromne trud-
ności związane z wprowadzeniem towarów do sieci handlowych oraz wysokimi 
kosztami utrzymania się w tym kanale sprzedaŜy (wysokie i liczne opłaty po-
bierane przez sieci handlowe)11. Obecnie wielu przedstawicieli – nawet małych 
dostawców towarów – podkreśla, Ŝe współpraca z sieciami handlowymi jest 
trudna, ale jest to partner z duŜym doświadczeniem w organizacji sprzedaŜy, 
podnoszący standardy, wymagający wobec siebie i konsekwentny w realizacji 
poczynionych uzgodnień, co daje partnerowi nadzieję na stabilizację współpracy.  

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe kaŜdy z partnerów stara się realizo-
wać swoje cele strategiczne (dostawcy chcą zwiększać sprzedaŜ, zdobywać 
nowe rynki, a sieci dąŜą do maksymalizacji zysków, zwiększenia udziału  
w rynku i poprawy wizerunku firmy) i rzadko eksponuje rolę partnerów bizne-
sowych w tym procesie. Jednak respondenci zapytani wprost o znaczenie part-

                                                                 
10 Współpraca róŜnych grup przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw… 
11 Raport o stanie handlu wewnętrznego w Polsce, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Rynku 

Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2006. 
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nerów w osiąganiu przez przedsiębiorstwo sukcesu na rynku podkreślają, Ŝe jest 
ono rosnące. DuŜa skala działania sieci wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych sprawia, Ŝe współpracujące z nimi przedsiębiorstwa produkcyjne 
mogą szybciej niŜ pozostałe firmy wprowadzać nowości na rynek. Często teŜ  
z inicjatywy sieci handlowych wprowadzają nowe rozwiązania w zarządzaniu 
zakupami, zapasami oraz ofertą asortymentową (zarządzanie kategorią produk-
tów). Dla firm produkcyjnych istotna jest równieŜ współpraca z siecią przy 
kształtowaniu wizerunku marek oferowanych przez nich produktów oraz pro-
mowaniu polskich produktów na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. 

Odnotowana poprawa relacji pomiędzy sieciami handlowymi i producenta-
mi jest prawdopodobnie skutkiem: 

– dostawców coraz lepiej przygotowanych do współpracy z dystrybuto-
rem realizującym masową sprzedaŜ artykułów codziennego zapotrze-
bowania, 

– postępującej edukacji menedŜerów w zakresie potrzeby rzeczowych 
negocjacji oraz zrozumienia konieczności współpracy z partnerem biz-
nesowym z poszanowaniem zasad fair play, 

– narastającej konkurencji na rynku zmuszającej partnerów do realizacji 
wspólnie opracowanych strategii działania. 

Zakończenie 

Zgromadzone opinie przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych pozwala-
ją na konstatację, Ŝe idea współpracy i współdziałania leŜąca u podstaw kon-
cepcji społecznej odpowiedzialności powoli znajduje zrozumienie wśród pol-
skich przedsiębiorstw handlowych. Nie jest ona obca Ŝadnej grupie firm han-
dlowych. WdraŜają ją zarówno sieci handlowe, jak i sklepy niezaleŜne, a takŜe 
firmy duŜe, średnie i małe. JednakŜe moŜliwości finansowe tych ostatnich po-
wodują, Ŝe koncentrują one uwagę na działaniach moŜe mniej spektakularnych, 
ale bardzo istotnych dla zrównowaŜonego rozwoju społeczności lokalnych.  

Stosunkowo rzadko postrzegany jest związek pomiędzy sukcesem firmy  
a zadowoleniem jej interesariuszy w postaci pracowników, klientów czy do-
stawców. Często takŜe bagatelizowany jest etyczny wymiar działalności gospo-
darczej. W większym stopniu uświadamiana jest konieczność zarządzania 
przedsiębiorstwem w taki sposób, aby minimalizować negatywne skutki prowa-
dzenia działalności gospodarczej, np. wpływające na środowisko naturalne, oraz 
zwiększać jego wkład w rozwój społeczności lokalnej w takich obszarach, jak: 
edukacja, rozwiązywanie/łagodzenie problemów społecznych w otoczeniu fir-
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my, działalność charytatywna czy propagowanie zdrowego stylu Ŝycia. Takie 
przejawy działań społecznie odpowiedzialnych pomagają budować wizerunek  
i autorytet firmy w otoczeniu.  

Problem poprawy wizerunku firmy poprzez działania społecznie odpowie-
dzialne wiąŜe się z rozwijaniem świadomości konsumentów. Z prowadzonych 
w tym zakresie badań wynika, Ŝe wraŜliwość polskich konsumentów na wize-
runek firmy powoli wzrasta12. Pozytywnemu nastawieniu wobec firmy,  
a w konsekwencji wyborowi jej jako miejsca dokonywania zakupów, sprzyja 
zaangaŜowanie w działalność społeczną oraz eksponowanie sprzedaŜy produk-
tów polskiego pochodzenia. 
 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF TRADE  
– FASHION OR CHALLENGE BY THE EPOCH STANDARDS? 

 
Summary 

 
The issues of analysis in the paper are problems of perception and implementation of the 

CSR principles and motives that accompany the application of this idea in practice. The basis for 
analysis are the results of the conducted individual interviews among representatives of commer-
cial enterprises in Poland, which are presented following the characteristics of the essence and 
principle of social responsibility at all its levels and the description of desired socially responsible 
actions undertaken by commercial enterprises. In the context of CSR principles, there are ana-
lysed, inter alia, problems of cooperation and partnership of market entities, their relations with 
various groups of stakeholders and positive impact on the environment. The cited opinions point 
out that despite great progress in implementation of the CSR ideas, commercial enterprises are 
still facing many challenges in this respect. 

Translated by Stanisław Kacperec 
 

                                                                 
12 Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Program Narodów Zjednoczonych ds. Roz-

woju, Warszawa 2007, s. 32. 
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Streszczenie  

Społeczne zaangaŜowanie biznesu jest obecnie jednym z większych wyzwań dla przedsię-
biorstw. Buduje bowiem zaufanie oparte na reputacji firmy, a to pozwala walczyć z największymi 
korporacjami. Poprzez konsekwentne działania w obszarze odpowiedzialnego biznesu firma 
wyznacza w danej branŜy, a takŜe wobec konkurentów, wyŜszy standard oczekiwań konsumen-
tów oraz całego otoczenia. Działania podejmowane w ramach społecznie odpowiedzialnego 
marketingu przekładają się na proces dialogu, poznawania wzajemnych moŜliwości, hierarchiza-
cji wartości, poszukiwania kompromisów w ramach szeroko rozumianego partnerstwa (z otocze-
niem, pracownikami, ze środowiskiem), które przynosić ma korzyści dla obu stron. Konsekwent-
nie wdraŜana i praktykowana koncepcja marketingu społecznie odpowiedzialnego buduje wizeru-
nek firmy zarówno u konsumentów, pracowników, jak i w lokalnych społecznościach, co później 
przekłada się na wzrost lojalności w stosunku do firmy i zwiększa szanse na uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej. 

Istota społecznej odpowiedzialności  

Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej podstawa, jaką jest kształto-
wanie relacji z interesariuszami, wywodzi się z fundamentalnej dla całej eko-
nomii idei współdziałania i współpracy w gospodarce rynkowej. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu ostatnimi czasy zyskuje coraz większą popularność. 
Jej podstawę stanowią zaplanowane działania, które uwzględniają wpływ firmy 
na otaczającą społeczność, a zwłaszcza na grupę społeczną najbardziej związa-
ną z jej działalnością. Działania te mają swoje uzasadnienie, równieŜ ekono-
miczne, gdyŜ podstawą sukcesu najbardziej znanych i podziwianych przedsię-
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biorstw świata jest społeczna odpowiedzialność1. Według S. Blacka „społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw zwykle obejmuje następujące elementy: 

− w zakresie przedsiębiorczości – pomaganie lokalnym przedsiębiorcom  
i wspomaganie jednostek gospodarczych, 

− w zakresie edukacji – promowanie nowych inicjatyw przeznaczonych 
dla młodych ludzi, 

− w zakresie sztuki i kultury – wspomaganie szerokiego zakresu działań 
artystycznych, 

− w odniesieniu do środowiska – wspieranie wszystkich lokalnych wysił-
ków mających na celu poprawę jakości Ŝycia2”. 

Pojęcie społecznej odpowiedzialności staje się waŜnym elementem Ŝycia 
społecznego. Społeczna odpowiedzialność ma dwa aspekty: 

a) wewnętrzny dotyczący przede wszystkim zasady odpowiedzialności  
w ramach swojej wewnętrznej struktury oraz stosunku do pracowni-
ków, tj. czy zapewniono im bezpieczną i godną pracę, zarządzania za-
sobami ludzkimi oraz zasobami surowcowymi; 

b) zewnętrzny zawierający stosunek do inwestorów, stosunek do klientów, 
relacje z władzami, dbałość o środowisko naturalne, relacje z lokalną 
społecznością3. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz częściej źródłem szans 
zarówno dla rozwoju firmy, jak i jej interesariuszy. To właśnie „społeczną od-
powiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębior-
stwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społecz-
ne i ochronę środowiska, a takŜe relacje z róŜnymi grupami interesariuszy4”. 
Oznacza to odwrót firm od zasadniczego celu, jakim jest wytwarzanie zysku, na 
rzecz działań mających na celu kształtowanie poŜądanych relacji z klientami 
zewnętrznymi, a takŜe wewnętrznymi firmy. Dialog z interesariuszami, jako 
proces dyskusji i podejmowania decyzji przez wybranych interesariuszy, moŜe 
być źródłem inspiracji i nowych pomysłów, a takŜe początkiem tworzenia kon-
kurencyjnych rozwiązań biznesowych. Odpowiedzialne firmy stosują róŜnorod-
ne instrumenty pozwalające na coraz bardziej efektywne zarządzanie społeczną 
                                                                 

1 M. śemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 
2007, s. 63. 

2 S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 117. 
3 B. Barańska, Public relations jako kapitał społecznej akceptacji w środowisku społecznym, 

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/2, Sopot 2009, s. 501. 
4 A. Kicińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec pracowników, w: Socjolo-

giczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak,  
K. Doktór, Wyd. WyŜszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009, s. 415. 
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odpowiedzialnością. Do dyspozycji mają wiele narzędzi i pomysłów sprawdzo-
nych na świecie, od wspomnianego dialogu z interesariuszami przez kodeks  
i programy etyczne, wolontariat pracowniczy, marketing zaangaŜowany spo-
łecznie, na programach partnerskich z organizacjami pozarządowymi kończąc. 
RóŜnorodność programów i narzędzi, którymi mogą się posługiwać firmy reali-
zujące zasady odpowiedzialnego biznesu sprawia, Ŝe kaŜde przedsiębiorstwo 
moŜe wybrać formy odpowiednie do swojej branŜy, wielkości i strategii. Pod-
stawę dla budowania konkretnych norm postępowania, a nawet naczelnych 
wartości funkcjonowania kaŜdej organizacji powinny stanowić poniŜsze zasa-
dy5: 

a) zasada odpowiedzialności – obliczalności (accountability), przekładają-
ca się na zgodność z deklarowanymi normami i gotowość ponoszenia 
konsekwencji za prowadzone działania bądź ich zaniechanie, 

b) zasada uczestnictwa (inclusivity) – oznacza, Ŝe firma uwzględnia po-
trzeby i oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy, 

c) zasada zupełności (completenes) – uniemoŜliwia niejawne wyłączenie 
niewygodnych bądź draŜliwych obszarów działania, 

d) zasada wymierności (materialisty) – przejawia się w gotowości do pod-
dania wymiernej ocenie wszystkich waŜnych z punktu widzenia intere-
sariuszy sfer działania, 

e) zasada zapewnienia jakości (quality assurance) – jest wyrazem po-
twierdzenia wiarygodności firmy przez niezaleŜnych ekspertów, 

f) zasada dostępności (accessibility) – zakłada znajdowanie najbardziej 
skutecznych kanałów komunikacji, by niezbędna informacja mogła 
zawsze dotrzeć do tych, którzy jej poszukują, co nakłada na organizację 
konieczność aktywnego propagowania informacji związanych z reali-
zowanym programem społecznej odpowiedzialności, 

g) zasada istotności (relevance) – podkreśla wagę, jaką przywiązuje się do 
ocen i informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwo wobec sfer 
opiniotwórczych, 

h) zasada zrozumiałości (understandability) – poszczególne informacje  
o firmie są przedstawione w taki sposób, Ŝe mogą słuŜyć do jej oceny 
nawet przez osoby nieposiadające w tej dziedzinie fachowego przygo-
towania. 

                                                                 
5 Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły WyŜszej  

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, s. 44. 
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Reasumując, społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncep-
cję rozwoju, dzięki której przedsiębiorstwa, organizacje czy instytucje na etapie 
budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę 
środowiska naturalnego oraz relacje z róŜnymi grupami otoczenia zewnętrznego 
i wewnętrznego. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w marketingu 

Według definicji marketingu, opracowanej w 2008 roku przez Amerykań-
skie Stowarzyszenie Marketingu, „Marketing to działalność, zbiór instytucji  
i procesów słuŜących stworzeniu, zakomunikowaniu, dostarczeniu i wymianie 
ofert, które mają wartość dla konsumentów, klientów, partnerów i społeczeń-
stwa”6. Zawarty w definicji wyraz „społeczeństwo” wskazuje na znacznie szer-
szy niŜ dotychczas uznawano zasięg marketingu oraz zdecydowanie większą 
skalę jego oddziaływania, wychodzące poza prywatne kontakty między jed-
nostkami i firmami. 

W 1970 roku, po przedstawieniu przez Ph. Kotlera szerokiej koncepcji 
marketingu, gdzie wskazane zostały cechy produktu marketingowego jako idei, 
osoby i organizacji wraz z warunkami wymiany na tzw. nietradycyjnym rynku, 
opublikowana została koncepcja marketingu społecznie odpowiedzialnego. 
UmoŜliwia ona firmom realizację podstawowych celów i działań w otoczeniu 
społecznym, gospodarczym i przyrodniczym organizacji. Jej działania ukierun-
kowane są na zewnętrzne grupy otoczenia firmy: akcjonariuszy, inwestorów, 
klientów, dostawców, mass media, banki i instytucje finansowe, władze pań-
stwowe i lokalne oraz firmy konkurencyjne7. Przedsiębiorstwo komunikując się 
z tymi grupami i korzystając w odniesieniu do nich z idei społecznej odpowie-
dzialności, buduje swój wizerunek jako wiarygodnego partnera i aktywnego 
uczestnika Ŝycia społecznego. „Konieczne staje się tu przestrzeganie zasad wza-
jemności, uwzględniania interesów i zwrotnego reagowania na sygnały i infor-
macje płynące z otoczenia. Jedynie pozytywne wzajemne nastawienie wykreuje 
dobrą opinię o danej organizacji i przyczyni się do oczekiwanych zmian w oto-

                                                                 
6 The American Marketing Association Releases New Definition for Marketing, komunikat 

prasowy, 14 stycznia 2008, http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Documents/Ameri 
can%20Marketing%20Association%20Releases%20New%20Definition%20for%20Marketing.pdf. 

7 T. Domański, P. Kowalski, Marketing dla menedŜerów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
–Łódź 1998, s. 248. 
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czeniu8”. Respektowane normy i zasady pozwalają zbudować zaufanie w rela-
cjach przedsiębiorstwa z otoczeniem, w którym dana firma funkcjonuje. 

Do innych poŜytków wynikających z realizacji koncepcji marketingu spo-
łecznego moŜna zaliczyć: „wzrost kreatywności pracowników i zdolności orga-
nizacji do uczenia się, wzrost lojalności pracowników i przychylne postawy 
potencjalnych pracowników, co stwarza moŜliwość wyboru najlepszych, ła-
twiejszy dostęp do kapitału dzięki przychylności inwestorów i instytucji finan-
sowych, wzrost popytu na produkty, czego efektem jest wzrost obrotu, kształ-
towanie korzystnego wizerunku wpływającego na pozytywne postawy i opinie 
klientów wobec firmy i jej produktów9”.  

Myślenie marketingowe w kategoriach społecznej odpowiedzialności wy-
wołuje wiele dylematów natury etycznej. Dotyczą one nie tylko sposobów za-
chowania się w biznesie (wycofanie wadliwego produktu lub nie), ale i powzię-
cia odpowiedzialności za wytwarzane dobra czy świadczone usługi (np. artyku-
ły o wątpliwej jakości dla zdrowia człowieka – tytoń, alkohol, wysokokalorycz-
ne chrupki dla dzieci). Firma nie będzie miała dobrej reputacji, jeśli jej repre-
zentanci nie będą postępować etycznie w kontaktach z otoczeniem. To właśnie 
menedŜerom i kierownictwu firmy winno się przypisywać pewne atrybuty za-
ufania społecznego, bo do tej grupy naleŜy szczególna dbałość o zaufanie klien-
tów. Budowa relacji z otoczeniem opartych na zaufaniu wymaga wysiłku mar-
ketingowego ze strony przedsiębiorstwa oraz dbałości o nabywców we wszyst-
kich fazach relacji konsument/klient–przedsiębiorstwo. 

Społeczna odpowiedzialność w marketingu, jak wynika z powyŜszego, wią-
Ŝe się z wieloma róŜnymi problemami, m.in. wykorzystaniem badań marketin-
gowych, wyborem celów rynkowych, zagadnieniami z dziedziny strategii pro-
duktu, ceny, dystrybucji oraz promocji. JednakŜe naleŜy mieć na uwadze, Ŝe  
w marketingu społecznym te tradycyjne narzędzia marketingowe ulegają trans-
formacji i modyfikacji. Przykładowo, miejsce ceny zajmują koszty społeczne, 
dystrybucji – dostępność, a produkt ustępuje miejsca idei wyraŜającej myśl, 
wiedzę lub wyobraŜenie, w której propagowaniu duŜą rolę odgrywa public rela-

                                                                 
8 K. Dobrzański, Public relations jako środek komunikacji w gminie, w: Public relations w za-

rządzaniu firmą, red. E. Tworzydło, T. Soliński, Wyd. WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządza-
nia, Rzeszów 2004, s. 63. 

9 M. Spychalski, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w świetle wymogu ekonomicz-
nej efektywności, w: Wspólna Europa. ZrównowaŜony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z intere-
sariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 551–552. 
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tions, ale takŜe autorytety, charyzmatycy i lobbyści10. W szczegółowym ujęciu 
narzędzia marketingu społecznego obejmują problemy w zakresie11: 

– kreowania oferty – idei; przykładem mogą być prowadzone przez 
przedsiębiorstwa akcje propagujące zdrowy i higieniczny tryb Ŝycia czy 
potrzebę ochrony środowiska naturalnego, 

– kształtowania cen – kosztów społecznych; przykładem moŜe być wyko-
rzystanie sponsoringu jako źródła finansowania akcji społecznych, 

– dystrybucji – zabezpieczenia dostępności; przykładem moŜe być prze-
kazywanie informacji z wykorzystaniem róŜnych nośników komunika-
cji, np. Internetu, telefonii komórkowej, czy pośredników, tj. dziennika-
rzy, firm biznesu, grup opiniotwórczych, 

– komunikacji – głównie public relations i reklama społeczna; prowadze-
nie i zaplanowanie promocji powinno odbywać się z udziałem interesa-
riuszy oraz całej społeczności lokalnej lub globalnej; jako przykład wy-
korzystania public relations w promocji postaw prospołecznych posłu-
Ŝyć moŜe rozwój akcji propagujących potrzebę niesienia pomocy cho-
rym dzieciom połączonej ze zbiórką funduszy na sprzęt medyczny 
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  

Działanie zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności w obszarze kreowa-
nia oferty, kształtowania ceny, dystrybucji czy komunikacji staje się waŜnym 
czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa. 

Działania w ramach społecznie odpowiedzialnego marketingu 

Działania w ramach społecznie odpowiedzialnego marketingu mogą przyj-
mować róŜne formy, np.: 

− takie projektowanie produktów, które minimalizuje szkody ekologiczne 
(stosowanie opakowań z papieru z odzysku), 

− wspieranie działań dobroczynnych, 
− nagłaśnianie faktu, Ŝe firma zatrudnia ludzi znajdujących się w nieko-

rzystnej sytuacji społecznej (np. osoby niepełnosprawne).  
Jak moŜna stwierdzić na podstawie obserwacji rynku, klienci z reguły wy-

bierają te oferty marketingowe, które oceniają jako najbardziej wartościowe dla 
siebie. Klient ocenia sprawność, z jaką produkt dostarcza mu wartości, i od 
porównania tak postrzeganej sprawności z oczekiwaniami zaleŜy satysfakcja 
                                                                 

10 Ph. Kotler, G. Zaltman, Social marketing: an approach to planned social change, „Journal  
of Marketing”, July 1971, s. 48. 

11 Społeczna rola współczesnego marketingu, red. T. Kamiński, W. Pomykało, WyŜsza Szkoła 
Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2004, s. 61–73.  
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klienta12. Do korzyści osiąganych przez przedsiębiorstwa zaliczyć natomiast 
moŜna, między innymi, poprawę wizerunku firmy, jej reputacji i zyskanie lojal-
ności klientów.  

Sukces wielu przedsiębiorstw uwarunkowany jest przyjmowaniem orienta-
cji marketingowej w zakresie realizacji podstawowych działań, takich jak np.: 

− oferowanie dóbr i usług zaspokajających potrzeby społeczeństwa, 
− kształtowanie zachowań konsumentów, społeczeństwa obywatelskiego, 
− pozyskiwanie od społeczeństwa jego czasu i pieniędzy. 
W wymienionych obszarach kryterium oceny podejmowanych decyzji oraz 

działań stanowi interes społeczny. Powoduje to, jak zwracał uwagę P. Drucker, 
potrzebę adaptacji marketingu społecznego w procesie rozpoznawania, kształ-
towania i zaspokajania potrzeb13. W procedurach decyzyjnych marketing spo-
łeczny nakazuje dostrzeganie potrzeb oraz oczekiwań i formułowanie specjalnej 
oferty generującej wyizolowanie zewnętrznych cech tzw. produktu społeczne-
go. Nadrzędnym celem strategii marketingu społecznego jest zmiana zachowań 
społecznych poprzez transmisję idei do społeczeństwa, a nie pojedynczych kon-
sumentów. Dzięki temu następuje propagowanie wzorów zachowań oraz po-
staw i rozwijanie istotnych społecznie potrzeb.  

Współczesne organizacje są zmuszone do kształtowania odpowiednich in-
strumentów marketingu mix, opierając się na potrzebach społecznych, ściśle 
związanych z reputacją firmy w danym środowisku. Dotyczy to nie tylko du-
Ŝych instytucji. Dla małej czy średniej firmy podejmowane działania uwzględ-
niające społeczną odpowiedzialność wszystkich zewnętrznych interesariuszy 
mogą być równieŜ wartościową formą budowania pozytywnego wizerunku, 
poŜądanych relacji z otoczeniem oraz dotarcia do szerszego grona klientów. 
Budowaniem harmonijnych relacji organizacji z jej interesariuszami  zajmuje 
się public relations. Działania public relations to proces oparty na określonych 
zasadach14: 

− uczciwej komunikacji w celu uzyskania wiarygodności, 
− otwartości i konsekwencji w działaniu w celu zdobycia zaufania, 
− braku stronniczości w działaniu w celu uzyskania poczucia wzajemno-

ści i dobrej opinii, 

                                                                 
12 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 64. 
13 P.F. Drucker, Managing the non-profit organization, Butterworth Heinemann, Oxford 1997, 

s. 111. 
14 F.S. Seitel, Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 11. 
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− stałego komunikowania dwustronnego mającego na celu zapobieŜenie 
alienacji i tworzenie dobrych układów i powiązań, 

− badaniu i ocenie otoczenia w celu określenia działań lub korekt po-
trzebnych do tworzenia harmonii społecznej. 

Organizacje zainteresowane problemem społecznej odpowiedzialności 
przygotowują programy, aby spełnić oczekiwania otoczenia. Dotyczą one naj-
częściej takich problemów społecznych, jak: zanieczyszczenie środowiska, 
zagroŜenie dla zdrowia, problemy dzieci, edukacji. W ramach marketingu spo-
łecznego firmy najczęściej wybierają dwa kierunki działania. Jedna koncepcja 
łączy cele wewnętrzne (wzrost sprzedaŜy, generowanie zysku) z celami ze-
wnętrznymi związanymi z próbą rozwiązywania waŜnych problemów społecz-
nych (przykładem moŜe być akcja firmy Danone „Podziel się posiłkiem”), dru-
gą zaś stanowią kampanie społeczne organizowane we współpracy z mediami 
oraz organizacjami pozarządowymi (przykładem moŜe być „Kampania wodna”, 
której celem jest przekazanie zysku ze sprzedaŜy wody na budowę studni  
w Sudanie)15. Dzięki współpracy ze znanymi instytucjami, stowarzyszeniami  
i fundacjami organizacje opierając się na szlachetnym pomaganiu potrzebują-
cym, mogą dotrzeć do mediów oraz poprawić wizerunek i znajomość własnej 
marki. ZaangaŜowanie społeczne firm jest ponadto instrumentem budowania 
zaufania nabywców.  

WaŜnym aspektem społecznej odpowiedzialności biznesu jest komunikacja. 
Komunikacja, umoŜliwiająca stały przepływ informacji, jest podstawowym 
czynnikiem budowania zaufania i ciągłości realizowanych zadań. Szczególną 
rolę we współczesnym biznesie odgrywa szeroko rozumiana komunikacja mar-
ketingowa, w tym róŜnego rodzaju perswazyjne przekazy reklamowe. Społecz-
na odpowiedzialność organizacji wobec otoczenia zewnętrznego dotyczy zatem 
takŜe treści przekazywanych w róŜnych rodzajach reklam. Oddziałując na sferę 
emocjonalną człowieka przez zastosowanie zbyt silnych bodźców, firmy często 
nie liczą się z normami dobrego smaku i elementarnej wraŜliwości ludzkiej, 
rodząc tym samym wiele niebezpieczeństw. Dotyczy to szczególnie przekazów 
reklamowych adresowanych do dzieci i młodzieŜy. „W ich przypadku słabo 
rozwinięty krytycyzm, uleganie autorytetom (i pseudoautorytetom), a takŜe 
chęć naśladowania dorosłych czy niedojrzałość emocjonalna sprawiają, Ŝe dzie-

                                                                 
15 L. Witek, Marketing społeczny jako narzędzie budowy zaufania przedsiębiorstwa z nabyw-

cami, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabyw-
ców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, 
s. 593–594. 
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ci i młodzieŜ są szczególnie naraŜone na negatywne działanie reklamy16”. Firmy 
odpowiedzialne społecznie odchodzą od manipulacji szkodliwej dla odbiorcy, 
nie łamią prawa, reklamując określone grupy towarów (tj. alkohol, papierosy, 
leki wydawane wyłącznie na receptę), unikają reklam godzących w godność 
człowieka (reklamy odnoszące się do uprzedzeń rasowych, narodowościo-
wych). Reklama społecznie odpowiedzialna nie odwołuje się do nieetycznych 
mechanizmów w celu dotarcia do klienta. Tymczasem „w wysoce konkurencyj-
nym otoczeniu wielu menedŜerów, równieŜ w trosce o pozycję rynkową i wyni-
ki finansowe swojej firmy, ulega pokusie działań, które przynoszą krótkotrwałe, 
doraźne efekty (np. w postaci wzrostu sprzedaŜy wskutek zastosowania wątpli-
wych lub nieetycznych praktyk reklamowych)”17. 

Jednym ze sposobów komunikowania interesariuszom realizacji przyjętej 
przez przedsiębiorstwo polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności jest 
tworzenie raportów na ten temat. Przyjmuje się, Ŝe „raportowanie jest procesem 
informowania w sposób całościowy o strategii firmy, prowadzonej polityce 
społecznej i wynikach w zakresie społecznej odpowiedzialności wobec kluczo-
wych grup interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa”18. 

Współcześnie coraz więcej konsumentów zwraca teŜ uwagę, czy firma, któ-
rej ofertą są zainteresowani, poprzez swoją działalność nie niszczy środowiska 
naturalnego. Działalność gospodarcza powinna być bowiem prowadzona z po-
szanowaniem środowiska naturalnego. Odpowiedzialny przedsiębiorca poprzez 
minimalizowanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowi-
ska przyczynia się do osiągnięcia równowagi między rozwojem ekonomicznym 
a zachowaniem zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Taki rozwój, 
nazywany takŜe rozwojem zrównowaŜonym czy ekorozwojem, przyczynia się 
do poprawy jakości Ŝycia ludzi na całym świecie. 

Prawdziwe oblicze społecznej odpowiedzialności biznesu wobec otoczenia 
ujawnia się, gdy firma znajduje się w sytuacjach kryzysowych. Sytuacja kryzy-
sowa wpływa negatywnie na obraz firmy, przynajmniej w początkowym okre-
sie. Stąd pojawia się konieczność podejmowania działań, które osłabią ten 
wpływ bądź umocnią pozytywny wizerunek firmy, pokazując, Ŝe jest ona  
w stanie poradzić sobie z trudną sytuacją. Przyczyną kryzysu mogą być sytuacje 

                                                                 
16 E.M. Cenkier, Public relations, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2002, s. 105. 
17 B. Mróz, Zaufanie w relacjach firma–konsument. Uwarunkowania i dylematy, w: Kontro-

wersje wokół marketingu w Polsce…, s. 493. 
18 A. Paszkiewicz, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej raportowanie w instytu-

cjach finansowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/5, 
Sopot 2011, s. 334. 
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nagłe i nieoczekiwane (nagłe z punktu widzenia zajęcia stanowiska przez orga-
nizację), natychmiast postrzegane na zewnątrz organizacji, bezpośrednio doty-
kające daną organizację, wymuszające na niej decyzję, dotykające kierownictwa 
oraz oznaczające konflikt19. Sytuacją kryzysową moŜe być więc kaŜde nieko-
rzystne dla firmy wydarzenie o szerokim oddźwięku i daleko idących negatyw-
nych skutkach dla otoczenia. Przykładem jej moŜe być wprowadzenie do obrotu 
partii samochodów z usterką mogącą być zagroŜeniem dla zdrowia i Ŝycia 
klientów czy dopuszczanie do sprzedaŜy produktów, które straciły na jakości. 
Sposób rozwiązania sytuacji trudnych daje jasny obraz podchodzenia firm do 
kwestii społecznej odpowiedzialności. 

W warunkach nieustannie zmieniających się preferencji konsumentów klu-
czem do sukcesu kaŜdej firmy jest niewątpliwie osiągnięcie przewagi konku-
rencyjnej. JednakŜe ta konkurencyjność nie oznacza dziś tylko i wyłącznie do-
starczania atrakcyjnych cenowo i jakościowo dla konsumenta dóbr czy usług. 
Silna pozycja na rynku uzaleŜniona jest w duŜej mierze od innowacyjności oraz 
zaawansowania technologicznego danej firmy, jej wizerunku, a takŜe od umie-
jętności odpowiadania na potrzeby społeczne. Przedsiębiorstwa działają w bar-
dzo złoŜonym systemie podmiotów oraz powiązań, w otoczeniu duŜej liczby 
interesariuszy o róŜnej sile wpływu oraz róŜnych oczekiwaniach. Oznacza to, Ŝe 
w swoich codziennych działaniach i decyzjach biznes musi uwzględniać nie 
tylko interesy swoje, ale równieŜ pracowników, klientów i konsumentów, do-
stawców, społeczności lokalnej. Oparcie działalności gospodarczej na trwałych 
oraz przejrzystych relacjach z interesariuszami określane jest mianem społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. MoŜe warto więc pomyśleć, Ŝe prowadzenie 
biznesu to niekoniecznie walka ze wszystkimi, ale odpowiedzialne spełnianie 
obywatelskich powinności dla dobra wspólnego. 

Społeczna odpowiedzialność wobec pracownika w działaniach human relations 

Wśród wielu obszarów składających się na system społecznej odpowie-
dzialności na szczególną uwagę zasługuje problem społecznej odpowiedzialno-
ści firmy wobec pierwszego interesariusza firmy, jakim jest sam pracownik. 
Budowanie przez firmę polityki rynkowej uwzględniającej załoŜenia społecznej 
odpowiedzialności naleŜy bowiem rozpocząć od humanizacji relacji panujących 
wewnątrz. Człowiek jest największą wartością przedsiębiorstwa, dlatego relacje 
między pracownikami oraz kierownictwem przekładające się na wizerunek 

                                                                 
19 K. Wójcik, Public relations, czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię, Centrum 

Kreowania Liderów, Międzyborów 1995, s. 49. 
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przedsiębiorstwa wchodzą w zakres zainteresowań public relations, a szczegól-
nie human relations. „Realizacja społecznej odpowiedzialności przejawia się  
w tym przypadku w: humanizacji pracy, podmiotowości, partnerstwie i zaanga-
Ŝowaniu pracowników, dobrej komunikacji pomiędzy pracownikami a kierow-
nictwem, spłaszczaniu struktur organizacyjnych czy kształtowaniu kultury  
i toŜsamości przedsiębiorstwa”20. Chodzi tu przede wszystkim o zbudowanie  
w oczach pracowników wizerunku przedsiębiorstwa jako dobrego pracodawcy. 
Działania podejmowane przez organizację w zakresie społecznej odpowiedzial-
ności wobec pracowników wpływają ponadto na morale pracowników, ich inte-
grację z firmą, powodują, Ŝe człowiek czuje się spełniony w pracy, przez co 
uruchamia swój potencjał umysłowy, wykazuje się kreatywnością i pełnią po-
mysłów oraz w pełni angaŜuje się w realizowane przez siebie zadania21. Z tego 
powodu właściwe traktowanie pracownika wewnątrz firmy ma tutaj prioryteto-
wą wartość.  

Społeczna odpowiedzialność organizacji w odniesieniu do pracownika prze-
jawia się w róŜnych aspektach marketingu wewnętrznego zajmującego się pro-
mowaniem tej idei. Jego podstawowymi elementami są: sposób postępowania 
wobec klientów wewnętrznych, sposób kierowania ludźmi, motywowania  
i oceniania, tworzenie warunków do samodzielności i odpowiedzialności, po-
dejście do planowania kariery zawodowej pracowników oraz umoŜliwienie im 
zaspokajania potrzeby samorealizacji, budowanie reputacji firmy na podstawie 
więzi, zaufania, zgody i odpowiednich interakcji kierownictwa z pracownika-
mi22. Wśród wielu obszarów, które składają się na system społecznej odpowie-
dzialności firmy wobec pracowników, naleŜy wyeksponować takŜe kwestie 
związane z obowiązkami firmy wobec pracowników, dotyczącymi konieczności 
poszanowania ich godności oraz traktowania z naleŜytą uwagą. Działania te 
skierowane są na zapewnienie pracownikom takich warunków pracy, które 
chronią ich zdrowie i godność, uczciwość w kontaktach z pracownikami i pro-
wadzenie otwartej polityki informacyjnej, działania zgodnie z sugestiami, po-
stulatami i zaŜaleniami pracowników, zaangaŜowanie w prowadzenie negocjacji  
w dobrej wierze, gdy tylko pojawiają się konflikty, unikanie praktyk dyskrymi-
nacyjnych i zagwarantowanie równego traktowania pracowników, niezaleŜnie 
od płci, wieku, rasy czy religii, ochronę pracowników przed moŜliwymi do 

                                                                 
20 D. Dolińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w perspektywie działań public 

relations, w: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy…, s. 437. 
21 E.M. Cenker, Public relations, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2002, s. 141. 
22 L. Zbiegień-Maciąg, Zarządzanie kadrami w koncepcji marketingu personalnego, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997, s. 303–304. 
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uniknięcia obraŜeniami i chorobami w miejscu pracy, zachętę i pomoc w zdo-
bywaniu przez pracowników przydatnych i dających się wykorzystać w innych 
zawodach umiejętności i wiedzy, wyczulenie na problemy dotyczące bezrobo-
cia oraz poszukiwanie współpracy z urzędami, przedstawicielami pracowników 
oraz innymi agendami w celu rozwiązania tego problemu23.  

Obszarów społecznej odpowiedzialności firmy wobec pracowników jest 
wiele, dotyczą one takŜe problemu wspierania pracowników. Formami wsparcia 
mogą być świadczenia socjalne, jak równieŜ sponsoring oraz działalność chary-
tatywna. Sponsoring uwaŜany jest za jedną z technik public relations, a jego 
rola w tworzeniu reputacji firmy jest szczególnie istotna. Firmy wspierają roz-
wój talentów sportowych, artystycznych, dbają o rozwój i edukację dzieci pra-
cowników, organizując róŜnorodne zajęcia i warsztaty tematyczne. Wśród ob-
szarów sponsoringu moŜna wymienić sponsorowanie sfery socjalnej, zdrowia, 
nauki i oświaty pracowników i ich rodzin. Pewną formą sponsorowania jest 
takŜe tworzenie fundacji, przyznawanie stypendiów czy przekazywanie fundu-
szy na cele charytatywne24. Wyrazem zaangaŜowania duŜych przedsiębiorstw  
w organizację wolnego czasu swoich pracowników jest tworzenie własnych 
klubów sportowych, zespołów muzycznych, kół zainteresowań firmowanych  
i finansowanych przez przedsiębiorstwo. Działania podejmowane w tym kie-
runku są przejawem społecznej odpowiedzialności firmy wobec pracowników  
i z pewnością słuŜą zacieśnianiu relacji z firmą.  

Posiadanie programu marketingu wewnętrznego przynosi firmie wiele ko-
rzyści. Prowadzi do zadowolenia pracowników, powoduje ich lojalność wobec 
firmy, a to przekłada się na identyfikację pracownika z firmą i wyŜszą jakość 
jego pracy. A. Kicińska wskazuje na funkcje marketingu wewnętrznego oraz 
wybrane środki i instrumenty realizacji owych funkcji. Do funkcji marketingu 
wewnętrznego zalicza: 

− tworzenie kultury organizacyjnej (np. poprzez organizację imprez dla 
pracowników), 

− określanie sposobów komunikowania się w przedsiębiorstwie i form 
przekazywania informacji (komunikacja bezpośrednia – słowna, media 
drukowane, media elektroniczne), 

                                                                 
23 J. Jasińska, Pracownicy w systemie społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Socjologiczne, 

pedagogiczne i psychologiczne problemy…, s. 411. 
24 W. Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2001,  

s. 137. 
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− analizowanie i diagnozowanie sytuacji społecznej w przedsiębiorstwie 
(badania pracowników, analizowanie wyników pracy, wydolności 
struktur organizacyjnych, audyty marketingowe), 

− pozyskiwanie i dobór pracowników (sposoby i proces rekrutacji – we-
wnętrzna i zewnętrzna), 

− wprowadzanie na stanowisko i wdraŜanie do zadań (opieka nad pra-
cownikami, materiały informacyjne, program wdroŜenia do zadań, do-
radztwo), 

− zarządzanie stanowiskiem pracy (treść pracy, ukazywanie roli pracow-
nika w firmie, ocena pracy i jej efektów), 

− motywowanie (wynagrodzenia finansowe i pozafinansowe), 
− edukacja i rozwój pracowników (rozmowy oceniające, szkolenia we-

wnętrzne i zewnętrzne), 
− planowanie kariery pracownika (tworzenie ścieŜek kariery), 
− przygotowanie do odejścia z firmy (doradztwo dla odchodzących pra-

cowników, szkolenia i zmiana kwalifikacji)25. 
Społeczna odpowiedzialność organizacji przejawiająca się w działaniach 

zarówno public relations na zewnątrz firmy, jak i human relations podejmowa-
nych wobec pracowników ukierunkowana jest zarówno na odpowiednie zarzą-
dzanie zatrudnionymi pracownikami, odpowiednią realizację funkcji personal-
nej, jak i na działania marketingowe dotyczące promowania firmy, wartości  
w niej panujących, kreowania jej wizerunku oraz badania marketingowe ukie-
runkowane na badanie satysfakcji pracowników. 

Zakończenie 

Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, firmy muszą przystosować się do 
nowych wymogów stawianych im przez rynek i otoczenie, w którym funkcjo-
nują. Marketing społecznie zaangaŜowany ma na uwadze nie tylko samo dosto-
sowanie się do obowiązującego prawa czy uwzględnienie przy planowaniu 
działań tylko korzyści ekonomicznych. Jest ukierunkowany na dobrobyt klienta 
i całego społeczeństwa. Jego podstawą jest uwzględnienie takŜe interesów trze-
ciego, po producencie i konsumencie, podmiotu wymiany, a mianowicie społe-
czeństwa. Poprzez róŜne formy aktywności firmy mogą angaŜować się w roz-
wiązywanie problemów społecznych. Są to działania, które przyniosą korzyści 
kaŜdej ze stron. Społeczeństwu łatwiej jest wówczas rozwiązać problemy spo-
łeczne, zaś firma poprzez społeczne zaangaŜowanie buduje pozytywny wizeru-
                                                                 

25 A. Kicińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa…, s. 417. 
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nek i integruje swoich pracowników. Dialog z pracownikami moŜe być źródłem 
doskonalenia firmy i innowacji w jej rozwiązaniach produktowych. Sposób,  
w jaki firma działa na rynku, odzwierciedla stopień jej odpowiedzialności  
i zaangaŜowania w budowanie pozytywnych relacji z interesariuszami. MoŜe to 
dotyczyć takich kwestii, jak: bezpieczeństwo produktu, rzetelne podawanie 
informacji na etykiecie czy opakowaniu, stosowanie podstawowych zasad etyki 
marketingowej i etyki reklamy, przestrzeganie praw konsumentów i praw czło-
wieka, kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród klientów, wysoka jakość 
produktu poświadczona stosownymi certyfikatami. Nowoczesna firma, która 
chce być dobrze postrzegana na rynku, odnosić sukcesy i rozwijać się nieustan-
nie, musi dbać o dobre relacje z otoczeniem społecznym, biznesowym i admini-
stracyjnym oraz rozumieć to otoczenie ze wszystkimi jego niuansami, emocja-
mi, zwyczajami, preferencjami i oczekiwaniami. 
 
SOCIAL RESPONSIBILITY IN MARKETING – SELECTED ASPEC TS  

 
Summary 

 
Social engagement of business is currently one of the biggest challenges for companies, as it 

creates trust based on a company’s reputation, which helps in fighting with the biggest corpora-
tions. By applying consequent actions within responsible business, a company sets a higher stand-
ard of the expectations of consumers and the whole environment in a particular branch and 
against competition. Actions undertaken within socially responsible marketing transform into  
a process of a dialogue, familiarizing with reciprocal capabilities, hierarchization of value, seek-
ing compromise within the framework of a widely understood partnership (with the surroundings, 
the employees, the environment) which is supposed to be profitable for both sides. A consequent-
ly implemented and applied socially responsible marketing conception creates a company image 
for consumers, employees, as well as, local communities. 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ BIZNESU JAKO 
ISTOTNY ELEMENT REALIZACJI CELÓW  

ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU 
 

 

 

Streszczenie  

Zarządzanie organizacją w warunkach zrównowaŜonego rozwoju zgodne z zasadami spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powinno uwzględniać interesy pracowników oraz 
otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje. W artykule zaprezentowano podstawowe załoŜenia 
idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównowaŜonego rozwoju. Omówiono takŜe 
zagadnienia wspólne dla obu koncepcji oraz wskazano związek pomiędzy funkcjonowaniem 
organizacji odpowiedzialnej społecznie w warunkach zrównowaŜonego rozwoju. 

Wprowadzenie 

Współcześnie w myśl przyjętych załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju przed-
siębiorstwo powinno być organizacją, która poza realizacją działań ekonomicz-
nych, związanych z profilem swojej działalności podstawowej, nastawionych 
głównie na osiąganie zysku, powinno takŜe realizować programy społeczne ze 
szczególnym uwzględnieniem działań ekologicznych. Zgodnie z podstawowymi 
zasadami idei zrównowaŜonego rozwoju organizacje powinny ponosić odpo-
wiedzialność za postęp cywilizacyjny i związane z nim efekty uboczne. Rów-
nowaga funkcjonowania organizacji w warunkach zrównowaŜonego rozwoju 
wiąŜe się z procesem efektywnego wytwarzania wyrobów i usług, przy jedno-
czesnym ograniczaniu zuŜywania zasobów przyrody i środowiska naturalnego, 
co zapewnia satysfakcję klientów. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna przyczyniać się zatem do 
harmonijnego rozwoju całej gospodarki z uwzględnieniem związków biznesu  
z etyką, środowiskiem naturalnym i poszanowaniem zbiorowości. 
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Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 

Na początku XXI wieku idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest 
powszechnie znana na całym świecie, a odpowiedzialny biznes stał się zjawi-
skiem globalnym. W wielu miejscach pojawiają się inicjatywy, które angaŜują 
liderów przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i administracji pań-
stwowej. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu, od wielu lat obecna  
w Europie, ostatnio zyskuje na popularności takŜe w Polsce1. Sektor biznesu, 
którego podstawową, neoklasyczną funkcją celu jest osiąganie jak największych 
zysków, podejmuje działania na rzecz swoich interesariuszy i społeczności, 
traktując je nie jako koszty, ale inwestycje, które prowadzą do osiągnięcia po-
wyŜszego celu, jednocześnie dbając o interesy wszystkich zainteresowanych 
osiągnięciami firmy2. 

JuŜ pod koniec XIX wieku posiadanie własnych programów socjalnych  
i społecznych było praktykowane przez europejskie firmy. Kiedy jednak coraz 
więcej ustaw zaczęło chronić pracowników i gwarantować bezpieczeństwo 
socjalne ludności, polityka odpowiedzialności społecznej biznesu nie wydawała 
się juŜ konieczna. Dopiero pod koniec XX wieku rozpoczęła się nowa epoka 
rosnącego zainteresowania tą ideą3. W 2000 roku, podczas Szczytu Europej-
skiego w Lizbonie, Rada Europejska przedstawiła dziesięcioletni program spo-
łeczno-gospodarczy Unii Europejskiej nazwany Strategią Lizbońską. Celem 
Strategii oraz działań z nią związanych, nazwanych procesem lizbońskim, jest 
uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej, opar-
tej na wiedzy gospodarki świata, zdolnej do trwałego, zrównowaŜonego rozwo-
ju, z większą liczbą miejsc pracy i zapewnieniem spójności społecznej4. Rok 
później Komisja Europejska zaprezentowała zieloną księgę pt. Green Paper on 
Corporate Social Responsibility w celu wywołania publicznej debaty poświę-
conej odpowiedzialności biznesu. W proces konsultacji włączyły się instytucje 
unijne: dyrekcje generalne komisji ds. zatrudnienia, spraw socjalnych, przedsię-
biorstw i społeczeństwa informacyjnego, handlu, ochrony środowiska, przed-
stawiciele sektora przedsiębiorców, związki zawodowe, media, eksperci, orga-
nizacje pozarządowe i instytucje naukowe. W 2002 roku komisja przedstawiła 

                                                                 
1 M. Lotko, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako zbiór dobrych praktyk, w: Etyczne 

aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, red. E. Skrzypek, Wyd. Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 125–131. 

2 http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html. 
3 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, materiały Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006, s. 13. 
4 M. Lotko, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako zbiór…, s. 125–131. 
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strategię realizacji i upowszechniania praktyk odpowiedzialnego biznesu  
w krajach Unii Europejskiej. Koncepcja odpowiedzialnego biznesu stała się 
jednym z kluczowych tematów w polityce gospodarczej Unii. Zostały utworzo-
ne odpowiednie instytucje, a w parlamentach narodowych rozpoczęto procesy 
legislacyjne, uruchomione zostały takŜe programy badawcze5. 

Efektem konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi stał się nowy doku-
ment – strategia realizacji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności 
biznesu – White Paper: Communication on CSR. Jest on adresowany do insty-
tucji europejskich, państw członkowskich, partnerów społecznych, organizacji 
biznesowych i konsumenckich. Jednym z efektów działań na rzecz realizacji 
Strategii Lizbońskiej jest Europejska Kampania na rzecz Odpowiedzialnego 
Biznesu 2005. Cele kampanii prowadzonej przez CSR Europe przy współpracy 
innych organizacji to upowszechnianie idei odpowiedzialności społecznej  
w środowisku biznesu, promowanie dobrych przykładów wdraŜania odpowie-
dzialnych praktyk, edukacja liderów6.  

Podstawowe załoŜenia społecznej odpowiedzialności biznesu7 

Istnieje wiele definicji zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Określa się ją między innymi jako koncepcję, dzięki której organizacje na etapie 
budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę 
środowiska, a takŜe relacje z róŜnymi grupami interesariuszy. Dla przedsiębior-
stwa bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymo-
gów formalnych i prawnych, ale wiąŜe się ze zwiększonymi inwestycjami  
w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli do-
browolnym zaangaŜowaniem. Społeczna odpowiedzialność jest procesem,  
w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z róŜnorodny-
mi interesariuszami, którzy z kolei mogą mieć faktyczny wpływ na sukces  
w działalności. Zatem naleŜy je traktować jako długofalową inwestycję, a nie 
koszt8. Korzyści wynikające z wdroŜenia oraz zastosowania zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu to9: 

– dobra reputacja organizacji, 
– wyróŜnienie się wśród konkurentów, 
– zainteresowanie inwestorów, 

                                                                 
5 http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html. 
6 Ibidem. 
7 M. Lotko, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako zbiór…, s. 125–131. 
8 Czym jest CSR?, http://www.odpowiedzialnybiznes.com.pl/pl/czym_jest_csr.php. 
9 http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf. 
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– podniesienie morale pracowników oraz dobre relacje z interesariuszami, 
– ograniczenie ryzyka działalności. 
Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa definiuje się takŜe jako ideę, 

za pomocą której przedsiębiorstwa integrują społeczne i środowiskowe aspekty 
w swojej codziennej działalności oraz we wzajemnych stosunkach z klientami 
zewnętrznymi na zasadzie dobrowolności10. WyróŜnia się trzy aspekty społecz-
nego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu11: 

– wewnętrzny – zarządzanie zasobami ludzkimi, etyka, bezpieczeństwo  
i higiena pracy, przystosowanie do zmian, zarządzanie wpływami na 
środowisko i zasobami naturalnymi, 

– zewnętrzny lokalny – społeczności lokalne, partnerzy handlowi, lokalne 
organizacje pozarządowe, 

– zewnętrzny ogólnoświatowy – dostawcy i konsumenci, inwestorzy, 
prawa człowieka, ogólnoświatowe problemy z zakresu ochrony środo-
wiska, globalne organizacje pozarządowe. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
nie chodzi jedynie o przestrzeganie przepisów prawa czy obowiązujących zasad 
lub dobrych praktyk, ale o inwestowanie w zapewnienie pracownikom dobrych 
warunków pracy oraz ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne i nega-
tywnych skutków społecznych. Organizacja powinna angaŜować się w spo-
łeczną odpowiedzialność biznesu zaleŜnie od swoich kompetencji, zasobów, 
kontrahentów, tradycji kulturowych, sytuacji społecznej i ekologicznej obszaru, 
w którym funkcjonuje12. 

ZrównowaŜony rozwój – ogólne załoŜenia 

ZrównowaŜony rozwój to proces mający na celu zaspokojenie aspiracji 
rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umoŜliwiający realizacje tych sa-
mych dąŜeń następnym pokoleniom13. Definicja ta, będąca dziś w powszech-
nym uŜyciu, została sformułowana w raporcie Światowej Komisji Środowiska  
i Rozwoju w 1987 roku. Zawarta w niej wizja rozwoju uwzględnia populację 
ludzką, świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi, a takŜe  
w sposób zintegrowany traktuje najwaŜniejsze wyzwania stojące przed świa-

                                                                 
10 M. śemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej 

organizacji, Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 90. 
11 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy…, s. 13. 
12 M. śemigała, Społeczna odpowiedzialność…, s. 100. 
13 Brundtland Report, Our common future, World Commission on Environment and Develop-

ment, New York 1987. 
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tem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpie-
czeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie oraz dialog międzykulturowy14. 

W raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ podkreślono, 
Ŝe stworzenie w pełni zrównowaŜonego modelu Ŝycia, czyli poprawy jakości 
Ŝycia ludzi na całym świecie bez rabunkowej eksploatacji ziemskich zasobów 
naturalnych, wymaga zróŜnicowanych działań w poszczególnych regionach 
świata. Niezbędna jest zatem integracja działań w trzech kluczowych obszarach, 
takich jak15: 
1. Wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści. Celem jest osiągnię-

cie odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem 
wszystkich narodów i społeczności, ale stan ten wymaga zintegrowanego 
podejścia do dzisiejszych, wzajemnie powiązanych globalnych systemów 
gospodarczych. 

2. Ochrona zasobów naturalnych środowiska. Dla zachowania środowiskowe-
go dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń niezbędne 
jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które ograniczą 
zuŜycie zasobów, powstrzymają skaŜenie środowiska i ocalą naturalne eko-
systemy. 

3. Rozwój społeczny. Na całym świecie ludzie potrzebują pracy, Ŝywności, 
edukacji, energii, opieki zdrowotnej, wody i systemów sanitarnych. W od-
powiedzi na te potrzeby międzynarodowa społeczność powinna dołoŜyć 
starań, by nie zostało naruszone bogactwo kulturowej i społecznej róŜno-
rodności oraz aby wszyscy członkowie społeczeństw mieli dostęp do in-
strumentów pozwalających na kształtowanie własnej przyszłości. 
Kompleksowe podejście do zrównowaŜonego rozwoju uwzględnia róŜno-

rodne wpływy i oddziaływania, takie jak: 
– polityka gospodarcza, 
– reguły gry, w ramach których funkcjonuje gospodarka, 
– kultura organizacji, 
– wyznawane wartości, 
– stosunki społeczne, stosowane techniki i technologie, 
– ryzyko przedsięwzięć, 
– oddziaływania środowiskowe,  

                                                                 
14 http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrowno 

wazony-rozwoj. 
15 Brundtland Report, Our common future…. 
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– sposoby zarządzania16. 
Obecnie termin zrównowaŜony rozwój zaczyna być pojmowany na świecie 

jako rozwój wywaŜony wspólnymi interesami: społecznymi, ekonomicznymi  
i środowiskowymi. Im to wywaŜenie będzie doskonalsze, tym samym realizacja 
strategii tego rozwoju będzie podobna. Taki stosunek do rozwoju zrównowaŜo-
nego wynika z jego ogólnych załoŜeń:  

– realizacji przez ludzi z myślą o sobie i przyszłych pokoleniach, 
– równowaŜności interesów ekonomicznych, środowiskowych oraz spo-

łecznych.17 
ZrównowaŜony rozwój moŜna zatem zdefiniować jako rozwój zaspokajają-

cy podstawowe potrzeby wszystkich ludzi z jednoczesną dbałością o ochronę, 
zachowanie i odnowę zdrowia oraz integralności systemów ekologicznych Zie-
mi bez ryzyka, Ŝe potrzeby przyszłych pokoleń mogłyby nie być zaspokojone,  
a granice wytrzymałości planety zostałyby przekroczone18. 

Relacje społecznej odpowiedzialności biznesu do zasad zrównowaŜonego 
rozwoju 

Norma ISO 26000 jasno precyzuje często uŜywane zamiennie pojęcia 
zrównowaŜonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Według definicji 
Komisji Europejskiej społeczna odpowiedzialność to dobrowolne uwzględnie-
nie przez przedsiębiorstwo zagadnień społecznych i ekologicznych w działalno-
ści gospodarczej, wychodzące poza wymogi prawne i zobowiązania wynikające 
z umów19. Poparcie dla wdraŜania idei społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw zostało zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 13 marca 2007 
roku, w której podkreśla się: 

– przyjęcie przez organizacje większej odpowiedzialności w sprawach 
społecznych i ochrony środowiska, co stanowi jeden z zasadniczych 
elementów europejskiego modelu społecznego i europejskiej strategii 
zrównowaŜonego rozwoju, 

– potrzebę objęcia społeczną aktywnością przedsiębiorstwa nowych ob-
szarów Ŝycia, 

                                                                 
16 G. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008. 
17 J. śuchowski, Odnawialne źródła energii w zrównowaŜonym rozwoju, w: Ekologiczne aspek-

ty jakości towarów, red. J. śuchowski, R. Zieliński, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010, 
s. 85–94. 

18 J. śuchowski, ZrównowaŜony rozwój inhibitorem zmian klimatycznych, Zeszyty Naukowe 
WyŜszej Szkoły Ochrony Środowiska nr 3, Radom 2009. 

19 Promoting a european framework for CSR – Green Paper, http://ec.europa.eu/ 
employment_social/sco-dial/csr/greenpapre.htm, s. 28. 
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– związek pomiędzy społeczną odpowiedzialnością organizacji a jej kon-
kurencyjnością20.  

Celem społecznej odpowiedzialności organizacji powinien być wkład do 
idei zrównowaŜonego rozwoju. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
nie musi stanowić dodatkowego czynnika kosztowego w organizacji, lecz stając 
się strategią zarządzania, powinna być jednocześnie skutecznym mechanizmem 
tworzącym wartość dodaną poprzez stymulowanie innowacyjności i budowanie 
przewagi konkurencyjnej21. 

Zgodnie w piramidą odpowiedzialności według A.B. Carrolla główna część 
normy ISO 26000 Wytyczne w zakresie odpowiedzialności społecznej poświę-
cona jest obszarom społecznej odpowiedzialności biznesu, do których naleŜą22: 

– ład organizacyjny, 
– prawa człowieka, 
– stosunki pracy, 
– ochrona środowiska naturalnego, 
– relacje organizacji z innymi podmiotami rynkowymi, 
– zaangaŜowanie społeczne. 
Archie B. Carroll przedstawił poziomy społecznej odpowiedzialności biz-

nesu w formie piramidy, którą zaprezentowano na rysunku 1. Piramida ta na-
wiązuje do hierarchii potrzeb A. Maslowa, gdyŜ tutaj równieŜ przechodzenie na 
wyŜsze poziomy odpowiedzialności jest warunkowane wypełnieniem powinno-
ści z niŜszych poziomów. Caroll wyróŜnia cztery poziomy odpowiedzialności 
społecznej biznesu23: 

– odpowiedzialność ekonomiczna, która stanowi podstawę piramidy od-
powiedzialności; w jej zakres wchodzą takie powinności jak: maksyma-
lizowanie zysków, utrzymywanie silnej pozycji konkurencyjnej, efek-
tywność oraz trwałość rozwoju organizacji, 

– odpowiedzialność prawna, czyli przestrzeganie przepisów prawa, wy-
pełnianie zobowiązań z niego wynikających, dostarczanie dóbr lub 
usług zgodnych z wymaganiami przepisów, które składają się na do-
chowywanie niepisanej umowy społecznej, 

                                                                 
20 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, War-

szawa 2009, s. 43–44. 
21 ISO 26000, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000. 
22 ISO 26000: nareszcie precyzyjna definicja CSR, http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/ 

artykuly/2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-definicja-csr. 
23 http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf. 
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– odpowiedzialność etyczna to przede wszystkim działanie zgodne  
z oczekiwaniami społecznymi, obyczajami i moralnością, etyczna spój-
ność przedsiębiorstwa, 

– odpowiedzialność filantropijna to szeroko rozumiana działalność do-
broczynna, wspieranie sztuki i edukacji, podnoszenie jakości Ŝycia po-
przez zaangaŜowanie na rzecz społeczności lokalnych. 

 
Rys. 1. Piramida odpowiedzialności społecznej 

Źródło: http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf. 

ZrównowaŜony rozwój to takŜe doktryna ekonomii politycznej zakładająca 
dąŜenie do jakości Ŝycia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywiliza-
cyjny. Istotą zrównowaŜonego rozwoju jest powiązanie rozwoju gospodarczego 
i rozwoju społecznego poprzez zapewnienie dostępu do zasobów odnawialnych 
i nieodnawialnych ze wzrostem jakości Ŝycia w czystym środowisku. Wzrost 
ekonomiczny powinien zapewniać efektywniejsze niŜ dotychczas wykorzysta-
nie surowców i innych zasobów przyrody, optymalizację zuŜycia energii i pra-
cy, rozwój ekologicznych technologii, jak równieŜ ochronę dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego24. 

Jako podsumowanie dotychczasowych rozwaŜań na rysunku 2 przedstawio-
no relacje odpowiedzialności społecznej w połączeniu z zasadami zrównowaŜo-
nego rozwoju. 

 

                                                                 
24 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…, s. 66. 
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Rys. 2. WdraŜanie zasad odpowiedzialności społecznej 

Źródło: ISO 26000:2010 Guidance standard on social responsibility. 

ZrównowaŜony rozwój jest procesem długookresowym, w którym następu-
je równowaŜenie trzech ładów: gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Ma 
przy tym trzy cechy: zrównowaŜenie, trwałość i samopodtrzymanie się rozwo-
ju25.ZrównowaŜony rozwój wyraźnie akcentuje potrzebę równowagi w trzech 
aspektach: gospodarki, środowiska i społeczeństwa, która wpisuje się w pod-
stawowe załoŜenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w szcze-
gólności w powiązaniu z aspektami wewnętrznym oraz zewnętrznym lokalnym. 
Kolejna cecha, trwałość, ma na celu przede wszystkim racjonalne gospodaro-
wanie surowcami i zasobami, które są niezbędne w procesie wytwarzania dóbr  
i usług wykorzystywanych przez ludzi dla zaspokajania codziennych potrzeb 
oraz poprawy jakości Ŝycia. Samopodtrzymanie się jako cecha zrównowaŜone-
go rozwoju jest związane z funkcjonowaniem podmiotów na rynku oraz realiza-
cją ich głównych celów związanych z maksymalizacją zysków, czyli dąŜeniem 
do rozwoju poprzez bieŜące procesy funkcjonowania. 

 

 

                                                                 
25 Wskaźniki zrównowaŜonego rozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa 

–Białystok 2005, s. 30. 

Społeczeństwo  
i otoczenie 

ZaangaŜowanie 
Wkład  

w zrównowaŜony  
rozwój 

Przyjęcie postawy  
odpowiedzialnej  

społecznie 

Interesariusze 

Organizowanie 
Strategia odpowiedzialności spo-
łecznej, plan działań, integracja, 

komunikowanie 

Doskonalenie Przegląd 



Małgorzata Lotko 446

Zakończenie 

ZrównowaŜony rozwój na poziomie organizacji dotyczy problemu równo-
wagi jej funkcjonowania poprzez realizację celów ekonomicznych, ekologicz-
nych i społecznych26. Społeczna odpowiedzialność przyczynia się do tworzenia 
wartości społecznej poprzez oddziaływanie w kierunku zrównowaŜonego roz-
woju, zaś adaptacja społecznie odpowiedzialnych zachowań jest domeną śro-
dowiska biznesowego tworzącego na bieŜąco relacje ze swymi interesariuszami. 
Powinna zatem wchodzić w zakres zainteresowania władz publicznych w pro-
mocji pozytywnych praktyk na rzecz środowiska i społeczeństwa kreowanych 
przez przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie organizacją w warunkach zrównowaŜonego rozwoju, zgodne  
z zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, powinno uwzględ-
niać interesy pracowników, społeczności lokalnej oraz otoczenia biznesowego, 
w którym organizacja funkcjonuje.  

Wykazano zatem, Ŝe realizacja celów społecznej odpowiedzialności biznesu 
stanowi istotny wkład w zrównowaŜony rozwój, a dbałość o środowisko staje 
się kolejnym elementem zawartym w strategii CSR. 

 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN ESSENTIALS  
ELEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT REALIZATION 

 
Summary 

 
Managing an organization in sustainable development (SD) conditions in accordance with 

the principles of corporate social responsibility (CSR) should respect employees’ and environ-
mental interests. In the paper, the basics of CSR and SD are briefly presented. The common issues 
for both concepts and connection with operating and developing an SD organization in SD condi-
tions are shown.  

Translated by Małgorzata Lotko 
 

                                                                 
26 J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównowaŜonego rozwoju przedsiębiorstw, 

PWE, Warszawa 2007. 
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Streszczenie  

Wypełnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez filantropię jest waŜną  
i skuteczną metodą kształtowania nowych wartości społecznego produktu. Obecnie nie ma powo-
dów, by zastanawiać się nad zaletami koncepcji CSR i nad tym, czy firma powinna realizować 
swój biznes, uznając za waŜne takŜe społeczne cele. Zadaniem firm jest więc wybór form, sposo-
bu i skali realizacji zadań społecznych w taki sposób, by ich realizacja wzmacniała efekty bizne-
sowe firmy. Na tle motywów podejmowania przez firmy zadań społecznych ukazano cechy filan-
tropii korporacyjnej jako efektywnego sposobu zaangaŜowania społecznego firm przy jednocze-
snej poprawie kontekstu konkurencyjnego. Doświadczenia wskazują, Ŝe utworzenie fundacji 
korporacyjnych moŜe rozwiązać ten dylemat. 

Wprowadzenie 

Obecnie sukces firm na rynku uwarunkowany jest oferowaniem dóbr  
i usług, które klienci postrzegają jako nośniki ponadprzeciętnych wartości. 
Wzrost uŜyteczności produktów zwiększa atrakcyjność i konkurencyjność ofert, 
a w konsekwencji wzmacnia pozycję firmy na rynku. Przykładem działań kreu-
jących wartość ofert jest adaptacja koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responibility), która oznacza ujmowanie 
w strategii firmy celów społecznych obok biznesowych. W praktyce przejawia 
się to w realizacji przez firmy komercyjne celów gospodarczych, a wraz z nimi 
zadań etycznych, ekologicznych i społecznych na rzecz wszystkich swoich inte-
resariuszy. Efektem jest dbałość przez przedsiębiorstwa o warunki Ŝycia spo-
łecznego, środowiska naturalnego i zrównowaŜony rozwój. Jedną ze strategii 
CSR jest filantropia, polegająca na udzielaniu pomocy organizacjom społecz-
nym w rozwiązywaniu problemów społecznych. Współczesne warunki działa-
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nia firm zmieniły kształt filantropii, która obecnie coraz częściej przybiera for-
mę filantropii korporacyjnej i polega na tworzeniu przez firmy własnych funda-
cji, które pod ich marką prowadzą działalność społeczną. Oznacza to, Ŝe firmy 
przez własne fundacje kierują zasoby materialne i niematerialne na realizację 
róŜnego rodzaju przedsięwzięć, których celem jest altruistyczne działanie mają-
ce na celu dobro społeczne1. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów wy-
pełniania przez przedsiębiorstwa celów społecznych za pośrednictwem utwo-
rzonych fundacji korporacyjnych. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu - cele i korzyści 

Obecnie wzrost świadomości społecznej i troska o jakość Ŝycia wymusiły 
na firmach zmianę orientacji w zarządzaniu. Punktem wyjścia decyzji gospo-
darczych stały się potrzeby klienta oraz wymogi środowiska społecznego i natu-
ralnego. W efekcie firmy poszukują takich działań, które są społecznie odpo-
wiedzialne, ekologiczne i etyczne, a takŜe ekonomiczne dla organizacji. Reali-
zowane przez firmy programy społeczne podejmowane są w interesie społecz-
nym, ale takŜe samych firm, które dzięki nim eksponują swoje wyróŜniające 
cechy, co wzmacnia ich pozycję rynkową. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
obejmuje całą politykę firmy (wewnętrzną i zewnętrzną), a więc jej działania 
podejmowane głównie wobec pracowników, klientów, akcjonariuszy, dostaw-
ców i grup nacisku. Warunkiem skuteczności tych działań jest aktywność nie 
tylko firm, ale klientów i całego społeczeństwa (rys. 1). Ponadto, by słuŜyły one 
środowisku, muszą być odpowiedzią firm na pojawiające się problemy społecz-
ne (np. ekologiczne, kulturowe, zdrowotne), a adresaci aktywności prospołecz-
nej firm (klienci, społeczeństwo) powinni być podatni na te działania.  

                    
                      Klienci                                              Społeczeństwo 
 
 
  
 
 

                                 Przedsiębiorstwo 
 

Rys 1. SprzęŜone procesy społecznej odpowiedzialności 

Źródło opracowanie na podstawie Partnering for sustainability: the collaboration imperative, 
http://www.iges.or.jp/en/phase2/be/pdf/activity5/kicho_e.pdf (25.02.2011). 

                                                                 
1 M.E. Porter, M.R. Kramer, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyj-

nej, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 2003, s. 35 i dalsze. 
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Jest to warunek akceptacji i uzyskania poparcia dla działań prospołecznych 
firm, a takŜe poŜytkowania ich efektów, tj. korzyści społecznych i ekonomicz-
nych z nimi związanych. Jednym z efektów oczekiwanych przez firmy jest po-
prawa ich wizerunku. W tym obszarze CSR moŜe pomóc firmom, lecz tylko 
wtedy, gdy intencje podejmowanych programów prospołecznych są szczere, 
moŜe natomiast zburzyć nawet pozytywny wizerunek, gdy okaŜe się, Ŝe klienci 
zostali wprowadzeni w błąd lub motywy działania firmy nie są jednoznaczne2.  

Na podstawie zachowań prospołecznych firm moŜna wskazać cztery prze-
jawy takiej odpowiedzialności wobec oczekiwań społeczeństwa3, tj. ekono-
miczną, prawną, etyczną i filantropijną (tab. 1). 

Tabela 1 

Rodzaje społecznej odpowiedzialności firm 

Typ odpowie-
dzialności 

Oczekiwania 
społeczne 

Przykłady 

Ekonomiczna 

Wymagana 
przez społe-
czeństwo 

– osiąganie zysku 
– maksymalizacja dochodów ze sprzedaŜy i minimalizacja 

kosztów 
– podejmowanie dobrych decyzji strategicznych 
– prowadzenie starannej polityki podziału wypracowanych 

zysków 

Prawna 

Wymagana 
przez społe-
czeństwo 

– przestrzeganie prawa – stosowanie się do wszystkich regu-
lacji 

– przestrzeganie regulacji w zakresie ochrony środowiska  
i praw konsumenta 

– przestrzeganie prawa pracy 
– przeciwdziałanie korupcji 
– wypełnianie wszystkich kontraktowych zobowiązań 
– honorowanie gwarancji 

Etyczna 

Oczekiwana 
przez społe-
czeństwo 

– unikanie wątpliwych zachowań 
– działanie zgodne nie tylko z literą, ale takŜe z duchem prawa 
– traktowanie prawa jako bezwarunkowego minimum i po-

dejmowanie działań powyŜej tego minimum 
– zapewnienie etycznego przywództwa, będącego przykładem 

dla całej organizacji 

Filantropijna 

Doceniana/ 
poŜądana 
przez społe-
czeństwo 

– bycie dobrym obywatelem (corporate citizen) 
– prowadzenie programów wspierających społeczeństwo,  

np. edukację, usługi zdrowotne, kulturę, usługi miejskie 
– troska o poprawę jakości Ŝycia społecznego  
– zaangaŜowanie w wolontariat 

Źródło: A.B. Carroll, A.K. Buchholtz, Business and society. Ethics and stakeholder management. 
Thomson Learning, South-Western College 2003, s. 39, za: G. Baran, Społeczna 
odpowiedzialność biznesu a filantropia, „III Sektor” 2006, nr 6, s. 106. 

                                                                 
2 D.S. Walter, R. Lanis: Corporate social responsibility (CSR) dislosure of advertising agences, 

„Journal of Advertising” 2009, Vol. 38, No 1, s. 109. 
3 A.B. Carroll, A.K. Buchholtz, Business and society. Ethics and stakeholder management. 

Thomson Learning, South-Western College 2003, s. 39, za: G. Baran: Społeczna 
odpowiedzialność biznesu a filantropia, „III Sektor” 2006, nr 6, s. 106. 
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Zaprezentowane w tabeli 1 przykłady działań, które zaliczane są do spo-
łecznie odpowiedzialnych, traktować moŜna jak kodeks dobrych praktyk bizne-
sowych, których przestrzeganie przez firmy gwarantuje etyczność działań. 
Przedstawione opcje CSR są komplementarne i mogą generować dodatkową 
wartość, która jest korzystna zarówno dla przedsiębiorstwa, środowiska, jak  
i klientów, wymagają jednak wpisania w strategię firmy. KaŜda firma musi 
zdecydować, jaką opcję społecznej odpowiedzialności przyjmie. Najczęściej 
adaptowane są tzw. wymagane przez społeczeństwo, tj. ekonomiczna i prawna. 
Ich przyjmowanie i realizacja są gwarantem wypełniania celów gospodarczych 
przez firmy przy jednoczesnym przestrzeganiu prawa, np. ochrony środowiska.  

Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Komuni-
kacji Społecznej, które wykazały, Ŝe w odczuciu społecznym najwaŜniejsze 
przejawy prospołecznych działań firm to4: 

– przestrzeganie prawa i prowadzenie rzetelnego i uczciwego biznesu za-
równo w stosunku do klientów, pracowników, jak i kontrahentów, 

– tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej wewnątrz firmy, gwa-
rantującej pracownikom przestrzeganie ich praw oraz moŜliwość roz-
woju, 

– działalność na rzecz społeczności, w której firma funkcjonuje, a więc 
uczestnictwo w akcjach charytatywnych, pomocowych, takich jak prze-
kazywanie produktów, wsparcie finansowe, wykorzystanie moŜliwości 
organizacyjnych i logistycznych firmy, organizacja imprez, pikników. 

Problem ten jest takŜe akcentowany przez Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su5, gdzie z punktu widzenia przedsiębiorstwa CSR oznacza: 

– strategię zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko i maksyma-
lizować szanse na powodzenie firmy w długim okresie, 

– umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwięk-
szyć jego pozytywny wkład w społeczeństwo, a jednocześnie minimali-
zować negatywne skutki działalności gospodarczej, 

– sposób, w jaki firma na co dzień traktuje uczestników rynku, z którymi 
wchodzi w relacje społeczne i gospodarcze (czyli swoich interesariuszy: 
klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczność lokalną).  

Uzupełnienie interpretacji CSR z pozycji firm mogą stanowić wyniki badań 
zawarte w Sustainability Survey Report z roku 20026, który prezentuje 10 naj-
                                                                 

4 Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, IPSOS, Warszawa 2009, s. 5, 
http://old.ipsos.pl//3_2_009a.pdf. 

5 ZrównowaŜony rozwój. Wyzwanie i szansa dla biznesu, „Harvard Business Review Polska”, 
luty 2011, s. 12. 
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waŜniejszych powodów decydowania się firm na realizację koncepcji społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. Są to:  
1. Wzrost reputacji firmy. 
2. Przewaga konkurencyjna. 
3. ObniŜanie kosztów działalności. 
4. Trendy w branŜy. 
5. ZaangaŜowanie zarządu. 
6. Zwiększenie popytu. 
7. Pozyskanie nowych inwestorów. 
8. Zwiększanie przychodów firmy. 
9. Wymóg akcjonariuszy. 
10. Dostęp do kapitału. 

Okazuje się, Ŝe gradacja wskazanych czynników decyzji dotyczących pod-
jęcia działań CSR jest trwała, potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych 
w Polsce w 2011 roku7 (rys. 2). 

 

Rys. 2. Motywy podejmowania przez firmy strategii społecznej odpowiedzialności biznesu  

Źródło: B. Iwankiewicz-Rak, Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zastosowań, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 190. 

Rozkład częstości wypowiedzi na temat motywów społecznego zaangaŜo-
wania firm wskazuje, Ŝe koncentrują się one na potrzebie wypełnienia głównie 
celów biznesowych firm, a na dalszym miejscu na realizacji celów społecznych. 
Dowodzi to, Ŝe punkt widzenia przedsiębiorstw na realizację koncepcji CSR 

                                                                                                                                                             
6 The A-Z of corporate social responsibility, eds. W. Visser, D. Matten, M. Pohl, N. Tolhurst, 

Viley, London 2010 s. 110. 
7 B. Iwankiewicz-Rak, Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zastosowań, 

Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 190. 
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mieści się między realizacją celów biznesowych a społecznych (filantropijnych) 
(rys. 3). 

 
 

I. DuŜe korzyści społeczne (filantropijne)  
i małe efekty biznesowe  

Zadaniem jest realizacja celów społecznych 
przy braku dominacji celów biznesowych 

II. DuŜe korzyści społeczne i duŜe  
korzyści biznesowe  

Wzrost pozycji konkurencyjnej firmy dzięki 
działaniom społecznym – równowaga 

III. Małe efekty społeczne (filantropijne)  
i małe efekty biznesowe 

Brak jasno określonych celów filantropij-
nych i biznesowych 

IV. Małe efekty społeczne (filantropijne)  
i duŜe korzyści ekonomiczne 

Dominacja celów gospodarczych nad filan-
tropijnymi 

Rys 3. Matryca konkurencyjności celów społecznych i gospodarczych 

Źródło: opracowanie własne. 

Wskazane na rysunku 3 warianty róŜnej skali efektów zaangaŜowania spo-
łecznego firm pokazują cztery sytuacje decyzyjne, z których jedynie stan pola II 
daje szanse na wzrost pozycji konkurencyjnej firmy w efekcie podjęcia działań 
społecznych. Osiągnięcie równowagi w zaangaŜowaniu biznesowym i społecz-
nym wymaga podejmowania jednoczesnych oraz spójnych działań gospodar-
czych i społecznych. Warunek taki spełnia realizacja strategii CSR firm w for-
mie filantropii korporacyjnej, gdzie firma uzewnętrznia swoje nastawienie do 
środowiska społecznego poprzez działania utworzonej własnej fundacji. Głów-
nym zadaniem firmy jest działanie dla zysku, dlatego pojęcie filantropii korpo-
racyjnej nie odnosi się do powodów stricte altruistycznych, ale takŜe do uzy-
skania pozytywnych efektów wizerunkowych, co moŜe mieć bezpośrednie prze-
łoŜenie na wzrost pozycji konkurencyjnej. Potwierdzają to wyniki badań pro-
wadzonych w Instytucie Aspen8 wśród menedŜerów, którzy wskazali, Ŝe reali-
zacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu przez fundacje korpora-
cyjne przyczynia się do uzyskania: 

– korzystnego wizerunku i lepszej reputacji firmy wśród społeczeństwa, 
– lojalności klientów, 
– zwiększenia produktywności pracowników i ich zadowolenia,  
– wzrostu długoterminowej rentowności firmy na rynku, 
– poprawy komunikacji firmy z rynkiem, 
– wzrostu przychodów i sprzedaŜy, 
– zmniejszenia kosztu kapitału, 
– dostępu do nowych rynków. 

                                                                 
8 The A-Z of corporate social responsibility…, s. 110. 
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Wyniki tego badania potwierdzają duŜe znaczenie filantropii w kreowaniu 
pozytywnego wizerunku i mocnej pozycji rynkowej firm. Warto więc wskazać 
główne cechy filantropii korporacyjnej.  

Filantropia korporacyjna 

Filantropia korporacyjna jest jednym z elementów odpowiedzialności spo-
łecznej. Według koncepcji Archiego B. Carrolla jest ona oczekiwana przez spo-
łeczeństwa, lecz niewymagana. Aby sprawdzić, w jaki sposób filantropia jest 
postrzegana w koncepcji CSR, trzeba odnieść się do standardów ustanowionych 
przez organizacje niezaleŜne. W Polsce norma ISO 260009 z roku 2010 jest 
aktem całościowo regulującym odpowiedzialność społeczną biznesu. Została 
opracowana jako zbiór standardów umoŜliwiających firmom przeprowadzenie 
oceny stopnia realizacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Norma 
ta określa zasady CSR w głównych obszarach odpowiedzialności społecznej, 
takich jak10: 
1. Ład organizacyjny (zarządzanie firmą w sposób etyczny i transparentny). 
2. Prawa człowieka (poszanowanie realizacji celów firmy: praw obywatel-

skich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych, kulturowych).  
3. Stosunki pracy (relacje firmy z podmiotami współpracującymi oraz z wła-

snymi pracownikami).  
4. Ochrona środowiska naturalnego (zapobieganie degradacji środowiska, 

zrównowaŜone zuŜycie zasobów, zmniejszanie skutków zmian klimatycz-
nych, ochrona i regeneracja zasobów naturalnych). 

5. Uczciwe praktyki rynkowe (etyczne zachowania firmy wobec innych orga-
nizacji, z którymi wchodzi w relacje gospodarcze i społeczne polegające na 
eliminowaniu złych praktyk i dawaniu dobrego przykładu).  

6. Relacje z konsumentami (przestrzeganie zasad transparentności i uczciwo-
ści wobec klientów obecnych i potencjalnych).  

7. ZaangaŜowanie społeczne i rozwój (aktywny udział w rozwiązywaniu pro-
blemów społecznych przez udzielanie pomocy potrzebującym organizacjom 
społecznym lub członkom społeczeństwa). 
Działalność filantropijna jest dominującym zadaniem w siódmym obszarze, 

tj. zaangaŜowanie społeczne i rozwój, w którym szczegółowo określono cechy 
działania firm w zakresie:  

                                                                 
9 Norma ISO 26000, http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf 

(1.03.2012). 
10 Ocena stanu wdraŜania standardów społecznej odpowiedzialności, Warszawa 2011, s. 35, 

http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf (1.03.2012). 
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– zaangaŜowania w rozwój społeczności,  
– edukacji i kultury, 
– tworzenia miejsc pracy i rozwoju umiejętności, 
– rozwoju i dostępu do technologii, 
– tworzenia bogactwa i dochodów, 
– zdrowia, 
– inwestycji społecznych. 
Wskazane w normie ISO 26000 obszary zaangaŜowania firm na rzecz roz-

woju społecznego ukazują kierunki moŜliwej ich aktywności filantropijnej, 
realizowanej jako incydentalne pojedyncze akcje pomocowe lub w sposób sys-
tematyczny w ramach współpracy z instytucjami rządowymi lub organizacjami 
społecznymi, gdzie sytuuje się filantropia korporacyjna. Potwierdzenie znacze-
nia udziału przedsiębiorstw w rozwoju społecznym zostało zaakcentowane  
w najnowszej definicji CSR, zawartej w strategii realizacji i upowszechniania 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na lata 2011–201411, w której 
Komisja Europejska określiła CSR jako: „odpowiedzialność przedsiębiorstw za 
ich wpływ na społeczeństwo. (…) Poszanowanie dla mającego zastosowanie 
prawodawstwa, a takŜe dla układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecz-
nymi jest warunkiem wstępnym wypełniania zobowiązań wynikających z tej 
odpowiedzialności. Aby w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa 
powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowi-
skowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów 
konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej 
współpracy z zainteresowanymi stronami, w celu: 

– maksymalizacji tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicie-
li/udziałowców i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako 
całości, 

– rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich moŜliwych negatywnych 
skutków” 12. 

Przytoczona definicja wskazuje na waŜną rolę, jaką w koncepcji społecznie 
odpowiedzialnego biznesu spełnia filantropia; poniewaŜ „mechanizmy integra-
cji kwestii społecznych, środowiskowych” wynikają z filantropii. 

                                                                 
11 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Europe-

an Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU strategy 
2011–14 for Corporate Social Responsibility, European Commission, Brussels 2011, 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Communication_Strategy2011_2014_EC.pdf. 

12 Ibidem. 
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Definiując filantropię, wskazuje się, Ŝe jest to altruistyczne zachowanie na-
kierowane na dobro społeczeństwa. Natomiast w kontekście CSR filantropia 
korporacyjna oznacza zainteresowanie sprawami społecznymi identyfikowany-
mi w otoczeniu zewnętrznym organizacji, czyli społeczności lokalnej. Ten ro-
dzaj filantropii przedsiębiorstw moŜe być realizowany w róŜnych formach, któ-
rych przykłady zaprezentowano w tabeli 2.  

Tabela 2 

Rodzaje aktywności filantropijnej korporacji 

Rodzaje aktywności 
filantropijnej 

Wyjaśnienie 

Darowizny pienięŜne 

często sporadyczne i ad hoc, wspieranie finansowe i rzeczowe akcji 
społecznych realizowanych przez organizacje obywatelskie, których 
celem jest przeciwdziałanie skutkom nagłych sytuacji (np. klęsk Ŝywio-
łowych, wojen, wypadków, skaŜenia środowiska), w których ucierpieli 
ludzie lub środowisko naturalne 

Tworzenie programów 
grantowych 

inicjowanie oraz wspieranie (finansowe i rzeczowe) długoterminowych 
programów realizowanych przez organizacje społeczne, których celem 
jest rozwiązanie problemów społecznych (np. akcja „Woda dla Sudanu”, 
pomoc ludziom wykluczonym, wsparcie świetlic środowiskowych)  

Tworzenie programów 
stypendialnych 

propagowanie potrzeby zdobywania wiedzy i aktywizowanie młodzieŜy 
do tego przez fundowanie stypendiów umoŜliwiających podejmowanie  
i kontynuowanie nauki przez młodzieŜ ze środowisk zaniedbanych 

Darowizny produktowe 

przekazywanie w formie darowizn produktów jako wsparcia realizacji 
róŜnego typu programów i akcji prowadzonych przez organizacje niedo-
chodowe (np. przekazywanie ubrań i produktów Ŝywnościowych, środ-
ków czystości schroniskom dla bezdomnych, bankom Ŝywności) 

Przekazywanie  
know-how 

udzielanie w sposób nieodpłatny pomocy organizacjom społecznym 
przez bezpłatne doradztwo, szkolenia, a takŜe organizację praktyk dla 
uczniów i studentów 

Oferowanie usług 

bezpłatne świadczenie usług organizacjom niedochodowym i osobom 
potrzebującym (np. bezpłatne drukowanie materiałów informacyjnych 
dla organizacji, świadczenie usług transportowych, umoŜliwienie bez-
płatnego udziału młodzieŜy lub osób starszych w spektaklach teatralnych, 
koncertach) 

Pozwolenie na korzy-
stanie z pomieszczeń 

firmy i uŜyczanie 
kanałów dystrybucji 

uŜyczanie pomieszczeń firmowych organizacjom niedochodowym lub 
osobom potrzebującym (mieszkania) bądź udostępnienie kanałów dystry-
bucji\logistyki organizacjom niedochodowym (np. zbiórka Ŝywności  
w sklepach, sprzedaŜ produktów, z których zysk przeznaczony jest na 
cele organizacji niedochodowych (sprzedaŜ w Biedronce „Mlecznego 
startu”, udostępnianie kanałów dystrybucji Cisowianki dla akcji „Woda 
dla Sudanu”), uŜyczanie pomieszczeń na potrzeby szkoleń realizowanych 
przez organizacje niedochodowe) 

UŜyczanie sprzętu 
firmowego 

umoŜliwienie korzystania z urządzeń, samochodów firmy na potrzeby 
organizacji niedochodowych (np. uŜyczanie samochodów na potrzeby 
akcji organizacji zewnętrznej, uŜyczanie sprzętu komputerowego/multi-
medialnego w programach i akcjach organizacji niedochodowych) 

Źródło: opracowanie na podstawie Ph. Kotler, N. Lee, Corporate social responsibility: doing the 
most good for your company and your cause, Wiley, New Jersey 2005, s. 24. 
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Przedstawione rodzaje aktywności filantropijnej korporacji są głównymi 
przykładami jej zastosowań. Wyniki przeprowadzonych w Polsce w roku 
201113 badań na temat oceny stanu wdraŜania standardów społecznej odpowie-
dzialności wskazują, Ŝe 70% firm w ciągu ostatnich dwóch lat udzieliło wspar-
cia finansowego. Natomiast znajomość pojęcia społeczna odpowiedzialność 
biznesu jest znana tylko 31% przedstawicieli firm w Polsce, z czego w firmach 
mikro tylko 26%, a w małych 36%. Z kolei koncepcja CSR jest znana w 70% 
duŜych firm i 50% średnich. Potwierdza to, Ŝe nadal realizacja i rozwój koncep-
cji CSR dominuje w duŜych i średnich firmach. Z pewnością wynika to z ich 
skali działania, udziału w nich kapitału zagranicznego, a głównie z ich świado-
mości i potrzeby ciągłego dąŜenia do wzmacniania swojej pozycji konkurencyj-
nej przez dostarczanie konsumentom ponadprzeciętnych wartości, do których 
naleŜą nie tylko materialne, ale takŜe społeczne cechy produktu. Filantropia 
korporacyjna ma w nich duŜy udział. 

Zakończenie 

Wypełnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez filantro-
pię jest waŜną i skuteczną metodą kształtowania nowych wartości społecznego 
produktu. Obecnie nie ma powodów, by zastanawiać się nad zaletami koncepcji 
CSR i nad tym, czy firma powinna realizować swój biznes, uznając za waŜne 
takŜe społeczne cele. Problemem jest natomiast uchwycenie właściwych pro-
porcji między zaangaŜowaniem przedsiębiorstwa w realizację zadań gospodar-
czych i celów społecznych. 

Stanowi to waŜki obszar decyzyjny współczesnych firm, zwaŜywszy na 
ograniczenia rozwoju biznesu wynikające z obecnego kryzysu finansowego, jak 
teŜ pojawiające się potrzeby społeczne i środowiska naturalnego wymagające 
pilnego rozwiązania. Zadaniem firm jest więc wybór form, sposobu i skali re-
alizacji zadań społecznych w taki sposób, by realizacja celów społecznych 
wzmacniała efekty biznesowe firmy. Doświadczenia wskazują, Ŝe utworzenie 
fundacji korporacyjnych moŜe rozwiązać ten dylemat. 
 

CORPORATE PHILANTHROPY AND THE REALIZATION OF CSR 
 

Summary 
 

Completing the principles of social responsibility through philanthropy is an important and 
effective method of shaping the new value of social product. There are no reasons nowadays, to 

                                                                 
13 Ocena stanu wdraŜania standardów społecznej odpowiedzialności…, s. 51. 
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thing about advantages of CSR concept and think whether the company should consider social 
goals. The purpose of business is therefore the choice of form, manner and extent of social tasks. 
Achieving social objectives should reinforce the company's business results. The paper presents 
characteristics of corporate philanthropy as an effective method of social commitment of compa-
nies while improving the competitive context. Experience shows that the creation of corporate 
foundations can solve this dilemma. 

Translated by Mateusz Rak 
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MARKETING SPOŁECZNIE ZAANGA śOWANY – MARIAś 
MARKETINGU I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNO ŚCI  

 

 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie marketingu społecznie zaangaŜowanego jako koncepcji 
dobrze wpisującej się we współczesne nurty w zarządzaniu przedsiębiorstwem: teorię interesariu-
szy, społeczną odpowiedzialność jako czynnik budowy trwałej przewagi konkurencyjnej długofa-
lowej oraz orientację marketingu społecznego. Przedstawiono w nim genezę, istotę, zasady, ko-
rzyści i zagroŜenia z jej wykorzystywania w praktyce gospodarczej. Wskazano teŜ na specyficzne 
dla handlu detalicznego instrumenty CRM. RozwaŜania teoretyczne zostały zilustrowane przy-
kładem Tesco Polska będącej organizacją posiadającą strategię marketingu społecznie zaangaŜo-
wanego. 

Wprowadzenie 

Problematyka społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibi-
lity – CSR) budzi obecnie duŜe zainteresowanie zarówno w gronie teoretyków, 
jak i praktyków biznesu. JuŜ minął czas, kiedy była ona utoŜsamiana z działal-
nością charytatywną; teraz wskazuje się na znaczenie, jakie ma w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej firm i ich pozycji na rynku. Aby jednak programy 
CSR przynosiły wspomniane efekty, przedsiębiorstwo musi łączyć realizację 
celów społecznych i biznesowych. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być wy-
korzystanie marketingu społecznie zaangaŜowanego (Cause-Related Marketing 
– CRM,), który łączy cele wspierania organizacji non profit/społecznie waŜnych 
przedsięwzięć z celami biznesowymi.  

Celem artykułu jest przedstawienie genezy, istoty, korzyści oraz zagroŜeń  
z wykorzystywania CRM w praktyce gospodarczej, na tle zmian stymulujących 
rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności. Starano się w nim równieŜ 
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ukazać specyfikę tego instrumentu w handlu detalicznym oraz przeanalizowano 
działania Tesco w świetle prezentowanej teorii.  

Czynniki wzrostu znaczenia problematyki społecznej odpowiedzialności 

Wzrost znaczenia CSR notuje się od lat 80. XX wieku. Był on stymulowany 
przemianami w otoczeniu, których rezultatem były m.in. zmiany w modelu 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Dotychczasowy model, w którym celem 
przedsiębiorstwa było osiąganie zysków i satysfakcja akcjonariuszy, został za-
stąpiony przez nowy, zaproponowany przez R.E. Freemana (1984), w którym 
celem przedsiębiorstwa jest osiąganie zysków poprzez satysfakcję interesariu-
szy, czyli wszystkich grup, których w jakiś sposób dotyczy działalność firmy1. 
W nowym modelu społeczna odpowiedzialność jest waŜną kwestią dla kaŜdej 
organizacji (przestała być sprawą indywidualną), gdyŜ przyczynia się do osią-
gania przez nią celów poprzez tworzenie długofalowych relacji z interesariu-
szami2. 

Cele społeczne zaczęto uwzględniać równieŜ w działalności marketingowej. 
Podejście to znalazło odzwierciedlenie w zmianie filozofii marketingu – trady-
cyjną koncepcję marketingową zastąpiono koncepcją marketingu społecznego. 
W koncepcji tej zadanie organizacji polega na określeniu potrzeb, wymagań  
i interesów rynków docelowych oraz dostarczeniu poŜądanego zadowolenia  
w sposób bardziej efektywny i wydajny niŜ konkurenci, przy jednoczesnym 
zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu konsumenta i społeczeństwa3. Philip 
Kotler podaje przykłady firm, które odniosły spektakularny sukces rynkowy 
(Body Shop Inc. oraz Ben & Jerry’s Homemade), przy czym znaczący udział  
w tym sukcesie miał marketing społeczny, a ściślej mówiąc marketing społecz-
nie zaangaŜowany. 

Współczesne postrzeganie społecznej odpowiedzialności dalekie jest od 
utoŜsamiania jej z działalnością stricte charytatywną. Bycie społecznie odpo-
wiedzialnym oznacza nie tylko przestrzeganie norm prawnych, ale robienie 
więcej niŜ one nakazują oraz inwestowanie w kapitał ludzki, środowisko i rela-
cje z interesariuszami. Stwierdzenie to oznacza, Ŝe firma ponosi nakłady i spo-
dziewa się z nich określonych korzyści w postaci zysków. Jak pokazują dotych-

                                                                 
1 A. Paliwoda-Matiolańska, Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębior-

stwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 52–62. 
2 B. de Wit, R. Meyer, Strategy. Process, content, context, International Thompson Business 

Press, London and Boston 1998, s. 812. 
3 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994,  s. 25. 
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czasowe doświadczenia wielu przedsiębiorstw, działania takie przyczyniają się 
do wzrostu konkurencyjności. Otwiera to nowe moŜliwości zarządzania zmianą 
i połączenia rozwoju społecznego ze wzrostem konkurencyjności4. 

Obecnie pytanie nie brzmi, czy firma powinna wdraŜać zasady społecznej 
odpowiedzialności, lecz w jaki sposób ma to robić, aby osiągać zyski. Argu-
menty na rzecz społecznej odpowiedzialności zmieniły się z explicite norma-
tywnych i zorientowanych na etykę na implicite normatywne i zorientowane na 
działanie5. Działania z zakresu CSR przestały być domeną duŜych korporacji 
przemysłowych i są prowadzone przez przedsiębiorstwa wszystkich branŜ, nie-
zaleŜnie od ich wielkości i pozycji rynkowej.  

Firma ma realizować cele społeczne, ale tak, aby przyczyniało się to do 
wzrostu jej konkurencyjności. Wskazują na to m.in. Ph. Kotler i N. Lee, twier-
dząc, Ŝe powinna ona tworzyć strategię, pozwalającą jej na osiąganie długofa-
lowych zysków, ale jednocześnie uwzględniającą zaangaŜowanie w działania 
etyczne, wzrost gospodarczy, polepszenie warunków Ŝycia pracowników,  
a takŜe społeczeństwa jako całości6. W nurt podnoszenia konkurencyjności 
przez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności dobrze wpisuje się kon-
cepcja marketingu społecznie zaangaŜowanego.  

Geneza i istota marketingu społecznie zaangaŜowanego 

Marketing społecznie zaangaŜowany pojawił się w biznesie za sprawą firmy 
American Express, która rozpowszechniła tę koncepcję w skali ogólnokrajowej 
poprzez akcję mającą na celu zgromadzenie środków na odrestaurowanie Statui 
Wolności w 1983 roku7. Trzymiesięczna kampania zachęcała klientów do ro-
bienia zakupów przy pomocy karty American Express, przy czym 1 cent od 
kaŜdego zakupu oraz 1 dolar z kaŜdego nowego załoŜonego rachunku karty 
miał być przeznaczany na cel odbudowy. W rezultacie fundusz restauracyjny 
Statui Wolności wzrósł o 1,7 mln. Nakłady na kampanię promocyjną wyniosły 
4 mln dolarów, zaś wykorzystanie kart wzrosło o około 30%, a liczba nowych 
klientów o 45% w stosunku do roku poprzedniego. American Express upo-

                                                                 
4 CSR and competiveness European SMEs’ Good Practice, Consolidated European Report 

2007, Vienna 2007. 
5 A. Lindgreen, V. Swaenm, Corporate social responsibility, „International Journal of Man-

agement Reviews” 2010, Vol. 12 (1). 
6 Ph. Kotler, N. Lee, Corporate social responsibility: doing the most good for your company 

and your cause, John Wiley & Sons, New York 2005, s. 9. 
7 F.D. Lora, Cause-related marketing: building good will and business growth, 

http://www.retailtouchpoints.com/in-store-insights/1064-cause-related-marketing-building-good-
will-and-business-growth. 
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wszechnił równieŜ określenie cause-related marketing. Od tego czasu pojawiło 
się wiele jego definicji. 

Jedną z pierwszych prób zdefiniowania tego pojęcia podjęli P.R. Varadara-
jan i A. Menon, według których cause-related marketing to proces przygoto-
wywania i wdraŜania działań marketingowych, charakteryzujących się deklaro-
waniem przez firmę przeznaczania określonego wkładu pienięŜnego na rzecz 
waŜnej społecznie sprawy za kaŜdym razem, gdy klienci zaangaŜują się w przy-
noszącą przychody wymianę, co pozwoli na realizację zarówno celów organiza-
cji, jak i poszczególnych osób8. 

Autorka ksiąŜki poświęconej CRM S. Adkins zdefiniowała cause-related 
marketing jako „działalność komercyjną, w której organizacje biznesowe i cha-
rytatywne lub inne organizacje non profit łączą swoje wysiłki w celu budowy 
wizerunku sprzedaŜy wyrobu lub usługi w celu osiągania wspólnych korzyści” 9. 
W wąskim znaczeniu CRM odnosi się do licencjonowania marki organizacji 
charytatywnej, aby zwiększyć efekty działań marketingowych – połączenia 
danego przedsięwzięcia z produktem celem jego wyróŜnienia wśród produktów 
konkurentów10. Jest to zatem porozumienie pomiędzy przedsiębiorstwem a or-
ganizacją non profit, aby zbierać pieniądze na określony cel. Przedsiębiorstwo 
oczekuje zysków z tego porozumienia z tytułu sprzedaŜy większej ilości pro-
duktu oraz korzyści z efektu halo z uwagi na powiązanie go z mającymi uznanie 
społeczne organizacjami non profit lub przedsięwzięciami11. J. Fritz wskazuje 
na następujące motywy podejmowania działań z zakresu CRM:  

− pokazanie, Ŝe dane przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne, 
− zwiększenie świadomości społecznej w sferze akceptowanych przez 

niego wartości, 
− zwiększenie świadomości społecznej co do gotowości przedsiębiorstwa 

do wspierania  waŜnych z punktu widzenia społecznego przedsięwzięć.  

                                                                 
8 P.R. Varadarajan, A. Menon, Cause related marketing. a coalignement of marketing strategy 

and corporate philanthropy, „Journal of Marketing” 1988, No. 3, za: T.J. Dąbrowski, Cause-
related marketing w kreowaniu i komunikowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, 
„Marketing i Rynek” 2011, nr 3. W artykule tym znajduje się równieŜ wiele uwag dotyczących 
formułowania programów i strategii CSM, przy czym autor optuje za przyjęciem dla cause-
related marketingu nazwy „marketingu połączonego z dobroczynnością”.  

9 S. Adkins, Cause related marketing: who cares wins, http://www.thinkandlove.com.br/wp-
content/uploads/2010/08/DOC1_Cause-Related-Marketing-who-cares-wins.pdf. 

10 http://www.ncvo-marketing. 
11 J. Fritz, Consider the pros and cons of cause-related marketing, http://nonprofit.about.com/ 

od/fundraising/a/causemarketing.htm. 



Marketing społecznie zaangaŜowany – mariaŜ marketingu…  463

Ostrzega jednocześnie przed zagroŜeniami płynącymi z zaangaŜowania fir-
my w CRM, związane z faktem, Ŝe jeden z partnerów przedsięwzięcia zrobi 
coś, co podwaŜy jego reputację, a tym samym równieŜ reputację drugiej strony. 
Z tego względu sugeruje on, aby zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje 
non profit starannie dobierały partnerów.  

Ze względu na biznesowy wymiar działań z zakresu marketingu społecznie 
zaangaŜowanego wiele informacji o nim i jego efektach moŜna znaleźć na stro-
nach firm konsultingowych. Jocelyn Daw definiuje CRM jako wielostronnie 
korzystną współpracę między korporacją i organizacją non profit, w której ich 
wyróŜniające zasoby są połączone, aby12: 

− tworzyć wartość dla udziałowców i dla społeczeństwa, 
− tworzyć relacje z interesariuszami (konsumentami, pracownikami lub 

dostawcami), 
− komunikować wspólne dla obydwóch organizacji wartości.  
CRM róŜni się od filantropii, poniewaŜ pieniądze firm wydane na tę dzia-

łalność nie są bezpośrednimi darowiznami na rzecz organizacji non profit, za-
tem nie mogą być równieŜ odliczane od podatku. Organizacje non profit poten-
cjalnie uzyskują korzyści ze wzrostu ich funduszy i zwiększonej świadomości 
społecznej ich celów i działalności. Potencjalnymi źródłami korzyści firm są 
natomiast: zwiększająca się sprzedaŜ oraz wzrost lojalności nabywców i pra-
cowników. Marketing społecznie odpowiedzialny powinien prowadzić do sytu-
acji win-win, w której wygranymi są wszystkie zaangaŜowane strony: organiza-
cja non profit lub przedsięwzięcie, firma, a takŜe konsumenci.  

Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez Blooma, Hus-
seina i Szykman, (1995), Larsona (2008) czy Barone’a, Miyazaki i Taylor 
(2000)13. Badania Blooma, Husseina i Szykman pokazują, Ŝe jeŜeli istnieje 
istotny związek pomiędzy działaniami przedsiębiorstw i celami, jakie wspierają, 
to działania z zakresu społecznej odpowiedzialności są najbardziej efektywne. 
Larson wykazał natomiast, Ŝe istnieje związek między CRM a  zachowaniami 
personelu sprzedaŜowego. Nie starał się on dociekać, dlaczego firmy stosują 
działania z zakresu marketingu społecznie zaangaŜowanego, ale starał się okre-
ślić, w jaki sposób kampanie CRM ukierunkowane na daną grupę interesariuszy 
(przykładowo konsumentów) wpływają na reakcje innej grupy interesariuszy 
                                                                 

12 What is cause-related marketing, http://www.grantspace.org/Tools/Knowledge-
Base/Funding-Resources/Corporations/Cause-related-marketing. 

13 L.D. Anghell, G.F. Grigore, M. Rosca, Cause-related marketing, part of corporate social re-
sponsibility and its influence upon consumer attitude, „Economic Interferences” No. 13 (29), 
Bukareszt 2011. 
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(pracowników). DuŜa grupa podejmowanych badań (m.in. Barone, Miyazaki  
i Taylor) koncentrowała się na wykazaniu związku między podejmowanymi 
przez firmy działaniami a reakcjami i zachowaniami konsumentów.   

Badania przeprowadzone na ponad 6000 konsumentach w Wielkiej Brytanii 
i USA na początku XXI w. wskazują na korzyści dla marki płynące z wykorzy-
stywania CRM, przede wszystkim na zwiększenie utoŜsamiania się konsumen-
tów z marką sponsora i w rezultacie na wartość marki, jej percepcję, lojalność 
nabywców i rzeczywistą zmianę ich zachowań konsumpcyjnych. Wyniki badań 
wskazywały, Ŝe w rezultacie kampanii marketingu społecznie zaangaŜowanego 
prawie połowa ankietowanych zmieniła markę na markę jego sponsora, zwięk-
szyła wykorzystanie jego produktów, wypróbowała je lub przynajmniej starała 
się o nich czegoś dowiedzieć14. 

Aby jednak kampania ta była skuteczna, naleŜy stosować się do następują-
cych zasad: 
1. Jasny związek – partnerstwo musi być dla konsumentów jasne. Związek 

między firmą a sponsorowanym przedsięwzięciem musi mieć sens i być 
zrozumiałe – jeŜeli związek jest niejasny, to nabywcy mogą do niego pod-
chodzić nieufnie.  

2. Demonstrowanie wpływu – musi być widoczne, Ŝe kampania wspiera daną 
organizację charytatywną lub przedsięwzięcie. 

3. Długofalowość – program musi trwać przez dłuŜszy czas; jeŜeli jest zbyt 
krótki, to konsumenci mogą odnieść wraŜenie, Ŝe chodzi tylko o wzrost 
sprzedaŜy. 

4. Prostota – uczestnictwo w programie musi mieć proste zasady – jeŜeli są 
one zbyt trudne, konsumenci mogą nie chcieć w nim uczestniczyć. Oni bo-
wiem chcą pomagać przez robienie tego, co zwykle, a nie zasadniczo zmie-
niać swoje zachowania, aby nieść pomoc.  
CRM mogą stosować przedsiębiorstwa róŜnych branŜ, w tym detaliści. Są 

oni niejako w sposób naturalny zaangaŜowani w działania CRM większości 
przedsiębiorstw wytwórczych, z uwagi na fakt, Ŝe to w punkcie sprzedaŜy deta-
licznej klient nabywa towary. Powinni je wspierać zarówno poprzez informo-
wanie i zachęcanie klientów do uczestniczenia w programach, jak i eksponowa-
nie towarów objętych akcją. Detaliści mogą równieŜ współuczestniczyć bezpo-

                                                                 
14 Brand benefits how cause related marketing impacts on brand equity, consumer behaviour 

and the bottom line, Business in the Community, October 2004, UK, http://www.bitc.org.uk/ 
resources/publications/brand_benefits.html. 
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średnio w programie, przeznaczając część swojego dochodu ze sprzedaŜy na 
cele akcji.  

We współczesnej gospodarce handel detaliczny jest znaczącym sektorem. 
Przedsiębiorstwa zorganizowane jako sieci często mają zasięg międzynarodo-
wy, a nawet globalny. Tworzą one własne strategie marketingowe, w których ze 
względu na specyfikę działalności handlowej budowanie wizerunku staje się 
waŜnym celem. Celowi temu słuŜą własne strategie społecznej odpowiedzialno-
ści, w tym w zakresu CRM.  

Charakterystycznym dla handlu instrumentem tych działań są programy 
określane jako „Purchase Plus” . Polegają one na tym, Ŝe podczas płacenia za 
zakupy przy kasie klient jest pytany o to, czy moŜna do jego rachunku doliczyć 
pewną drobną kwotę (przysłowiowego dolara) na określony cel. „Purchase 
Plus” są stosowane w sytuacjach wystąpienia katastrof czy klęsk Ŝywiołowych, 
powodujących znaczące straty.  Do ich skuteczności znacząco moŜe się przy-
czynić postawa personelu sprzedaŜowego rekomendującego klientom udział  
w programie.  

Innym działaniem stosowanym przez detalistów jest licencjonowanie marki, 
logo organizacji lub programów wspierających określony cel i umieszczenie go 
na produktach wpisujących się w jego realizację. Przykładem moŜe być 
umieszczenie logo The American Diabetes Association (ADA) na produktach 
przeznaczonych dla diabetyków. 

Wachlarz korzyści moŜliwych do uzyskania przez detalistów dzięki prawi-
dłowo zaplanowanym i zrealizowanym działaniom marketingu społecznie od-
powiedzialnego obejmuje: 

− bezpośredni wzrost sprzedaŜy i znajomości marki, 
− zwiększanie lojalności nabywców w stosunku do sieci handlowej, co 

przekłada się równieŜ na zakup produktów nieobjętych działaniami 
CRM, 

− budowanie wizerunku i pomaganie w wyróŜnieniu oferty detalisty na 
tle konkurencji, 

− wzmacnianie morale i lojalności pracowników, 
− zwiększanie produktywności, rozwijanie umiejętności pracowników,  

w tym pracy w zespole.  
NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe cause-related marketing jest społecznie 

uznaną i  akceptowaną praktyką biznesu. W Polsce równieŜ rośnie zaangaŜo-
wanie firm (w tym detalistów) w działania z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności, w tym CRM. Badania panelowe dotyczące tej problematyki pokazują, Ŝe 
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respondenci znają i rozpoznają akcje prowadzone w ramach programów marke-
tingu społecznie zaangaŜowanego, takie jak „Podziel się posiłkiem” firmy Da-
none, „Podaruj dzieciom słońce” P&G czy „RóŜowa wstąŜka” Avon15. Potwier-
dzają one równieŜ, Ŝe programy długofalowe są uwaŜane za bardziej wiarygod-
ne i świadczące o większym zaangaŜowaniu firm. Jako główne motywy wdra-
Ŝania przez firmy programów z zakresu marketingu społecznie zaangaŜowanego 
respondenci, obok celów marketingowych, takich jak zysk bezpośredni i zysk 
odroczony (będący rezultatem budowania wizerunku), wskazywali dbałość  
o wspólne dobro. Porównanie wyników badań z roku 2011 z wynikami z 2010 
roku wskazuje na większe zrozumienie i akceptację oraz zwiększającą się wia-
rygodność firm społecznie odpowiedzialnych.  

Cause-related marketing w praktyce działań z zakresu społecznej  
odpowiedzialności na przykładzie Tesco Polska 

Tesco rozpoczęło działalność w Polsce w 1995 r., przejmując sieć super-
marketów Savia. W 1998 r. uruchomiono pierwszy hipermarket Tesco. Obecnie 
Tesco Polska posiada trzy róŜne rodzaje hipermarketów (Tesco, Tesco Extra  
i kompaktowe) oraz dwa typy supermarketów  (Tesco i Savia). W 2011 r. hi-
permarkety Tesco utrzymywały pozycję lidera sieci detalicznych działających  
w Polsce. 

Tesco Polska działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 
eksponuje jako fundamentalną część długookresowego planowania i podstawę 
strategii rozwoju firmy16. Działania z zakresu CSR stanowią obecnie jedną  
z istotnych płaszczyzn odróŜnienia się od konkurentów; co konsumentom jest 
komunikowane w sposób następujący: „WyróŜniamy się! WyróŜniają nas. 
Ogromny asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji dla naszych klientów to 
Ŝadna nowość. Jednak nie kaŜdy wie, Ŝe stale kontrolujemy jakość, świeŜość  
i proces wytwarzania produktów, promujemy dostawców polskich i regional-
nych, zmieniamy receptury artykułów w oparciu o sugestie klientów i wspiera-
my polskie szkoły”17. Hasła te znakomicie ilustrują ewolucję podejścia marke-
tingowego w kierunku marketingu społecznego. 

Dla realizacji tej koncepcji na szczeblu zarządu powołano specjalny komitet 
ds. CSR, który okresowo analizuje potrzebę poszukiwania nowych koncepcji 
CSR i ocenia postęp w realizacji rozpoczętych projektów. Priorytetowe cele 

                                                                 
15 Raport z badania 2011 – panel CSR, http://panelcsr.pl/doc/PANEL_CSR_2011_-_RA 

PORT.pdf. 
16 Tesco w Polsce, http://www.tesco.pl/o-nas/tesco-w-polsce.php. 
17 Ibidem. 
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określane są w zbilansowanej karcie wyników dla głównych obszarów biznesu: 
relacje z klientami, zarządzanie kadrami, działalność operacyjna firmy, zarzą-
dzanie, finanse i od 2007 roku relacje z lokalnym społeczeństwem. W celu kre-
owania i utrzymania pozytywnego wizerunku sieci Tesco powstał tzw. Plan dla 
Społeczności. Jest to program systematyzujący zasady współpracy ze społecz-
nościami lokalnymi. Uwypuklono w nim kwestie waŜne dla klientów, a miano-
wicie zdrowy styl Ŝycia, ochronę środowiska, przeciwdziałanie ocieplaniu się 
klimatu. Firma zwiększyła odzysk surowców wtórnych, zredukowała o 10% 
emisję CO2 oraz zuŜycie wody. 

W ramach ochrony środowiska wybudowano energooszczędne, zasilane 
tzw. zieloną odnawialną energią z wiatru, słońca i ziemi, sklepy Tesco w Zdzie-
szowicach, Garwolinie, Lubartowie, Nowym Mieście Lubawskim i Grudziądzu. 
W innych obiektach zainstalowano czujniki ruchu sterujące włączaniem i wyłą-
czaniem oświetlenia w pomieszczeniach oraz pracą mebli chłodniczych. Zopty-
malizowano takŜe system dostaw do sklepów z magazynu centralnego, co ogra-
nicza zuŜycie paliwa przez flotę transportową. Klientom oferowane są biode-
gradowalne torby foliowe lub jutowe torby ekologiczne, podlegające bezpłatnej 
wymianie.  

Tesco wspiera lokalne społeczności poprzez cały szereg akcji charytatyw-
nych. Od kilku lat, na początku grudnia firma włącza się do akcji „Świąteczna 
zbiórka Ŝywności” dla najbardziej potrzebujących, wspomaga szkoły, organizu-
je festyny dla mieszkańców, podczas których promowane są lokalne potrawy  
i regionalne produkty. Tesco prowadzi równieŜ działania na rzecz promowania 
zdrowego stylu Ŝycia, do których moŜna zaliczyć m.in. wprowadzanie do 
sprzedaŜy ekologicznych produktów pod marką Organic oraz organizowanie 
cyklu imprez sportowych. Nową inicjatywą jest „Biegaj z Tesco”. 

WaŜną rolę w strategii społecznej odpowiedzialności Tesco ma marketing 
społecznie zaangaŜowany. W ramach działań z zakresu CRM Tesco wspólnie  
z dostawcami pozyskuje środki na budowę rodzinnych domów dziecka18.  
W 2010 roku w dniach od 9 września do 6 października została zorganizowana 
akcja „PomóŜ dzieciom – kupuj produkty Milk Land” – zebrano w niej 34 192 zł, 
a następnie w dniach od 7 do 20 października „PomóŜ dzieciom znaleźć swój 
dom” – tu 1% ze sprzedaŜy produktów Unilever, czyli 70 000 zł, przeznaczono 
na cel akcji.  

                                                                 
18 Informacje uzyskane z działu PR firmy Tesco Polska. 
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Sieć stosuje omówione powyŜej charakterystyczne dla detalistów działania 
w postaci sygnowania symbolem GDA (z podaną wielkością zawartości dzien-
nego spoŜycia ich składników) produktów marki własnej. 

Od 2009 roku Tesco prowadzi równieŜ coroczną akcję „PomóŜmy zwierzę-
tom przetrwać zimę”. W 2012 roku została ona przeprowadzona w dniach 12 
–25 stycznia i polegała na tym, Ŝe 10% ze sprzedaŜy produktów dla zwierząt 
oznakowanych specjalną etykietą zostało przeznaczone dla wsparcia pięciu 
schronisk dla zwierząt. Schroniska te zostały wyłonione w drodze głosowania 
internautów na Facebooku. W ten sposób w program zostali zaangaŜowani za-
równo klienci Tesco, jak i społeczności internetowe. Zorganizowano równieŜ 
zbiórkę Ŝywności dla zwierząt, w której wolontariusze zostali wyposaŜeni  
w T-shirty, ulotki i plakaty informujące o akcji. W ten sposób zorganizowano 
84 zbiórki, które przyniosły efekt w postaci 40 ton Ŝywności dla zwierząt prze-
kazanej schroniskom.  

Na szczególną uwagę zasługuje realizacja programu „Tesco dla szkół”, roz-
poczętego w Polsce w 2002 roku (dziesięć lat później niŜ w świecie). Jego ce-
lem jest poprawa wyposaŜenia polskich szkół oraz stworzenie moŜliwości roz-
woju dzieciom i młodzieŜy w nowoczesnych warunkach19. Początkowo był on 
ściśle powiązany z zakupami dokonywanymi w Tesco. Przy okazji takich zaku-
pów klient otrzymywał punkty, które mógł przekazać wybranej przez siebie 
szkole. KaŜda ze szkół, która przekroczyła określony próg punktowy, otrzymy-
wała nagrody. Przez pierwszych pięć lat trwania programu (2002–2006) pra-
cownie komputerowe i multimedialne oraz sprzęt dydaktyczno-sportowy 
otrzymało 3800 szkół (łączna kwota dotacji wyniosła około 1,5 mln euro).  
W 2008 roku program „Tesco dla szkół” został ukierunkowany na edukację 
ekologiczną dzieci i młodzieŜy oraz ich aktywizację poprzez promocję postaw 
obywatelskich. Za projekt „Ekomania-filmowania”, w którym do konkursu 
szkoły zgłaszały filmy o tematyce proekologicznej, Tesco Polska w 2011 roku 
zdobyło statuetkę Stavie Awards w prestiŜowym konkursie International Busi-
ness Awards20. Od początku istnienia programu „Tesco dla szkół” nagrodzono 
w sumie 11 tysięcy szkół, a łączna kwota dotacji wyniosła 3 mln euro. Program 
„Tesco dla szkół” jest przykładem dobrze zaplanowanego cause-related marke-
tingu, tzn. związek między działalnością firmy a sponsorowanym przedsięwzię-
ciem jest jasny, kampania ta jest znana m.in. w rezultacie nakładów poniesio-

                                                                 
19 Tesco dla szkół, http://www.tesco.rekrutacja.net/strona.aspx?id=57&lng=1045). 
20 Stevie Award – dla programu Tesco dla szkół, http://www.portalspozywczy.pl/handel/ 

wiadomosci/stevie-award-dla-programu-tesco-dla-szkol,54938.html. 
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nych na jej promocję i wykorzystania właściwych instrumentów, ma ona cha-
rakter długofalowy, a zasady uczestnictwa w niej i przyznawania nagród są 
proste i zrozumiałe.  

Zakończenie 

Wykorzystywanie marketingu społecznie zaangaŜowanego w praktyce 
umoŜliwia przedsiębiorstwom budowę relacji z interesariuszami (nie tylko orga-
nizacjami non profit, ale równieŜ z konsumentami, społecznościami lokalnymi, 
pracownikami i dostawcami), przyczynia się do tworzenia przez nie przewagi 
konkurencyjnej i jest waŜnym instrumentem organizacji o orientacji marketingu 
społecznego. Zaletą CRM jest uzyskiwanie korzyści przez wszystkie zaanga-
Ŝowane strony, których wielkość moŜe być stosunkowo łatwo oszacowana;  
w przypadku organizacji non profit/przedsięwzięcia istotnego z punku widzenia 
społecznego jest to zwiększenie funduszy na określony cel, podczas gdy  
w przypadku przedsiębiorstwa jest to wzrost sprzedaŜy, liczby klientów, świa-
domości marki i lepsze postrzeganie firmy w czasie kampanii, ale takŜe po jej 
zakończeniu, jeŜeli uda jej się wpłynąć na zmianę preferencji nabywców. Ten 
ostatni aspekt jest szczególnie istotny, gdyŜ w sytuacji kiedy na rynku funkcjo-
nuje wiele bliskich substytutów, pomiędzy którymi nie ma istotnych róŜnic  
w cenie, klientów trudno jest zachęcić do zmiany marki produktów nabywanych 
w sposób rutynowy. Aby jednak kampania marketingu społecznie zaangaŜowa-
nego przyniosła określony efekt, musi dobrze wpisywać się w strategię firmy, 
być ukierunkowana na cel istotny dla nabywców produktów, zostać odpowied-
nio rozpropagowana (z czym wiąŜą się określone nakłady) i mieć charakter 
długofalowy. Źle zaplanowana kampania bądź/i wybór nieodpowiedniego part-
nera mogą przynieść wręcz przeciwny skutek i podwaŜyć reputację przedsię-
biorstwa, którą będzie potem bardzo trudno odbudować.  
 

CAUSE-RELATED MARKETING – MARRIAGE OF SOCIAL  
RESPONSIBILITY AND MARKETING 

 

Summary 
 

The aim of the paper is to present the cause-related marketing as a concept which fits to 
nowadays theories of enterprise management: stakeholders theory, social responsibility as an 
important factor of developing sustainable competitive advantage and social marketing.  The idea, 
rules, benefits and threats of its implementing in practice have been discussed. The instruments of 
CRM which are specific for retailing have been indicated. To illustrate the theory the short case 
study of Tesco Poland, which is well known because of CRM strategies which work, has been 
presented.  
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ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU  

 

 

 

Streszczenie  

Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorstwo powinno re-
alizować zarówno własne cele ekonomiczne, jak i przyczyniać się do realizacji dobra społeczne-
go, którym między innymi jest aktywne działanie na rzecz zrównowaŜonego rozwoju. Realizacja 
przez przedsiębiorstwo marketingu ekologicznego w działalności rynkowej sprzyja idei zrówno-
waŜonego rozwoju, zapewniając ochronę środowiska naturalnego i poprawę jakości Ŝycia zarów-
no obecnych, jak i przyszłych pokoleń. 

Wprowadzenie 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywny proces zarządzania 
przedsiębiorstwem, który przez odpowiadanie na moŜliwe do zidentyfikowania 
oczekiwania interesariuszy przedsiębiorstwa przyczynia się do wzrostu jego 
konkurencyjności, zapewniając mu stabilność i trwały rozwój, jednocześnie 
kształtuje korzystne warunki dla rozwoju ekonomicznego i społecznego, two-
rząc wartość zarówno społeczną, jak i ekonomiczną1. Idea społecznej odpowie-
dzialności biznesu wiąŜe się z koncepcją zrównowaŜonego rozwoju (sustaina-
ble development), który polega na takim przebiegu rozwoju gospodarczego, 
który nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny środowiska Ŝycia człowie-
ka, godząc prawa przyrody i prawa ekonomii. Kierowanie się aspektami zrów-
nowaŜonego rozwoju w działalności gospodarczej staje się podstawą odpowie-
dzialności w nowoczesnym biznesie. W tym kontekście realizacja idei zrówno-
waŜonego rozwoju to poszukiwanie takich rozwiązań dla działalności gospo-

                                                                 
1 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębior-

stwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 77. 
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darczej, które są społecznie odpowiedzialne, ekologicznie przyjazne i ekono-
micznie wartościowe2. 

Ekologiczny aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu 

Realizacja idei zrównowaŜonego rozwoju w praktyce oznacza konieczność 
sukcesywnego eliminowania procesów i działań gospodarczych szkodliwych 
dla środowiska i zdrowia ludzi, promowania sposobów gospodarowania przyja-
znych środowisku oraz przyspieszania procesów przywracania środowiska do 
właściwego stanu wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przy-
rodniczej. Jednocześnie nie moŜe to powodować niepoŜądanego zmniejszenia 
wzrostu gospodarczego, a takŜe pogłębienia lub powstania nowych napięć spo-
łecznych i zagroŜeń ekonomicznych. Przedsiębiorstwa powinny zatem realizo-
wać swoją aktywność rynkową z uwzględnieniem idei społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Pojawiła się ona na przełomie XIX i XX wieku, gdy wielkie 
korporacje zaczęły być atakowane z tego powodu, Ŝe były zbyt duŜe i wpływo-
we. Aby ograniczyć ich władzę, uchwalano przepisy antymonopolowe oraz 
przepisy mające na celu ochronę konsumentów. Wielu przemysłowców rozpo-
częło działalność charytatywną nakierowaną na edukację i krzewienie kultury, 
inni natomiast zapoczątkowali programy wspierające potrzeby społeczne i zdro-
wotne pracowników.  

Pogląd, Ŝe liderzy biznesu mają takŜe inne obowiązki wykraczające poza 
zwykłe generowanie zysku stał się coraz bardziej powszechny. Jeden z prekur-
sorów społecznej odpowiedzialności biznesu, Andrew Carnegie, stwierdził, Ŝe 
zobowiązania przedsiębiorstw w stosunku do społeczeństwa znajdują wyraz  
w dwóch zasadach: miłosierdzia (dobroczynności) i włodarstwa (powiernictwa). 
Zasada miłosierdzia opierała się na załoŜeniu, Ŝe szczęśliwsi członkowie społe-
czeństwa są zobowiązani do wspomagania mniej szczęśliwych, zwłaszcza bez-
robotnych, niepełnosprawnych, chorych i starszych. Nie został sprecyzowany 
jednak sposób wspierania tych członków społeczeństwa, a forma miała zaleŜeć 
od sumienia i hojności wspomagającego. Zasada włodarstwa natomiast powinna 
być realizowana w taki sposób, Ŝe bogaci powinni traktować siebie jedynie jako 
opiekunów majątku, a nie jego właścicieli, gdyŜ majątek został im powierzony 
przez społeczeństwo i z tego powodu ciąŜy na nich obowiązek korzystania  
z niego w sposób przez nie akceptowalny3. 

                                                                 
2 I. Kuraszko, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, 

Warszawa 2010, s. 83. 
3 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, 

Warszawa 2008, s. 17. 
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Społeczna odpowiedzialność biznesu jest określana jako integracja działal-
ności biznesowej z interesami otoczenia, przy czym interesy wszystkich intere-
sariuszy przedsiębiorstwa, tzn. klientów, pracowników, inwestorów, lokalnych 
społeczności i środowiska znajdują odzwierciedlenie w polityce i działaniach 
firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu zobowiązuje przedsiębiorstwo do 
maksymalizacji jego pozytywnego wpływu na interesariuszy przy równoczesnej 
minimalizacji lub całkowitej eliminacji wpływu negatywnego. Przyjmuje się, Ŝe 
na społeczną odpowiedzialność biznesu składają się cztery rodzaje odpowie-
dzialności: ekonomiczna, prawna, etyczna i charytatywna4. Te wymienione 
kategorie (komponenty społecznej odpowiedzialności) moŜna przedstawić  
w postaci piramidy. Jej podstawą jest konieczność osiągania przez przedsiębior-
stwo satysfakcjonujących wyników ekonomicznych. Historycznie przedsiębior-
stwa były tworzone jako podmioty gospodarcze mające na celu dostarczanie 
poŜądanych dóbr i usług członkom społeczeństwa, jednocześnie uzyskując  
z prowadzenia tej działalności akceptowalny poziom zysku.  

Społeczeństwo sankcjonuje działania przedsiębiorstw zgodnie z ideą osią-
gania zysku. W ramach umowy społecznej między biznesem a społeczeństwem 
od przedsiębiorstw oczekuje się realizowania ich misji gospodarczej nie tylko  
w ramach ustanowionego prawa, ale równieŜ z uwzględnieniem tych oczekiwań 
społecznych, które nie są objęte przepisami prawa, lecz postrzegane są przez 
społeczeństwo jako poŜądane lub zabronione. Działalność przedsiębiorstwa 
powinna być równieŜ realizowana z uwzględnieniem określonych norm etycz-
nych obejmujących te standardy, które odzwierciedlają troskę przedsiębiorstwa 
o to, co według interesariuszy firmy jest uczciwe i sprawiedliwe oraz wskazują 
na poszanowanie i ochronę moralnych praw interesariuszy.  

Odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa są takŜe działania związane  
z filantropią, która obejmuje aktywne angaŜowanie się w działania mające na 
celu wspieranie ludzkiego dobrobytu. RozróŜnienie pomiędzy filantropią a ety-
ką polega na tym, Ŝe filantropia nie jest traktowana jako konieczna i nie oczeku-
je się jej w sensie etycznym i moralnym. Społeczeństwa pragną, aby przedsię-
biorstwa przyczyniały się do realizacji celów charytatywnych, ale jednocześnie 
nie traktują przedsiębiorstw jako nieetycznych, jeśli nie podejmują się one dzia-
łalności filantropijnej. Dlatego teŜ filantropia jest ze strony przedsiębiorstw 
dobrowolna, chociaŜ zawsze jest społecznie oczekiwana. MoŜna stwierdzić, Ŝe 

                                                                 
4 A. Carroll, The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management  

of organizational stakeholders, „Business Horizons” 1991, No. 7–8, s. 4–7. 



Iwona Wilk 474

przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne powinny dąŜyć do osiągania zy-
sku, przestrzegać prawa, być etyczne i wraŜliwe na potrzeby innych. 

Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwo po-
winno realizować zarówno własne cele ekonomiczne, jak i przyczyniać się do 
realizacji dobra społecznego, którym między innymi jest aktywne działanie na 
rzecz rozwoju zrównowaŜonego5. Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównowa-
Ŝonego Rozwoju definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako jego zaan-
gaŜowanie w przyczynianie się do zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego 
poprzez współpracę z pracownikami, ich rodzinami, lokalną społecznością  
i całym społeczeństwem w celu poprawy jakości Ŝycia6. Rozwój zrównowaŜony 
moŜna traktować jako ideę nadrzędną i uznać, Ŝe realizacja koncepcji społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstwa przyczynia się do wcielania tej idei  
w Ŝycie. Społeczne zaangaŜowanie pozwala dąŜyć do zachowania równowagi 
pomiędzy aspektem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym w działalności 
przedsiębiorstwa, a więc moŜe przyczyniać się do realizacji celów, które są 
przypisywane rozwojowi zrównowaŜonemu, takich zwłaszcza jak ochrona za-
sobów naturalnych oraz utrzymanie stabilności ekosystemów, ze wszystkimi 
pozytywnymi skutkami w postaci polepszenia stanu zdrowia ludzi i poprawy 
ogólnego bezpieczeństwa i dobrobytu7.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza więc zarządzanie przedsię-
biorstwem z równoczesnym uwzględnieniem jego wyników finansowych, skut-
ków dla środowiska oraz implikacji dla społeczeństwa. Przedsiębiorstwa mogą 
w róŜnym stopniu uwzględniać te zagadnienia w swojej działalności, realizując 
określone poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony firma 
moŜe nie mieć ambicji, aby być społecznie odpowiedzialna i moŜe działać  
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W tym przypadku 
przedsiębiorstwo w swojej działalności koncentruje się tylko na swoim zysku, 
nie biorąc pod uwagę innych kwestii, a nawet celowo moŜe naruszać prawo  
w celu maksymalizacji swoich zysków, a zatem takiej działalności przedsiębior-
stwa nie moŜna identyfikować z jakąkolwiek społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. Bardziej odpowiedzialny społecznie jest drugi rodzaj firm, które dzia-
                                                                 

5 M. Rybak, Etyka menedŜera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2004, s. 207. 

6 World Business Council for Sustainable Development, Meeting changing expectations. Cor-
porate social responsibility, s. 3, http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx 
?id=82&nosearchcontextkey=true. 

7 Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, red. M. Bernatt, J. Bogdanienko,  
T. Skoczny, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2011, s. 23. 
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łają zgodnie z obowiązującym prawem i mogą angaŜować się w niewielką licz-
bę działań filantropijnych. Trzeci rodzaj przedsiębiorstw wychodzi poza zwykłe 
przestrzeganie prawa, ale tylko wtedy, kiedy jest to opłacalne. Takie firmy po-
strzegają społeczną odpowiedzialność biznesu jako składnik działań public rela-
tions. Mogą one równieŜ prowadzić działania w ramach społecznej odpowie-
dzialności w celu ochrony zasobów, zmniejszenia ilości odpadów oraz zwięk-
szenia efektywności produkcji. Przedsiębiorstwa takie wprowadzają zagadnie-
nia ekologiczne, etyczne i społeczne na wszystkich poziomach działań organi-
zacyjnych i podejmowania decyzji, ale pod warunkiem Ŝe będzie to korzystne 
dla ich sytuacji finansowej. Czwarty typ firm rutynowo równowaŜy gospodar-
cze, społeczne i ekologiczne zagadnienia w swojej działalności. Firmy te są 
zmotywowane do czynienia dobra na rzecz róŜnych grup docelowych i dla całej 
planety, jednocześnie generując zyski dla swoich akcjonariuszy. Są one takŜe 
bardziej aktywne we współpracy z rządami, dostawcami i klientami oraz innymi 
interesariuszami w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, np. dla 
ochrony środowiska oraz rozwiązywania innych problemów. Na kolejnym po-
ziomie zaangaŜowania społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa włączają 
zasady społecznej odpowiedzialności biznesu do swoich strategii i procesów, 
począwszy od rozwoju dobra lub usługi w taki sposób, Ŝe są one stosowane 
dobrowolnie, a nie narzucone. Firmy te mają za zadanie słuŜyć wszystkim swo-
im interesariuszom, kreując dla nich wartość poprzez łączenie swoich celów  
z szerszymi wyzwaniami społecznymi. Na poziomie szóstym i najwyŜszym 
społeczna odpowiedzialność biznesu jest w pełni zintegrowana i osadzona  
w kaŜdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyczyniając się do 
poprawy jakości Ŝycia teraz i w przyszłości. Przedsiębiorstwa dokonują tu prze-
projektowania swoich działań biznesowych, starając się zidentyfikować i zli-
kwidować elementy, które są niezgodne z ideą odpowiedzialności społecznej8. 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na dzisiejszym rynku powinny przestrzegać 
zasad społecznej odpowiedzialności i tworzyć biznes oparty na systemie 3xE, tj. 
etyce, ekonomii i ekologii. Ten trzeci czynnik stymuluje rozwój przedsiębiorstw 
odpowiedzialnych ekologicznie. Odpowiedzialność ekologiczna jest pojęciem 
bardzo szerokim i wymaga przestrzegania wielu zasad i norm. Dotyczy to  
w szczególności przepisów ochrony środowiska oraz realizacji działań w obsza-
rze poprawy efektywności biznesowej mierzonej efektem ekologicznym. Eko-
logiczny obszar społecznej odpowiedzialności wynika z faktu, Ŝe zarządzanie 

                                                                 
8 M.A. Cherry, J.F. Sneirson, Beyond profit: rethinking corporate social responsibility and 

greenwashing after the BP Oli disaster, „Tulane Law Review” 2011, No. 85:983, s. 1010–1013. 
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współczesnym przedsiębiorstwem musi uwzględniać bardzo waŜną ze społecz-
nego punktu widzenia ochronę środowiska9. JednakŜe ochrona środowiska nie 
jest celem sama w sobie. Tym celem jest jakość Ŝycia, a więc m.in. warunki 
zdrowotne, walory estetyczne, piękno krajobrazu. Jakość Ŝycia, uznawana za 
dobro najwyŜsze, zajmuje waŜną pozycję wśród celów społecznych. W prakty-
ce bardzo często społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest utoŜsamiana 
z odpowiedzialnością za ochronę środowiska10. 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w aspekcie ekologicznym 
definiowana jest jako jego obowiązek wzięcia odpowiedzialności za skutki eko-
logiczne prowadzonych przez niego działań i uŜytkowania przez konsumentów 
wytwarzanych produktów oraz dąŜenie do maksymalizacji wydajności i produk-
tywności jego zasobów, a takŜe minimalizacji praktyk, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na korzystanie z zasobów naturalnych przez przyszłe poko-
lenia11. W szerszym ujęciu koncepcja ekologicznej społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu (ECSR – Environmental Corporate Social Responsibility) związana 
jest z następującymi załoŜeniami12: 
1. ECSR stanowi koncepcję zwiększania wartości przedsiębiorstwa poprzez 

dynamikę wykorzystania kryteriów ekologicznych dla spełnienia potrzeb 
akcjonariuszy i innych interesariuszy. 

2. ECSR stanowi platformę do budowy efektywnego modelu biznesowego 
opartego na kryteriach ekologicznych. 

3. ECSR stanowi źródło kreowania innowacji ekologicznej na potrzeby długo-
trwałego rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. 

4. ECSR kreuje działania związane z dąŜeniem do równowagi potrzeb bizne-
sowych między akcjonariuszami a interesariuszami, gdzie platforma dialo-
gu związana jest z traktowaniem ekologii jako kluczowego czynnika sukce-
su, rozpatrywania procesów krytycznych w odniesieniu do ich ekologizacji 
oraz rozwoju bioekologiczności produktów. 

                                                                 
9 A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Primus, M. Spytkowska, Ekologiczna, społeczna odpowie-

dzialność biznesu. Raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie, Europejskie 
Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Katowice 2010, s. 7. 

10 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 58. 
11 P. Mazurkiewicz, Corporate environmental responsibility. Is a common CSR framework pos-

sible?, Paper presented with the IAIA Conference in Vancouver, May, 2004, s. 2, 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEVCOMMENG/0,,contentMD
K:21447335~pagePK:34000187~piPK:34000160~theSitePK:423815,00.html. 

12 A. Chodyński, A, Jabłoński, M. Jabłoński, Environmenral Corporate Social Responsibilty 
(ECSR) koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych, 
„Przegląd Organizacji” 2008, nr 3, s. 31. 
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5. ECSR stanowi źródło skutecznego wykorzystywania kombinacji zasobów 
materialnych oraz niematerialnych czynników funkcjonowania firmy  
w kontekście przyjętych kryteriów ekologicznych (proekologiczne surowce, 
proekologiczne maszyny, urządzenia i inne zasoby rzeczowe firmy, wiedza 
ekologiczna, kompetencje ekologiczne). 

6. ECSR stanowi łącznik pomiędzy otoczeniem wewnętrznym a zewnętrznym 
(porównanie czynników makrootoczenia, np. czynniki regulacyjne, prawne 
i polityczne w odniesieniu do firmy oddziałującej na środowisko naturalne). 

7. ECSR jest gwarantem skutecznego raportowania standardów postępowania 
dla interesariuszy w odniesieniu do wewnętrznego funkcjonowania firmy 
(prawa człowieka i przyrody, pracy i technologii, środowiska pracy i śro-
dowiska naturalnego, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego 
itp.). 

8. ECSR stanowi platformę do skutecznego wykorzystania kapitału intelektu-
alnego firmy w aspekcie zwiększenia kapitału społecznego pomiędzy 
wszystkimi interesariuszami. 

9. ECSR stanowi źródło obniŜenia ryzyka biznesowego firmy (poprawa zdol-
ności kredytowej, poprawa wiarygodności biznesowej, obniŜenie ryzyka 
procesowego strategicznych zasobów firmy). 
Uwzględnienie problematyki ochrony środowiska w działalności przedsię-

biorstw stanowi źródło korzyści, do których naleŜą między innymi13: 
– minimalizacja ryzyka ekologicznego (szkód ekologicznych mających 

konsekwencje ekonomiczne i karne), 
– minimalizacja wydatków na opłaty i podatki ekologiczne oraz kary pie-

nięŜne, 
– oszczędność kosztów na skutek lepszego wykorzystania energii, wody, 

surowców i materiałów oraz zagospodarowania odpadów, 
– poprawa wizerunku przedsiębiorstwa w oczach klientów, społeczeń-

stwa, władz i kooperantów (proekologiczny wizerunek firmy), 
– poprawa krajowej i międzynarodowej konkurencyjności produktów, 
– uniknięcie ewentualnego bojkotu ze strony organizacji ekologicznych  

i konsumenckich. 
W społeczeństwie o wysokiej świadomości ekologicznej uzyskanie spo-

łecznej akceptacji przez przedsiębiorstwo moŜliwe jest wtedy, gdy ogranicza 
ono działania szkodliwe dla środowiska, dostarcza produkty przyjazne środowi-

                                                                 
13 Ochrona środowiska i ekorozwój, red. P. JeŜowski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2000,  

s. 89. 
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sku oraz przyjmuje odpowiedzialność za rozwój ekonomiczno-społeczny i ja-
kość Ŝycia. Im wyŜszy jest poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa, 
tym większy udział w kształtowaniu jego wiarygodności ekonomicznej ma jego 
wiarygodność ekologiczna, a poszukiwanie wizerunku jednostki przyjaznej dla 
środowiska zyskuje coraz większe uznanie i jest źródłem korzyści ekonomicz-
nych14. 

Marketing ekologiczny w działalności rynkowej przedsiębiorstwa 

Aktywność przedsiębiorstwa na rynku w obszarze działań marketingowych 
moŜe być realizowana w sposób społecznie odpowiedzialny z korzyścią zarów-
no dla przedsiębiorstwa, jak i dla społeczeństwa. Jest to zgodne z ideą marke-
tingu społecznego. Marketing społeczny uwzględnia stosowanie technik marke-
tingu komercyjnego do analizy, planowania, realizacji i oceny programów pro-
jektowanych w celu wywierania wpływu na dobrowolne zachowania odbiorców 
dla poprawy ich dobrobytu oraz dobrobytu całego społeczeństwa15. PowyŜsza 
definicja obejmuje cztery kluczowe aspekty. Pierwszym z nich jest skupienie 
się na dobrowolnej zmianie zachowań wybranych grup odbiorców, poniewaŜ 
marketing społeczny nie polega na narzucaniu woli i zmuszaniu do działania. 
Po drugie, marketing społeczny stara się wywołać zmianę, stosując zasadę „coś 
za coś” – jeśli w zachowaniu nabywców ma nastąpić zmiana, to musi istnieć, 
zgodnie z istotą działań marketingowych, wyraźna korzyść dla klienta. Po trze-
cie, muszą zostać wykorzystane techniki marketingowe, takie jak badania ryn-
ku, segmentacja czy planowanie działań w obszarze marketingu mix. Wreszcie 
celem ostatecznym marketingu społecznego jest podniesienie indywidualnego 
dobrobytu jednostek i społeczeństwa jako całości. Akcent na społeczeństwo 
jako całość oraz na jednostkę ilustruje takŜe inny kluczowy punkt koncepcji 
marketingu społecznego, a mianowicie Ŝe moŜe on mieć zastosowanie nie tylko 
do zmiany zachowań jednostek, ale równieŜ organizacji i decydentów – marke-
ting społeczny moŜe starać się zmienić zachowania specjalistów (np. zachęcać 
lekarzy i dentystów do większej aktywności w zakresie profilaktyki), sprzedaw-
ców (uczynić je bardziej zgodnymi z ustawą o sprzedaŜy tytoniu lub alkoholu 
nieletnim) oraz zachowania polityków i ustawodawców (np. aby ograniczyć 
emisję reklam skierowanych do dzieci). Reasumując, głównym celem marke-
tingu społecznego nie jest wpływanie na konsumentów w kontekście wielkości 

                                                                 
14 J. Famielec, M. Stępień, Informacja ekologiczna w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 56. 
15 A.R. Andreasen, Marketing social change: changing behavior to promote health, social de-

velopment and the environment, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995, s. 7. 
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sprzedaŜy, ale zmiana sposobu myślenia i nastawienia społeczeństwa do kon-
kretnej kwestii. Taki marketing zachęca do podjęcia obywatelskiej odpowie-
dzialności i aktywnego uczestnictwa w kreowaniu rzeczywistości zamiast bier-
nej jej obserwacji. 

Społeczna odpowiedzialność w marketingu powinna więc przejawiać się  
w uwzględnianiu przy planowaniu działań marketingowych przedsiębiorstwa 
nie tylko jego interesu ekonomicznego, ale równieŜ interesu całego społeczeń-
stwa. Wbudowanie troski o środowisko naturalne w praktykę marketingową 
przedsiębiorstw wpisuje się w ich aktywność w obszarze marketingu społecz-
nego poprzez funkcjonowanie na rynku w ramach koncepcji marketingu ekolo-
gicznego. 

Działalność rynkowa przedsiębiorstw nieuchronnie związana jest w róŜnym 
stopniu z degradacją środowiska. Firmy muszą więc podejmować odpowiednie 
działania ukierunkowane na społeczną odpowiedzialność w zakresie jego 
ochrony. Ochrona środowiska i działania marketingowe przedsiębiorstw nie 
muszą być ze sobą sprzeczne. Jeśli zostaną dobrze skoordynowane, będą sprzy-
jać realizacji celów przedsiębiorstwa, równocześnie przyczyniając się do gene-
rowania istotnych korzyści dla środowiska i całego społeczeństwa. Rola, jaką 
marketing odgrywa i powinien odgrywać w rozwoju bardziej zrównowaŜonej 
gospodarki, bywa często przedmiotem dyskusji. Marketing jest przedstawiany 
jako stymulator niezrównowaŜonej konsumpcji oraz koncepcja wykorzystująca 
public relations i inne narzędzia komunikacji do zaprzeczania negatywnym 
skutkom masowej konsumpcji. Jednak marketing jest często przedstawiany 
równieŜ jako istotny element rozwiązań stosowanych w obszarze mechanizmów 
rynkowych sprzyjających bardziej zrównowaŜonej konsumpcji. Prawdą jest, Ŝe 
działania marketingowe mogą więc sprzyjać lub stawać na przeszkodzie pro-
gramowi zrównowaŜonego rozwoju. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe prowadzenie 
przez przedsiębiorstwa proekologicznych działań rynkowych będzie miało sens 
tylko wówczas, gdy będą temu towarzyszyły zmiany kompleksowe między 
innymi w przepisach czy edukacji społeczeństwa.  

ZrównowaŜony rozwój gospodarczy stawia przed marketingiem w przed-
siębiorstwie następujące wyzwania16: 
1. Uwzględnienie przyszłości – działania marketingowe mają na celu zapew-

nienie satysfakcji klientom i rentowności inwestorom. Jednak skierowane są 
one tylko na potrzeby obecnego pokolenia konsumentów i inwestorów. 

                                                                 
16 K. Peattie, Towards sustainability. The third age of green marketing, „The Marketing Re-

view” 2001, No. 2, s. 140. 
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ZrównowaŜony rozwój stanowi istotne wyzwanie dla marketingu i wymaga 
od przedsiębiorstw przyjęcia załoŜenia, Ŝe potrzeby obecnego pokolenia nie 
są waŜniejsze od potrzeb przyszłych pokoleń. Ograniczenia wynikające  
z wymogów ochrony środowiska determinują zachowania przedsiębiorstw 
w tym obszarze, jednakŜe ich nieprzestrzeganie moŜe sprawić, Ŝe moŜliwo-
ści dokonywania wyborów dostępne dla przyszłych pokoleń zostaną po-
waŜnie ograniczone, a więc przedsiębiorstwa w swej działalności rynkowej 
powinny koncentrować się nie tylko na dostarczaniu satysfakcji klientom  
i zysków dla inwestorów w obecnej generacji, ale takŜe mieć na uwadze in-
teres przyszłych pokoleń. 

2. Uwzględnienie sprawiedliwości – bieŜący społeczny i gospodarczy porzą-
dek trudno uznać za sprawiedliwy, poniewaŜ koszty i korzyści wynikające  
z uprzemysłowienia nie są rozłoŜone równomiernie. Ludność w krajach 
uprzemysłowionych cieszy się dochodami przeciętnie siedem razy więk-
szymi niŜ osoby z krajów mniej uprzemysłowionych. ZrównowaŜony roz-
wój zachęca do sprawiedliwego podziału kosztów i korzyści wynikających 
z rozwoju gospodarczego wśród wszystkich narodów. 

3. Podkreślenie potrzeb – mimo Ŝe działania marketingowe przedsiębiorstw 
mają na celu zaspokojenie potrzeb klientów, to jednak współczesne działa-
nia marketingowe w duŜej mierze dotyczą oferty, którą konsumenci chcą 
mieć, a której tak naprawdę nie potrzebują. Istota zrównowaŜonego rozwoju 
podkreśla konieczność zaspokajania rzeczywistych potrzeb w sposób jak 
najbardziej przyjazny środowisku. 
ChociaŜ marketing ekologiczny zaczął być szerzej omawiany na początku 

lat 90. to po raz pierwszy termin ten pojawił się o wiele wcześniej. Pierwsze 
warsztaty Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu na temat marketingu 
ekologicznego odbyły się w roku 1975, a marketing ekologiczny został określo-
ny jako działalność rynkowa polegająca na wprowadzaniu do obrotu produk-
tów, które uznaje się za bezpieczne dla środowiska. Mimo Ŝe definicja ta sta-
nowi dobry punkt wyjścia do określenia koncepcji marketingu ekologicznego, 
to jednak marketing ten musiał zostać szerzej zdefiniowany. Zatem M. Polon-
sky określił marketing ekologiczny jako obejmujący wszystkie działania mające 
na celu generowanie i ułatwianie transakcji zmierzających do zaspokojenia 
potrzeb lub wymagań człowieka w taki sposób, Ŝe satysfakcja klienta z ich za-
spokojenia pojawia się przy minimalnym szkodliwym wpływie na środowisko 
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naturalne17. Definicja ta zawiera wiele tradycyjnych elementów marketingu, 
dlatego teŜ gwarantuje, Ŝe interesy organizacji i konsumentów zostaną zabez-
pieczone, poniewaŜ dobrowolna wymiana nie miałaby miejsca, gdyby zarówno 
sprzedawca, jak i kupujący nie odnieśli wzajemnych korzyści. Definicja Polon-
sky’ego obejmowała równieŜ ochronę środowiska naturalnego poprzez próbę 
minimalizacji negatywnego na nie wpływu. Jest to szczególnie waŜne, ponie-
waŜ konsumpcja w swojej naturze jest szkodliwa dla środowiska. Marketing 
ekologiczny powinien zatem minimalizować szkody płynące z działalności 
rynkowej przedsiębiorstw dla środowiska, niekoniecznie je jednak eliminując, 
oraz pozwalając na osiągnięcie zrównowaŜonego rozwoju i zadowolenia róŜ-
nych interesariuszy.  

Ken Peattie zdefiniował marketing ekologiczny jako proces zarządzania ho-
listycznego odpowiedzialny za identyfikację, przewidywanie i zaspokajanie 
wymagań klientów i społeczeństwa w sposób opłacalny i zrównowaŜony. We-
dług tej definicji marketing ekologiczny jest dla przedsiębiorstwa narzędziem 
prowadzenia ekonomicznie, społecznie i ekologicznie odpowiedzialnych dzia-
łań18. Philip Kotler i Gary Armstrong natomiast uŜyli terminu „społeczny mar-
keting”, aby połączyć społeczną i ekologiczną odpowiedzialność przedsiębior-
stwa w perspektywie długookresowej19. Według ich definicji firma powinna 
podejmować decyzje marketingowe, biorąc pod uwagę potrzeby konsumentów, 
wymagania przedsiębiorstwa, długookresowe interesy konsumentów i długo-
okresowe interesy społeczeństwa, a marketing ekologiczny łączy przedsiębior-
stwo z ekologicznie oraz społecznie świadomym i wymagającym rynkiem. 
Gwarantuje takŜe, Ŝe działania firmy obsługują te rynki w sposób ekologicznie  
i społecznie odpowiedzialny. W ten sposób celem działań marketingowych 
przedsiębiorstwa jest, wraz z maksymalizacją satysfakcji klienta, maksymaliza-
cja jakości Ŝycia w kontekście jakości środowiska naturalnego. Marketing eko-
logiczny pozwala złagodzić konflikt pomiędzy gospodarką a ekologią i ma 
moŜliwość kształtowania poŜądanych zachowań społecznych. Zwiększone zain-
teresowanie marketingiem ekologicznym zostało wywołane rosnącym zaintere-
sowaniem konsumentów produktami ekologicznymi, ich większą świadomością 
ekologiczną oraz gotowością do płacenia za proekologiczne cechy oferty. Roz-
wój marketingu ekologicznego był równieŜ konsekwencją uchwalenia przepi-

                                                                 
17 M. Polonsky, Green marketing regulation in the US and Australia: the Australian checklist, 

„Greener Management International” 1994, No. 5, s. 2. 
18 K. Peattie, Environmental marketing management, Pitman Publishing, London 1995, s. 25. 
19 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of marketing, Pearson Prentice Hall, London 2012,  

s. 601. 
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sów regulujących problematykę ochrony środowiska. Rządowe regulacje doty-
czące proekologicznych działań rynkowych przedsiębiorstw wymuszają zmniej-
szenie produkcji szkodliwych towarów i produktów ubocznych procesu pro-
dukcyjnego, zmniejszenie konsumpcji szkodliwych produktów przez konsu-
mentów i przemysł, a takŜe zagwarantowanie konsumentom moŜliwości oceny 
proekologicznego składu produktów. 

Powody, dla których przedsiębiorstwa wprowadzają marketing ekologicz-
ny, mogą zatem dotyczyć takich aspektów, jak: 
1. Poczucie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – sprawia ono, Ŝe 

firma czuje się częścią środowiska i uwaŜa ochronę środowiska za swój mo-
ralny obowiązek. JednakŜe większość przedsiębiorstw nadal wykorzystuje 
marketing ekologiczny tylko jako narzędzie doraźnego kreowania przewagi 
konkurencyjnej, a nie jako świadomy wybór w trosce o środowisko. 

2. Wymagania prawne – zuboŜenie środowiska i zmniejszanie się ilości zaso-
bów, jako problem globalny, stało się istotnym elementem w procesie po-
dejmowania decyzji rządów na całym świecie i wywierania presji na rzecz 
ochrony środowiska, co czyni zasadnym wprowadzanie marketingu ekolo-
gicznego w działalności rynkowej przedsiębiorstw. Zatem przedsiębiorstwa 
są mobilizowane do wprowadzania tej koncepcji nie tylko przez prawo kra-
jowe, ale takŜe przez prawa globalne. 

3. „MoŜliwości skorzystania z okazji” – niektóre przedsiębiorstwa widzą  
w marketingu ekologicznym szansę do łatwiejszego osiągnięcia załoŜonych 
celów. Zwiększona świadomość konsumentów prowadzi do wzrostu popytu 
na produkty przyjazne środowisku, a co za tym idzie pojawia się szansa na 
wygenerowanie przez przedsiębiorstwo większych zysków z tytułu zaspo-
kojenia tych potrzeb. 

4. Walka z konkurencją – firmy zostają zmuszone do zastosowania marketingu 
ekologicznego, aby dorównać konkurencji; marketing ekologiczny właści-
wie realizowany pozwala na kreowanie przewagi konkurencyjnej. 

5. Redukcja kosztów – przedsiębiorstwa dysponują coraz bardziej ograniczo-
nymi środkami, a przyjęcie koncepcji marketingu ekologicznego w działal-
ności rynkowej pozwala np. zmniejszyć koszty produkcji poprzez wykorzy-
stanie proekologicznych oszczędniejszych technologii. 
W zakresie integracji problemów w obszarze ochrony środowiska z działal-

nością rynkową przedsiębiorstw moŜna wymienić wiele wyzwań stojących 
przed marketingiem ekologicznym. Mogą one dotyczyć między innymi: 
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– określenia obszarów i istoty działań marketingowych zapewniających 
jak najlepszą ochronę środowiska,  

– sposobu pozyskania wsparcia klientów dla zmian w stylu Ŝycia nie-
zbędnych dla bardziej proekologicznych zachowań i akceptacji proeko-
logicznej oferty,  

– sposobu zrównowaŜenia interesów w zakresie ochrony środowiska z in-
teresami przedsiębiorstw realizujących marketing ekologiczny,  

– takiej komunikacji z otoczeniem, która pozwoliłaby osiągnąć akceptację 
zarówno dla działań proekologicznych przedsiębiorstwa, jak i jego ofer-
ty, a takŜe osiągnięcia wiarygodności w obszarze marketingu ekolo-
gicznego w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa. 

W ramach koncepcji marketingu ekologicznego przedsiębiorstwa mogą 
wykorzystać trzy kluczowe rodzaje strategii: strategię bierną, dostosowawczą 
oraz proaktywną20. Wychodząc z załoŜenia, Ŝe realizacja strategii biernej wy-
maga równieŜ dostosowania się przedsiębiorstw do obowiązujących regulacji 
prawnych i zachowań, moŜna strategie powyŜsze połączyć w dwa warianty 
określające bierną postawę proekologiczną i proaktywną postawę proekolo-
giczną. Postawa bierna polega na wprowadzaniu przez przedsiębiorstwa zmian, 
które są niezbędne do spełnienia minimalnych wymogów wynikających z prze-
pisów danego kraju, natomiast postawa proaktywna obejmuje dobrowolne dzia-
łania, które pomagają zmniejszyć negatywny wpływ oddziaływania przedsię-
biorstwa na środowisko naturalne. W strategii proaktywnej podkreśla się zna-
czenie komunikacji z interesariuszami dla kreowania ich proekologicznych 
zachowań, wyprzedzanie legislacji i wymagań klientów w kwestii ulepszania 
oferty, a takŜe udział w dyskusjach dotyczących zagadnień proekologicznych. 
Strategia ta sprzyja kreowaniu przewagi konkurencyjnej w działalności rynko-
wej przedsiębiorstw. Większość przedsiębiorstw przyjmuje postawę bierną  
w stosunku do zagadnień ochrony środowiska, która zakłada realizację tylko 
takich działań w zakresie jego ochrony, które wymuszane są przez określone 
wymogi prawne lub grupy nacisku (np. organizacje ekologiczne lub media).  
W ramach strategii proaktywnej przedsiębiorstwo moŜe realizować strategię 
innowacyjności proekologicznej, strategię proekologicznej organizacji oraz 
strategię proekologicznych aliansów. Strategia innowacyjności proekologicznej 
obejmuje proinnowacyjne działania w obszarze kluczowych instrumentów mar-

                                                                 
20 J.J. Cronin, J.S. Smith, M.R. Gleim, E. Ramirez, J.D. Martinez, Green marketing strategies: 

an examination of stakeholders and the opportunities they present, „Journal of the Academy  
of Marketing Science” 2011, No. 39, s. 158–174. 
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ketingu ekologicznego, co generuje korzyści nie tylko dla środowiska natural-
nego, ale takŜe dla przedsiębiorstwa w aspekcie jego proekologicznego wize-
runku. Strategia proekologicznej organizacji związana jest w praktyce przede 
wszystkim z ekologizacją samego procesu produkcyjnego, lecz zasadne jest, 
aby strategię tę realizować w kontekście ekologizacji organizacji całego przed-
siębiorstwa. Przedsiębiorstwo w działalności rynkowej moŜe równieŜ zdecydo-
wać się na wykorzystanie sojuszu lub partnerstwa w celu wzmocnienia proeko-
logicznej orientacji, realizując strategię proekologicznych aliansów. 

Zakończenie 

W ciągu ostatniej dekady, w miarę wzrostu troski o ochronę środowiska  
i zwiększania się obaw dotyczących zagroŜenia, jakie stwarza dla niego ludz-
kość, pojęcie odpowiedzialności społecznej zmienia się z abstrakcyjnej idei  
w koncepcję działania, a coraz więcej firm stara się ją włączyć do swojej dzia-
łalności. Obecnie odpowiedzialność społeczna staje się integralną częścią słow-
nictwa biznesowego i jest uwaŜana za niezwykle waŜną kwestię w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. WdroŜenie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej 
moŜe pomóc firmie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, mieć pozytywny 
wpływ na jej reputację, lojalność pracowników, a takŜe wielkość sprzedaŜy. 
Zmieniające się w kierunku proekologicznym zachowania konsumentów wy-
muszają na przedsiębiorstwach w ramach odpowiedzialności społecznej proeko-
logiczne działania w obszarze marketingu i uwzględnienie tego aspektu w kre-
owaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Zatem realizacja przez przedsię-
biorstwa wpisującej się w trend społecznej odpowiedzialności biznesu koncep-
cji marketingu ekologicznego jest tym bardziej zasadna, Ŝe przyczynia się nie 
tylko do poprawy jakości Ŝycia obecnych, ale i przyszłych pokoleń. 
 

GREEN MARKETING IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
 

Summary 
 

According to the concept of corporate social responsibility the company should pursue both 
its own economic objectives and contribute to the social wellness, which, among other things, is 
to work actively for sustainable development. Implementation of the green marketing concept by 
the companies in their market activity promotes the sustainable development, providing environ-
mental protection and improving the current and future generations quality of life.  
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ORIENTACJA NA PROEKOLOGICZNE POTRZEBY 
KLIENTA – WYZWANIE DLA MARKETINGU  

 

 

 

Streszczenie  

W artykule scharakteryzowano tzw. potrzeby proekologiczne – stosunkowo nowo ujawnioną 
grupę potrzeb społecznych i długookresowych związanych z czystym środowiskiem i koncepcją 
zrównowaŜonego rozwoju. Przeanalizowano problemy, jakie wiąŜą się z zaspokajaniem tego typu 
potrzeb oraz wskazano moŜliwości ich spełnienia poprzez wykorzystanie marketingu zrównowa-
Ŝonego. 

Wprowadzenie 

Znaczenia potrzeb dla koncepcji marketingu nie da się przecenić. Funda-
mentalne dla działań marketingowych pojęcie potrzeb i satysfakcji klienta zy-
skało jednak w ostatnich dziesięcioleciach nowy wymiar – społeczny i etyczny. 
Stało się oczywiste, Ŝe ciągły proces pobudzania i kreowania jednostkowych  
i bieŜących pragnień konsumentów stanowi w długim okresie zagroŜenie wła-
snej kontynuacji (trwałości).  

Konsumpcyjny styl Ŝycia powoduje wiele negatywnych skutków społeczno-
gospodarczych, których spotęgowane efekty odczuwane będą niewątpliwie 
takŜe przez przyszłe pokolenia. Obecnie wykorzystanie koncepcji marketingu 
wymaga równoczesnego uwzględnienia potrzeb jednostkowych i bieŜących 
oraz społecznych i długookresowych.  

Jedną z grupy potrzeb społecznych i długookresowych stanowią tzw. po-
trzeby proekologiczne. Celem artykułu jest charakterystyka tej stosunkowo 
nowej grupy potrzeb konsumentów oraz analiza moŜliwości ich zaspokojenia 
dzięki wykorzystaniu koncepcji marketingu. 
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Potrzeby proekologiczne a konsumpcja 

Potrzeby proekologiczne moŜna zdefiniować jako te, których zaspokajanie 
jest uzaleŜnione od jakości środowiska przyrodniczego – pewnych jego okre-
ślonych parametrów. Odpowiedź na pytanie, jakie to powinny być parametry 
dają obecnie normy czystości poszczególnych komponentów środowiska. Ko-
nieczność ich ustalenia jest skutkiem globalnej degradacji środowiska przyrod-
niczego, która postępuje od czasu rozwinięcia się masowej produkcji i kon-
sumpcji oraz wykładniczego wzrostu liczby ludności. NaleŜy jednak zdawać 
sobie sprawę, Ŝe normy czystości środowiska nie mają wymiaru absolutnego, 
lecz relatywny – ich poziom jest zaleŜny od danego systemu społeczno- 
-gospodarczego i od przyjętych układów odniesienia. 

Od lat 40. XX w. relacje między człowiekiem a środowiskiem przyrodni-
czym moŜna określić jako fazę globalnego, niekontrolowanego negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Faza ta charakteryzuje się totalnym zaburzeniem 
równowagi w ekosystemach, m.in. poprzez rabunkową eksploatację zasobów 
naturalnych i ich gwałtowne wyczerpywanie się, wprowadzanie do środowiska 
skomplikowanych substancji chemicznych i organizmów modyfikowanych 
genetycznie, których pojawienie się w naturalnych cyklach krąŜenia materii 
powoduje wymieranie wielu gatunków fauny i flory oraz rosnący negatywny 
wpływ na zdrowie i płodność ludzi. Cechą charakterystyczną tej fazy jest rów-
nieŜ konsumpcjonizm i m.in. takie jego przejawy jak1: 
1. Nadmierna, masowa konsumpcja dóbr materialnych i usług, nieusprawie-

dliwiona rzeczywistymi potrzebami i nielicząca się z kosztami ekonomicz-
nymi i społecznymi, często wywoływana przez działania marketingowe 
firm, co wiąŜe się równieŜ z produkcją nieodpowiedzialną społecznie. 

2. DąŜenie do wyróŜniania się spośród innych poprzez symbole statusu, zain-
teresowanie większości ludzi dobrami konsumpcyjnymi będącymi w posia-
daniu sąsiadów i znajomych (zjawisko określane jako keeping of the Jones), 
przekonanie, Ŝe o wartości człowieka decyduje ilość i jakość posiadanych 
dóbr materialnych, chęć posiadania najnowszych wytworów techniki. 

3. Postępująca indywidualizacja gospodarstw domowych (100 jednoosobo-
wych gospodarstw domowych posiada więcej dóbr trwałego uŜytku niŜ 25 
gospodarstw kilkuosobowych). 

                                                                 
1 Np. H. Rogall, Ekonomia zrównowaŜonego rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 71; Marke-

ting ekologiczny, red. S. Zaremba-Warnke, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, 
s. 29; M. Prymon, MenedŜerskie i społeczne i aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, War-
szawa 1999, s. 113. 
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4. Wygodnictwo, które powoduje, Ŝe zamiast uŜywać siły własnych mięśni 
uŜywa się coraz więcej przedmiotów. 

5. Zaspokajanie potrzeb duchowych poprzez posiadanie dóbr materialnych, co 
przyczynia się do degradacji wartości, które umoŜliwiają wspólnocie ludz-
kiej trwanie i rozwój. 

6. Wzrastające spoŜycie produktów szkodliwych dla zdrowia np. uŜywek i fast 
foodów. 

7. Pułapka: praca – czas – konsumpcja (coraz więcej godzin poświęcanych na 
pracę po to, Ŝeby zakupić urządzenia oszczędzające czas, co pozwala na 
podjęcie dodatkowej pracy, dzięki której będzie moŜna kupić nowe przed-
mioty). 

8. Kult idealnego ciała i wiecznej młodości. 
Od wielu lat szeroko dyskutowany jest problem niezrównowaŜonego roz-

woju, który zagraŜa jakości Ŝycia obecnych i przyszłych pokoleń. Niezrówno-
waŜenie dotyczy nie tylko krajów tzw. bogatej Północy, ale równieŜ krajów 
globalnego Południa. Pomimo raŜących róŜnic w standardzie Ŝycia między kra-
jami Północy i Południa w obu przypadkach gospodarowanie opiera się na pro-
dukcji i konsumpcji przekraczającej moŜliwości absorpcyjne środowiska oraz 
na utoŜsamianiu rozwoju z wzrastającą produkcją i konsumpcją dóbr2. 

Reakcją na negatywne zjawiska wynikające z niezrównowaŜonego rozwoju 
jest uświadamianie sobie przez coraz większą część społeczeństwa, Ŝe środowi-
sko przyrodnicze jest bazą materialną zaspokojenia wielu potrzeb ludzkich oraz 
podejmowanie róŜnorodnych działań w celu jego ochrony. Efektem tych dzia-
łań jest rosnący poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa i ujawnienie 
się nowej grupy potrzeb i pragnień związanych z czystym środowiskiem. Czy-
ste środowisko jest środkiem do osiągnięcia waŜnych celów, takich jak m.in. 
zdobycie wody i poŜywienia nadającego się do spoŜycia bez większego zagro-
Ŝenia dla zdrowia i Ŝycia, zdrowie i związane z nim poczucie bezpieczeństwa, 
wypoczynek i rozrywka w naturalnym otoczeniu, zapewnienie co najmniej do-
tychczasowego poziomu konsumpcji, zaspokojenie poprzez kontakt z przyrodą 
potrzeb psychicznych, np. piękna, wraŜeń estetycznych, samorealizacji, dzięki 
działaniom chroniącym przyrodę. Potrzeby i pragnienia związane z czystym 
środowiskiem nie stanowią jednolitej grupy np. potrzeb fizjologicznych, ale 
występują na róŜnych poziomach hierarchii potrzeb (tab. 1)3. W dalszej części 

                                                                 
2 H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 48–56. 
3 Marketing ekologiczny …, s. 51. 
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artykułu ta grupa potrzeb i pragnień będzie określana jako potrzeby proekolo-
giczne. 

Tabela 1 

Główne potrzeby i pragnienia czystego środowiska w hierarchii potrzeb A.H. Maslowa 

Grupy potrzeb  
i pragnień 

Specyfikacja potrzeb i pragnień 

Samorealizacji 

− wytrwanie w ekologicznym stylu Ŝycia – gotowość do samoograni-
czeń dla dobra środowiska, pogłębiania wiedzy i świadomości eko-
logicznej, 

− zachowanie bogactwa przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń 
(krajobraz, bioróŜnorodność itp.), 

− poczucie jedności z przyrodą, 
− rozwijanie duchowości poprzez kontemplację przyrody. 

Szacunku i uznania 

− bycie uznawanym za jednostkę proekologiczną w środowiskach,  
w których modny i oceniany jako społecznie pozytywny jest eko-
logiczny sposób konsumpcji oraz model wykorzystania zasobów, 

− potrzeba bycia waŜnym i szanowanym, moŜliwa do zaspokojenia 
np. przez pełnienie kierowniczych funkcji w organizacjach i insty-
tucjach zajmujących się ochroną środowiska. 

Społeczne 

− poczucie przynaleŜności do organizacji lub grupy społecznej zaj-
mującej się ochroną środowiska, 

− chęć zrobienia czegoś dobrego dla środowiska, szczególnie dla 
zdrowia człowieka. 

Bezpieczeństwa 

− konsumpcja bezpiecznych dla zdrowia dóbr i usług (potrzeba pew-
ności, Ŝe spoŜywane pokarmy i woda nie są napromieniowane ani 
nie zawierają szkodliwych substancji), 

− potrzeba poczucia, Ŝe w otoczeniu nie znajdują się przedmioty 
wpływające ujemnie na zdrowie (od zakładów przemysłowych po 
urządzenia domowe), 

− potrzeba oddychania czystym powietrzem, mycia się w czystej 
wodzie, 

− potrzeba mieszkania w domu wykonanym z bezpiecznych dla 
zdrowia materiałów budowlanych, 

− potrzeba poczucia, Ŝe w otoczeniu nie wystąpią zagroŜenia (powo-
dzie, trzęsienie ziemi itp.), spowodowane naruszeniem równowagi 
ekologicznej, 

− potrzeba zachowania zasobów w stopniu umoŜliwiającym zapew-
nienie przynajmniej dotychczasowego poziomu konsumpcji dla 
obecnych i przyszłych pokoleń. 

Fizjologiczne 
− potrzeba powietrza, wody i Ŝywności,  
− potrzeba aktywności na łonie natury. 

Źródło: Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba-Warnke, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Wrocław 2009, s. 52. 

Dzięki uwzględnieniu potrzeb proekologicznych w procesie produkcji, kon-
sumentowi – obok standardowych korzyści4, jakie wiąŜą się z produktem  

                                                                 
4 Korzyści, które moŜe uzyskać z produktu konwencjonalnego. 
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– oferowane są równieŜ korzyści związane ze zrównowaŜonym rozwojem, które 
moŜna podzielić na dwie grupy: 

a) bezpośrednio związane z czystym środowiskiem, 
b) pośrednio związane z czystym środowiskiem. 

Do pierwszej grupy korzyści naleŜą m.in.5: 
− piękno naturalnego krajobrazu, 
− zachowanie czystości poszczególnych komponentów środowiska (np. 

powietrza, rzek, mórz, oceanów), 
− ochrona ginących gatunków świata przyrody oraz przetrwanie człowie-

ka jako gatunku, 
− integracja człowieka z przyrodą, poczucie jedności z przyrodą oŜywioną  

i nieoŜywioną, 
− ochrona istot Ŝywych przed nieuzasadnionym cierpieniem, 
− ochrona Ziemi, przyrody jako matki, Ŝywiącej wszystkie istoty, 
− moŜliwość rozwiązania współczesnych problemów ekologicznych, 
− samorealizacja poprzez odpowiedzialny społecznie styl Ŝycia. 
Warto zwrócić uwagę, Ŝe korzyści bezpośrednio związane z ochroną śro-

dowiska odnoszą się przede wszystkim do potrzeb proekologicznych wyŜszego 
rzędu, tj. przynaleŜności i miłości, szacunku i uznania oraz samorealizacji. 

Natomiast do potrzeb czystego środowiska niŜszego rzędu, tj. fizjologicz-
nych i bezpieczeństwa, odnoszą się najczęściej korzyści związane pośrednio  
z czystym środowiskiem6, takie jak7: 

− zdrowie jednostki, zdrowie najbliŜszych, lepszy stan zdrowia społe-
czeństwa, zmniejszone koszty społeczne, 

− poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec obecnych i przyszłych 
pokoleń, 

− konsumpcja bez poczucia winy, 
− poczucie bezpieczeństwa – brak zagroŜenia zdrowia i Ŝycia w otocze-

niu, np. moŜliwość bezpiecznej kąpieli w jeziorach, rzekach, morzach, 
− oszczędność – mniejsze wydatki, niŜsze zuŜycie, niŜsze koszty eksplo-

atacji, dłuŜsze uŜytkowanie produktów proekologicznych, 

                                                                 
5 S. Zaremba-Warnke, Korzyści i koszty odbiorców programów kształtujących proekologiczny 

styl Ŝycia, w: Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbraucherverhaltens In Polen und 
Deutschland, red. M. Wachowiak, D. Kiełczewski, H. Diefenbacher, Fest, Heidelberg 2011,  
s. 423; Podręcznik ekozespołu, Fundacja GAP Polska, Warszawa 1997. 

6 Nie kojarzą się bezpośrednio z przyrodą. 
7 S. Zaremba-Warnke, Korzyści…, s. 424–425; Podręcznik ekozespołu… 
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− wolność wyboru, moŜliwość wpływu na sytuację społeczną,  
− powstawanie nowych miejsc pracy w związku z rozwojem rynku pro-

duktów proekologicznych, 
− przyczynianie się do równowaŜenia poziomu Ŝycia między ubogimi  

i zamoŜnymi, 
− zachowanie zasobów na przyszłość, 
− radość działania w grupie (razem raźniej, lepiej, więcej dobrego moŜna 

zdziałać dla dobra ogółu), 
− więcej ufności, nadziei, optymizm, wiara w lepszą przyszłość („jednak 

nie jest tak źle”, „moŜna jeszcze uratować Ziemię”), 
− mniej kłopotów, troski i wysiłku związanych z utrzymaniem stanu po-

siadania i ewentualną kradzieŜą (zmniejszenie ilości dóbr oznacza 
mniej problemów). 

Często decydujący wpływ na wybór danego zrównowaŜonego działania 
konsumpcyjnego mają korzyści pośrednio związane z czystym środowiskiem, 
takie jak np. zdrowie, poczucie bezpieczeństwa, niŜsze rachunki, poniewaŜ są 
bezpośrednio związane z codziennymi zachowaniami i jednostkowymi, bieŜą-
cymi korzyściami dla konsumenta. 

Konsument, który uświadamia sobie potrzeby proekologiczne, poszukuje na 
rynku tzw. produktów proekologicznych. Zwraca on takŜe uwagę na społeczne 
aspekty wszystkich działań firmy, z której produktów korzysta. Tego typu kon-
sument określany jest jako proekologiczny, zielony, a niekiedy jako etyczny, 
świadomy lub odpowiedzialny społecznie. MoŜna go teŜ określić jako konsu-
menta zrównowaŜonego, poniewaŜ analiza tendencji rozwoju konsumpcji8 oraz 
obszarów działania współczesnych ruchów konsumenckich9 wskazuje, Ŝe kon-
sument odpowiedzialny społecznie coraz częściej obejmuje całość wymogów 
zrównowaŜonego rozwoju. 

Konsument zrównowaŜony jest świadomy swoich praw i wpływu dokona-
nych wyborów konsumpcyjnych na problemy społeczne, rezygnuje z produk-
tów szkodliwych ze społecznego punktu widzenia, krytycznie podchodzi do 
przekazów promocyjnych rozbudzających nowe pragnienia i mód kreowanych 
przez producentów w celu zwiększenia sprzedaŜy, uŜytkuje oszczędnie energię 
elektryczną, gaz i wodę oraz przedmioty, nierzadko teŜ angaŜuje się w działania 
                                                                 

8 Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i Ŝywności ekologicznej w Pol-
sce, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 
2009, s. 103–106. 

9 D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy zrównowaŜonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu  
w Białymstoku, Białystok 2008, s. 191–201. 
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ruchu konsumeryzmu oraz domaga się od państwa wprowadzenia rozwiązań 
systemowych ułatwiających odpowiedzialny społecznie styl Ŝycia. Do podsta-
wowych zasad zrównowaŜonej konsumpcji naleŜą10: 

a) selekcja rodzaju energii lub materii, czyli dokonywanie w sposób świa-
domy wyboru produktów mniej uciąŜliwych dla środowiska i społe-
czeństwa oraz – jeśli to moŜliwe – zaspokajanie potrzeby poprzez usłu-
gę, 

b) minimalizacja zuŜycia energii lub materii (wielkości konsumpcji), czyli 
w sposób świadomy oszczędzanie energii i/lub materii wykorzystywa-
nej do zaspokajania danej potrzeby, 

c) maksymalizacja efektywności wykorzystania energii lub materii, czyli 
w sposób świadomy zwiększanie czasu i wielofunkcyjności uŜytkowa-
nia, 

d) segregacja odpadów, czyli w sposób świadomy rozdzielanie odpadów 
powstałych w procesie konsumpcji. 

Dla realizacji koncepcji zrównowaŜonego rozwoju istotne jest, aby konsu-
menci kierujący się powyŜszymi zasadami stanowili większość na rynku. Nie-
stety pozytywne przemiany obserwowane w zachowaniach konsumentów doty-
czą niewielkiej grupy i wydają się zbyt wolne w obliczu rosnących zagroŜeń 
społecznych. 

Problemy zaspokajania potrzeb proekologicznych  

Uwzględnienie potrzeb proekologicznych w działaniach marketingowych 
moŜe znacznie przyspieszyć proces równowaŜenia konsumpcji, poniewaŜ więk-
szość problemów związanych z zaspokajaniem potrzeb proekologicznych ma 
właśnie charakter marketingowy (tab. 2). Jednocześnie jednak analiza tabeli 2 
wyraźnie wskazuje, Ŝe zaspokojenie potrzeb proekologicznych moŜe stanowić 
powaŜne wyzwanie dla marketerów. Jedną z głównych przyczyn tych proble-
mów stanowi układ kosztów i korzyści zachowania proekologicznego. G. Anto-
nides i F. van Raaij wyróŜnili trzy poziomy korzyści i kosztów zachowania11: 

– konkretność lub abstrakcyjność, 
– następstwa krótko- lub długofalowe, 
– skutki dla jednostki lub społeczeństwa. 

                                                                 
10 B. Michaliszyn, R. Janikowski, Przyczynek do zrównowaŜonej konsumpcji, „Człowiek  

i Przyroda” 1997, nr 6, s. 65–66. 
11 G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003, s. 199–201, 

203. 
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Proekologiczne zachowania konsumpcyjne często charakteryzują się w od-
niesieniu do kosztów: konkretnością, krótkookresowością oraz skutkami jed-
nostkowymi, natomiast w odniesieniu do korzyści: abstrakcyjnością, długofa-
lowością oraz skutkami dla społeczeństwa. 

Tabela 2 

 Główne problemy z dziedziny marketingu związane z zaspokajaniem potrzeb proekologicznych 

Dziedzina 
marketingu 

Problem po stronie popytowej Problem po stronie podaŜowej 

Produkt 

– brak produktów proekologicz-
nych, 

– zbyt mały asortyment produktów 
proekologicznych, 

– niska jakość produktów proeko-
logicznych. 

– niedostateczny poziom wiedzy 
na temat projektowania i pro-
dukcji produktów ekologicz-
nych, 

– brak wykwalifikowanej w dzie-
dzinie zarządzania proekolo-
gicznego kadry, 

– duŜe ryzyko wprowadzenia no-
wych produktów na rynek. 

Dystrybucja, 
redystrybucja 

– mała dostępność punktów sprze-
daŜy, 

– niedostatecznie rozwinięty sys-
tem redystrybucji zuŜytych pro-
duktów i opakowań. 

– wysokie koszty dystrybucji in-
tensywnej, szczególnie przy ma-
łym zainteresowaniu konsumen-
tów, 

– opór pośredników handlowych, 
wnikający z wyŜszych kosztów 
związanych z organizacją redy-
strybucji. 

Cena 

– na ogół zdecydowanie wyŜsza 
od alternatywnych produktów 
bardziej szkodliwych dla środo-
wiska, 

– swoją wysokością budząca wąt-
pliwości, czy rzeczywiście wy-
nika z wyŜszych kosztów pro-
dukcji proekologicznej  

– wysokie koszty kreowania (m.in. 
badań i rozwoju) produktów 
proekologicznych12, co powodu-
je podwyŜszenie ceny ekopro-
duktu, a tym samym przewaŜnie 
zmniejszenie popytu. 

Promocja 

– pomijanie lub zbyt ogólnikowe 
potraktowanie przez oferentów 
aspektu oddziaływania produktu 
na środowisko, 

– szum informacyjny – sprzeczne 
informacje o kryteriach ekolo-
giczności produktu, 

– uŜywanie przez producentów 
haseł proekologicznych niezgo-
dnie z prawdą. 

– negatywne skojarzenia haseł 
ekologicznych (np. z katastrofą), 

– negatywne stereotypy (np. Ŝe 
produkty ekologiczne mają niŜ-
sze walory uŜytkowe), 

– brak dostatecznej wiedzy o zło-
Ŝoności problemu oddziaływania 
produktu na środowisko, 

– słaba reakcja konsumentów na 
hasła proekologiczne, wynikają-
ca m.in. z naduŜywania tych ha-
seł. 

                                                                 
12 W krótkim okresie; w dłuŜszym okresie nakłady inwestycyjne zwracają się dzięki oszczęd-

ności procesów produkcyjnych, zmniejszeniu opłat za zanieczyszczenia, obniŜeniu kosztów 
wypłacanych odszkodowań itp. 
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Ludzie 

– społeczny system wartości jest 
nastawiony na niezrównowaŜo-
ną konsumpcję, 

– niski poziom świadomości eko-
logicznej społeczeństwa, 

– poczucie marginalnego wpływu 
działań jednostkowych na glo-
balną poprawę stanu środowi-
ska, 

– konflikt pomiędzy wymogami 
ochrony środowiska a dotych-
czasowymi nawykami.  

– korzyść środowiskowa jest na 
ogół dla konsumentów korzyścią 
dodatkową i nie ma znaczącego 
wpływu na decyzję zakupu 
(przeciętny konsument zwraca 
uwagę przede wszystkim na ce-
nę), 

– oferentom opłaca się stymulo-
wać konsumpcję niezrównowa-
Ŝoną, przynosi ona duŜe zyski  
w krótkim okresie (np. oferowa-
nie produktów o krótkim cyklu 
Ŝycia zapewnia szybką sprzedaŜ 
odtworzeniową, kształtowanie 
nowych, coraz bardziej wyrafi-
nowanych pragnień13 gwarantuje 
stały popyt). 

Badania 
rynku 

 – konieczność rozwoju badań nad 
potrzebami związanymi z ochro-
ną środowiska oraz ich powią-
zania z innymi potrzebami. 

Źródło: opracowanie własne. 

Zachowanie proekologiczne wiąŜe się więc dla konsumentów z bieŜącymi 
kosztami, natomiast korzyści mają charakter zbiorowy i widoczny dopiero  
w dłuŜszej perspektywie14. Przykładowo jedzenie sezonowych warzyw i owo-
ców pochodzenia lokalnego ogranicza walory smakowe i ilość witamin (koszty: 
konkretne, jednostkowe, bieŜące), ale spowalnia ocieplenie klimatu, zmniejsza 
zanieczyszczenie środowiska, wspiera przedsiębiorstwa regionalne (korzyści: 
abstrakcyjne, długookresowe, zbiorowe). Nierzadko perspektywa przyszłych 
korzyści wykracza poza horyzont czasowy Ŝycia konsumenta, czyli jest wyjąt-
kowo odległa od rzeczywistości. 

Podobne dylematy dotyczą teŜ przedsiębiorców – dopóki brakuje instru-
mentów powodujących, Ŝe uwzględnianie wymogów zrównowaŜonego rozwoju 
będzie się opłacać, dopóty na ogół koszty zrównowaŜonej produkcji przewyŜ-
szają korzyści. 

Do głównych zadań marketerów, jakie pojawiają się w związku z próbą za-
spokojenia potrzeb proekologicznych, moŜna zaliczyć: 

– zachowanie dotychczasowych wartości produktu, do których konsu-
ment jest juŜ przyzwyczajony (np. skuteczność środków czyszczących 
w gospodarstwie domowym) przy równoczesnym uwzględnieniu wy-

                                                                 
13 Np. zmiana genetycznie naturalnego kształtu ciała lub moda na „wiecznie młody” wygląd. 
14 Ibidem, s. 521. 
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mogów zrównowaŜonego rozwoju (np. zrezygnowanie z chloru i wyko-
rzystywania taniej siły roboczej z krajów rozwijających się), 

– dostosowanie ceny produktu do poziomu akceptowanego przez konsu-
mentów bez jednoczesnego pogarszania jakości produktu lub łamania 
zasad zrównowaŜonego rozwoju, 

– wydłuŜanie cyklu Ŝycia produktu bez podwyŜszania ryzyka wyparcia  
z rynku przez konkurentów, którzy sztucznie ten cykl skracają, 

– przekonanie konsumentów, Ŝe oferowany produkt rzeczywiście spełnia 
kryteria proekologiczne, 

– ochrona bardzo wraŜliwego wizerunku firmy odpowiedzialnej społecz-
nie przed atakiem ze strony konkurencji, 

– uwraŜliwienie konsumentów w procesie podejmowania decyzji o zaku-
pie na inne kryteria niŜ cena i jakość, 

– rozwiązanie problemu kolizji dotychczasowego sposobu zaspokajania 
potrzeb z potrzebami proekologicznymi (taki problem mają np. przed-
siębiorstwa produkujące środki czyszczące i piorące dla gospodarstw 
domowych),  

– zmniejszanie substytucyjności potrzeb proekologicznych – w krótkim 
okresie daną potrzebę moŜna zaspokoić, nie uwzględniając wymogów 
zrównowaŜonego rozwoju, co konsumenci czynią – pomimo posiadanej 
wiedzy nt. szkodliwości społecznej takiego zachowania (tab. 3.). 

Tabela 3 

Potrzeby i pragnienia konkurencyjne wobec potrzeb czystego środowiska 

Potrzeby i pragnienia czystego środowiska Potrzeby i pragnienia konkurencyjne 
Potrzeby samorealizacji: 

− zachowanie bogactwa przyrody dla 
obecnych i przyszłych pokoleń, 

− poczucie jedności z przyrodą, 
− rozwój duchowy poprzez kontemplację 

przyrody. 

Potrzeby samorealizacji: 
− zabezpieczenie materialne obecnych  

i przyszłych pokoleń, 
− potrzeba kontroli wrogiej wobec czło-

wieka przyrody, 
− rozwój duchowy poprzez inne formy 

kontemplacji. 
Potrzeby szacunku i uznania: 

– potrzeba uznania i szacunku za prowadze-
nie proekologicznego stylu Ŝycia. 

Potrzeby szacunku i uznania: 

– potrzeba akceptacji w społeczeństwie kon-
sumpcyjnym, moŜliwa do zaspokojenia poprzez 
demonstracyjną konsumpcję. 

Potrzeby społeczne: 
− potrzeba przynaleŜności do organizacji 

lub grupy społecznej zajmującej się 
ochroną środowiska, 

− chęć zrobienia czegoś dobrego dla śro-
dowiska przyrodniczego. 

Potrzeby społeczne: 
− potrzeba przynaleŜności do innej organi-

zacji lub grupy społecznej, 
− chęć zrobienia czegoś dobrego np. dla 

rozwoju transportu samochodowego. 
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Potrzeby bezpieczeństwa: 
− potrzeby bezpieczeństwa zdrowotnego 

(np. potrzeba pewności, Ŝe spoŜywane 
pokarmy i woda nie są napromieniowane 
ani nie zawierają sztucznych dodatków 
chemicznych, Ŝe w otoczeniu nie znajdu-
ją się przedmioty wpływające ujemnie 
na zdrowie, potrzeba mieszkania w do-
mu wykonanym z bezpiecznych dla 
zdrowia materiałów budowlanych, po-
trzeba oddychania czystym powietrzem, 
mycia się w czystej wodzie), 

− potrzeba zachowania zasobów w stopniu 
umoŜliwiającym zapewnienie przynaj-
mniej dotychczasowego poziomu kon-
sumpcji dla obecnych i przyszłych poko-
leń 

Potrzeby bezpieczeństwa: 
− potrzeby bezpieczeństwa zdrowotnego 

są moŜliwe do zaspokojenia bez 
uwzględniania zasad zrównowaŜonego 
rozwoju poprzez fałszywe ekspertyzy  
i manipulowanie informacjami, 

− potrzeba bezpieczeństwa ekonomiczne-
go tj. moŜliwość  zakupu potrzebnych do 
Ŝycia dóbr i usług, pewność zatrudnie-
nia. 

 

Potrzeby fizjologiczne: 
– potrzeba przebywania i aktywności na ło-

nie natury. 

Potrzeby fizjologiczne: 
– potrzeba przebywania i aktywności w śro-

dowisku kontrolowanym przez człowieka (np. 
na plaŜy bez insektów, mewich odchodów, bez 
kamieni, bez szkodliwego wpływu promieni 
ultrafioletowych). 

Źródło: opracowanie własne. 

Narzędziem rozwiązania wyŜej wymienionych problemów, a więc zaspoka-
jania potrzeb w sposób zgodny z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, moŜe 
być marketing ekologiczny definiowany jako15: proces zaspokajania potrzeb 
konsumentów i społeczeństwa poprzez planowanie i urzeczywistnianie koncep-
cji cen16, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w sposób satysfakcjonują-
cy strony wymiany i równocześnie zrównowaŜony.  

Biorąc pod uwagę powyŜszą definicję, marketing taki moŜna teŜ nazwać 
zrównowaŜonym, poniewaŜ określenie, ekologiczny moŜe sprawiać mylne wra-
Ŝenie, Ŝe jest to koncepcja koncentrująca się głównie na ekologii, natomiast 
zrównowaŜona konsumpcja obejmuje zintegrowane cele ekologiczne, społeczne 
i ekonomiczne.  

Koncepcja marketingu zrównowaŜonego jest ściśle związana z odpowie-
dzialnością społeczną i etyką. Tylko marketing uwzględniający całość potrzeb 
konsumentów – takŜe społecznych – jest marketingiem godnym jego szlachet-
nego miana. Działalność szkodliwa społecznie w długim okresie nie ma nic 

                                                                 
15 Marketing ekologiczny…, s. 105. 
16 UŜyte w definicji pojęcie ceny odnosi się do kwestii kosztów dla klienta, co oznacza, Ŝe nie 

musi mieć charakteru finansowego, np. w kampaniach zrównowaŜonej konsumpcji ceną dla 
odbiorcy jest wysiłek związany ze zmianą zachowania na proekologiczne.  
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wspólnego z zaspokajaniem potrzeb – a wręcz przeciwnie prowadzi do ich de-
prywacji. 

Marketing zrównowaŜony jako narzędzie zaspokajania potrzeb  

Zaspokojenie potrzeb wymaga konsekwentnego spojrzenia na produkt przez 
pryzmat 4 C 17: 
1. Customer value – wartości (korzyści) dla konsumenta, 
2. Cost to the customer – kosztu ponoszonego przez konsumenta, 
3. Convenience – wygody, 
4. Communication – komunikowania. 

W przypadku marketingu zrównowaŜonego koncepcja 4 C musi jednak 
równocześnie uwzględniać punkt widzenia zarówno konsumenta, oferenta, jak  
i społeczeństwa, mając na celu zintegrowane korzyści ekonomiczne, ekologicz-
ne i społeczno-kulturowe (tab. 4). 

Tabela 4 

Korzyści z wykorzystania koncepcji marketingu zrównowaŜonego 

Ekologiczne Ekonomiczne Społeczno-kulturowe 
– spowolnienie ocieplenia 

klimatu, 
– ograniczenie wymierania 

gatunków, 
– trwałe zachowanie zaso-

bów odnawialnych, 
– stopniowe zmniejszanie 

zuŜycia zasobów nieod-
nawialnych, 

– zmniejszanie zagroŜeń 
zdrowotnych przez ogra-
niczenie emisji substan-
cji toksycznych. 

– tworzenie miejsc pracy 
dzięki ekologicznej prze-
budowie społeczeństwa 
przemysłowego, 

– zaspokajanie podstawo-
wych potrzeb przez pro-
dukty zrównowaŜone, 

– zabezpieczenie przed 
ekstremalnymi podwyŜ-
kami cen surowców  
z importu, 

– zmniejszenie zaleŜności 
gospodarczej od surow-
ców z importu, 

– obniŜenie kosztów szkód 
ekologicznych. 

– zwiększenie potencjału 
partycypacji w Ŝyciu pu-
blicznym, 

– sprawiedliwość wewnątrz  
i międzygeneracyjna, 

– wzrost trwałości zaopatrze-
nia w zasoby, 

– szansa odwołania się do 
etycznych podstaw zrów-
nowaŜonej gospodarki ryn-
kowej, 

– wzmacnianie pokoju na 
świecie dzięki zmniejszaniu 
zaleŜności od zasobów, 

– wzrost dbałości o bezpie-
czeństwo. 

Źródło: opracowanie na podstawie: H. Rogall, Ekonomia zrównowaŜonego rozwoju, Zysk i S-ka, 
Poznań 2010, s. 317–318. 

W konsekwencji prowadzi to do realizacji trzech ścieŜek strategicznych 
ekonomii zrównowaŜonego rozwoju, tj.18: 

a) strategii efektywności – istniejące produkty kształtuje się w sposób 
umoŜliwiający wydajniejsze wykorzystanie zasobów (w tym zmniej-

                                                                 
17 Ph. Kotler, Kotler o marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 134. 
18 H. Rogall, Ekonomia…, s. 168. 
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szenie emisji zanieczyszczeń); głównym celem jest dziesięciokrotne 
zwiększenie wydajności, 

b) strategii spójności (substytucji) – opracowuje się nowe produkty, speł-
niające wymogi zrównowaŜonego rozwoju, 

c) strategii wystarczalności – oznacza dobrowolne decydowanie się ludzi 
na stopniowe zmienianie własnego Ŝycia w sposób społecznie odpo-
wiedzialny, tzn. kształtowanie go według zasady sprawiedliwości we-
wnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej; chodzi głównie o ograni-
czanie wykorzystania zasobów naturalnych, poniewaŜ granice tolerancji 
natury juŜ zostały przekroczone. 

Zaspokajanie potrzeb w sposób zgodny z zasadami zrównowaŜonego roz-
woju przebiegałoby z pewnością sprawniej, gdyby koncepcję marketingu zrów-
nowaŜonego wykorzystywały wszystkie podmioty Ŝycia społeczno-gospo-
darczego. Podmioty te moŜna najogólniej podzielić na dwie grupy: organizacje 
for profit i non profit. 

Obecnie organizacje for profit (przedsiębiorstwa) realizują głównie strategię 
efektywności oraz spójności, wprowadzając m.in. takie produkty jak: wodoosz-
czędna końcówka prysznica, pralka lub umywalka, której odpływ podłączony 
jest do rezerwuaru muszli klozetowej, kosmetyki nietestowane na zwierzętach, 
domy pasywne, Ŝywność ekologiczna itp. 

Działania przedsiębiorstw w ramach strategii efektywności i spójności są 
niezwykle potrzebne, poniewaŜ dają czas na edukację społeczeństwa na rzecz 
zrównowaŜonego rozwoju oraz poprzez instrumenty promocji nagłaśniają pro-
blemy odpowiedzialności społecznej. Działania samych przedsiębiorstw nie 
wystarczą jednak ze względu na wyczerpujące się zasoby Ziemi i rosnącą wy-
kładniczo liczbę ludności. Są teŜ ograniczone istniejącym systemem społeczno-
-gospodarczym. 

Dopiero zaangaŜowanie się w realizację zrównowaŜonego rozwoju pozosta-
łych podmiotów – szeroko rozumianych organizacji non profit – pozwoli kre-
ować konsumentów zrównowaŜonych oraz stworzyć skuteczne ramy instytu-
cjonalno-prawne, zapewniające realizację zrównowaŜonego rozwoju. Działania 
podejmowane przez organizacje non profit na rzecz zrównowaŜonej konsumpcji 
moŜna podzielić na następujące grupy19: 

                                                                 
19 Przedstawiony podział nie jest ścisły, poniewaŜ działania z wyodrębnionych grup przenikają 

się wzajemnie. 
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1. Dostarczanie konsumentom wiarygodnych i jasnych informacji, np. publi-
kacja testów produktów20, znakowanie i ekoznakowanie produktów, eduka-
cja na rzecz zrównowaŜonej konsumpcji. 

2. Zmiana zachowań konsumenckich, m.in. poprzez programy zmiany stylu 
Ŝycia (np. Program Ekozespołów), kampanie odpowiedzialnej konsump-
cji21, zachęcanie do udziału w bojkotach. 

3. Unifikacja sposobów znakowania, certyfikowania, testowania produktów  
i firm odpowiedzialnych społecznie; np. unifikacja znakowania ekologicz-
nego prowadzona przez Global Ecolabelling Network, koordynowanie ko-
operacji organizacji testujących produkty w skali międzynarodowej przez 
International Consumer Research & Testing. 

4. Rozbudzanie odpowiedzialności społecznej producentów (w tym promocja 
firm odpowiedzialnych społecznie), np. programy dla producentów reali-
zowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, działania Forum Od-
powiedzialnego Biznesu. 

5. Wspieranie rozwoju rynków produktów zrównowaŜonych – np. programy 
wspierające współpracę rolników ekologicznych z danego regionu; prowa-
dzenie działalności gospodarczej prze fundacje22. 

6. Obrona praw konsumentów – np. reprezentowanie konsumentów przez 
organizacje konsumenckie w postępowaniach sądowych. 

7. Lobbing na rzecz zmian systemowych (m.in. prawodawstwa) – np. Koalicja 
Polska Wolna od GMO ma na celu doprowadzenie do ustawowego zakazu 
upraw genetycznie modyfikowanych w Polsce23. 
Fundamentalne znaczenie dla realizacji zrównowaŜonej konsumpcji ma 

fakt, Ŝe wymienione wyŜej działania organizacji non profit ukierunkowane są 
często na strategię wystarczalności, co odróŜnia je od działań organizacji for 
profit. W ramach strategii wystarczalności przewidziane jest kształtowanie 
świadomości społecznej konsumentów, producentów i innych uczestników sys-
temu społeczno-gospodarczego. Dopiero kiedy większość społeczeństwa będzie 
gotowa na wprowadzenie zmian systemowych, zmiany te będą mogły zostać 
przeprowadzone24. 
                                                                 

20 Np. D. Goleman, Inteligencja ekologiczna, Rebis, Poznań 2009, s. 77–86; www.pro-
test.pl/about/5269,0/PRO_TEST.htm; www.oekotest.de. 

21 Szerzej na temat kampanii na stronie: www.ekonsument.pl.  
22 Np. prowadzenie gospodarstwa ekologicznego Ekofarm przez Fundację Polska Farma Eko-

logiczna. 
23 www.polska-wolna-od-gmo.org. 
24 Aktualnym przykładem są Niemcy, gdzie na skutek nacisków wyborców rząd zdecydował 

się na rezygnację z wykorzystywania energii atomowej. 
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Jak wskazują badania organizacji non profit, podejście marketingowe  
– m.in. segmentacja odbiorców, analiza potrzeb grup docelowych, dobór odpo-
wiednich instrumentów marketingu mix, kształtowanie wizerunku organizacji, 
pozyskiwanie środków na działalność marketingową – znacznie zwiększa ich 
skuteczność25. Przykładem podejścia marketingowego jest równieŜ prowadzenie 
działalności gospodarczej przez organizacje non profit. Celem takiej działalno-
ści jest pozyskanie środków na działalność społeczną, uniezaleŜnienie się od 
sponsorów oraz rozwój produktów zrównowaŜonych. 

Zakończenie 

Zaspokojenie potrzeb proekologicznych, które są ściśle związane z koncep-
cją zrównowaŜonego rozwoju, najczęściej przynosi korzyści abstrakcyjne, zbio-
rowe i długookresowe oraz wiąŜe się z kosztami konkretnymi, jednostkowymi  
i bieŜącymi. Dlatego teŜ potrzeby proekologiczne bardzo często przegrywają  
z potrzebami, których zaspokojenie przynosi korzyści konkretne, jednostkowe  
i bieŜące oraz wiąŜe się z kosztami abstrakcyjnymi, zbiorowymi i długookreso-
wymi. Takimi kosztami w odczuciu konsumentów i producentów są koszty 
wynikające z łamania zasad zrównowaŜonego rozwoju26. 

Stopniowo jednak, w miarę nasilania się negatywnych skutków niezrówno-
waŜenia rozwoju, potrzeby proekologiczne zyskują znaczenie w społeczeń-
stwie. Przykładem mogą być: rozwój ruchów konsumenckich na rzecz zrówno-
waŜonego rozwoju, ekologizacja konsumpcji, zaangaŜowanie firm w społeczną 
odpowiedzialność, wprowadzanie instrumentów administracyjno-prawnych  
i ekonomicznych wspierających zrównowaŜony rozwój. 

Pozytywne przemiany na rzecz zrównowaŜonego rozwoju mogłyby prze-
biegać duŜo szybciej, gdyby wszystkie podmioty Ŝycia społeczno-gospo-
darczego – zarówno for profit, jak i non profit – wykorzystały w procesie za-
spokajania potrzeb swoich odbiorców marketing zrównowaŜony. Marketing 
zrównowaŜony oznacza, Ŝe koncepcja 4 C musi równocześnie obejmować 
punkt widzenia konsumenta, oferenta i społeczeństwa, co dodatkowo kompliku-
je proces marketingowy.  

                                                                 
25 Np. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyŜszej efektyw-

ności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne oraz WyŜsza szkoła Przedsiębiorczości im. 
Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008; A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, 
Oficyna ekonomiczna, Kraków 2004, s. 16–45; A. Mikłaszewski, Główne problemy edukacji 
ekologicznej, w: Edukacja dla zrównowaŜonego rozwoju, tom IV, red. B. Bartniczak, S. Zaremba-
Warnke, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010, s. 105–112.  

26 Najczęściej mają one charakter kosztów zewnętrznych. 
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Sukcesy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne takich firm jak np. The Bo-
dy Shop pokazują jednak, Ŝe przedsiębiorstwa potrafią kreatywnie rozwiązać 
problemy zaspokajania potrzeb w sposób zgodny z wymogami zrównowaŜone-
go rozwoju. Organizacje non profit dzięki podejściu marketingowemu zwięk-
szają takŜe swoją skuteczność, czego przykładem mogą być zakończone sukce-
sem bojkoty konsumenckie wobec takich firm jak np. Coca-Cola, Nestle, Ferre-
ro, Kimberly-Clark, Clorox Philips czy Apple27. 

 
ORIENTATION ON ECOLOGICAL NEEDS OF CONSUMER 

– A CHELLENGE FOR MARKETING 
 

Summary 
 

The paper presents the characteristic of so called proecological needs - a relatively new 
group of social and long-term needs - which are connected with clean environment and sustaina-
ble development concept. The paper contains the analysis of problems which appear during meet-
ing these needs. The paper also shows that these needs can be satisfied by using sustainable mar-
keting. 

Translated by Sabina Zaremba-Warnke 

                                                                 
27 Np. http://www.greenpeace.org/poland/nasze-sukcesy; D. Goleman, Inteligencja…, s. 167 

–170. 


