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WSTĘP

Kolejny Zeszyt Naukowy publikowany w ramach serii „Problemy Zarządza-
nia, Finansów i Marketingu” poświęcony jest tematyce funkcjonowania współ-
czesnych organizacji w obliczu zmian zachodzących na rynkach europejskich. 
Artykuły wpisujące się w analizowany obszar zainteresowań zostały podzielone 
na następujące sekcje tematyczne:
− współczesne aspekty komunikacji fi rmy z otoczeniem,
− wykorzystanie instrumentów marketingowych w praktyce gospodarczej,
− badania marketingowe w organizacjach,
− nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją.

Niniejsza publikacja stanowi próbę podsumowania wyników badań prowa-
dzonych w kilku ośrodkach naukowych w Polsce, wiążących się z problemami 
wpływu zmian zachodzących na wspólnym europejskim rynku na funkcjonowa-
nie polskich przedsiębiorstw i instytucji. 

Obserwowany od dłuższego czasu kryzys gospodarczy w krajach Unii Euro-
pejskiej powoduje wiele konsekwencji dla poszczególnych gospodarek, oddzia-
łując także na decyzje podejmowane przez zarządzających organizacjami, zarów-
no z sektora publicznego, jak i prywatnego. Celem opracowania było wskazanie 
wybranych problemów i konsekwencji funkcjonowania na wspólnym europej-
skim rynku przedsiębiorstw i instytucji. Autorzy podjęli rozważania dotyczące 
różnorodnych zagadnień – od ogólnych dotyczących całych sektorów gospodarki 
do rozwiązań o charakterze bardziej szczegółowym, dostosowanym do specyfi ki 
poszczególnych rodzajów omawianych organizacji (przedsiębiorstw, jednostek 
samorządu terytorialnego czy organizacji non profi t). Całość problematyki ujęto 
w cztery działy, których podstawą są zagadnienia związane z zastosowaniem in-
strumentów marketingowych oraz nowoczesnych koncepcji zarządzania. 

W części pierwszej przedstawiono współczesne aspekty komunikacji fi rm 
z otoczeniem. Poruszono takie zagadnienia, jak wykorzystanie mediów społecz-
nościowych, kampanie z wykorzystaniem marketingu szeptanego czy skutecz-
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ność reklamy. W kręgu zainteresowania autorów znalazło się także znaczenie 
różnic pokoleniowych w komunikacji czy budowanie wizerunku organizacji non 
profi t.

W części drugiej autorzy przeanalizowali wykorzystanie instrumentów 
marketingowych w praktyce gospodarczej. Rozważania dotyczą zarówno przed-
siębiorstw o różnym charakterze działalności (banki, apteki, mleczarnie), jak 
i podkreślają specyfi kę sektorową (małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki sa-
morządu terytorialnego). Analizie poddano także zakupy w nowoczesnym kanale 
dystrybucji, jakim jest Internet.

Część trzecia poświęcona została zagadnieniom związanym z badaniami 
marketingowymi. Wskazano problemy związane z pomiarem jakości kształcenia 
na uczelniach wyższych oraz możliwościami doskonalenia oferty fi rmy szkole-
niowej dzięki badaniom marketingowym.

Część czwarta wiąże się z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania. Podję-
ta tematyka dotyczy projektowania usług profesjonalnych w klastrach, funkcjo-
nowania organizacji fraktalnych czy koncepcji co-brandingu. Analizie poddane 
zostały również szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw handlu detalicz-
nego żywnością wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.

Autorzy są świadomi, że niewielka objętość i charakter artykułów umoż-
liwiły jedynie zasygnalizowanie niektórych problemów związanych z funkcjo-
nowaniem organizacji na zmieniającym się rynku europejskim. Mamy nadzieję, 
że podjęta problematyka będzie punktem wyjścia do dalszych przemyśleń, dys-
kusji i badań.

Grażyna Rosa
Izabela Ostrowska
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SKUTECZNA AKCJA MARKETINGU SZEPTANEGO

Streszczenie

Celem artykułu było przybliżenie metodyki tworzenia skutecznej akcji marketingu 
szeptanego oraz dokonanie analizy wybranego przypadku jej zastosowania. Rozważania 
prowadzono wokół tezy: w warunkach szybkiego rozwoju technologii internetowych 
istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorcy jest odpowiednia metodyka projektowa-
nia i wdrażania akcji marketingu szeptanego. Wychodząc od przybliżenia istoty akcji 
marketingu szeptanego, wskazano procedurę jej tworzenia i wdrożenia oraz zaprezento-
wano przykład zastosowania, ze szczególnym akcentem na skuteczność analizowanego 
przedsięwzięcia.

Słowa kluczowe: marketing szeptany, akcja, metodyka tworzenia, przykład.

Wprowadzenie

Rozwój technologii informacyjnych oraz komunikatorów internetowych 
powoduje coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców przemyślanymi 
akcjami marketingu szeptanego. Co więcej, dbając o społeczność związaną 
z marką, należy umiejętnie kreować nowe tematy rozmów czy akcje w ramach 
polityki komunikacyjnej. Dlatego też w niniejszym opracowaniu zostanie przybli-
żona metodyka tworzenia skutecznej akcji marketingu szeptanego. Rozważania 
dotyczyć będą tezy: w warunkach szybkiego rozwoju technologii internetowych 
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istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorcy jest odpowiednia metodyka projek-
towania i wdrażania akcji marketingu szeptanego.

Wychodząc od defi nicji akcji marketingu szeptanego, zostanie poruszone 
zagadnienie jej skuteczności. Następnie wskazane zostaną wybrane uwarunkowa-
nia psychologiczne skutecznych akcji marketingu szeptanego, związane choćby 
z zachowaniami użytkowników Internetu, w tym z ich świadomymi i nieświa-
domymi oczekiwaniami wobec aktywności komunikacyjnej przedsiębiorców. 
Wreszcie przybliżona zostanie procedura kreacji skutecznej akcji marketingu 
szeptanego i jej podstawowe formy, jak również wybrane miary pomiaru rezul-
tatów rozważanych aktywności. Dywagacje teoretyczne zobrazowane zostaną 
przykładem z praktyki gospodarczej.

1. Pojęcie akcji marketingu szeptanego

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się, że akcja marketingu 
szeptanego to element szerszej kampanii. Dotyczy zwykle nowego tematu, wyda-
rzenia czy przedsięwzięcia, i jest, można powiedzieć, nowym motywatorem w dłu-
gofalowych działaniach promocyjnych. Kolejne akcje marketingu szeptanego 
mają za zadanie podtrzymanie zainteresowania interesariuszy czy społeczności 
skupionej wokół marki. Tego rodzaju aktywności związane z nowym tematem, 
konkursem czy przedsięwzięciem są skutecznymi instrumentami wywoływania 
nowego szumu czy kolejnej fali zaangażowania.

Analizowane pojęcie wiąże się z marketingiem szeptanym, inaczej „szepto-
marketingiem” (ang. buzzmarketing), czyli przekazywaniem informacji z ust do 
ust, aby robić szum medialny wokół marki, produktu czy wydarzenia1. Niektó-
rzy autorzy podają, że marketing szeptany (ang. Word of Mouth Marketing) to 
dostarczanie konsumentom powodów do komunikowania się i ułatwianie im tego 
procesu poprzez tworzenie odpowiednich warunków/miejsc, by mogli i chcieli 
mówić o produktach lub usługach2.

Z obserwacji aktywności internetowej przedsiębiorców wynika, że coraz 
więcej z nich podejmuje szerokie działania komunikacyjne w sieci. Celowe zatem 
jest stwierdzenie, że prowadzą oni (często przy pomocy profesjonalnych agencji) 
rozbudowane kampanie/strategie/programy komunikacji marketingowej, w tym 
marketingu szeptanego. 

1  Por. M. Hughes, Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, 
fi rmy, produktu, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 9.

2  Ł. Dębski, Wypróbuje i opowie, „Marketing w Praktyce”, wrzesień 2011, s. 40.
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Ważną umiejętnością jest podtrzymywanie zainteresowania internautów, 
a w szczególności zarejestrowanych sympatyków. Powstaje jednak pytanie – jak 
to osiągnąć? Okazuje się, że szczególnego znaczenia nabierają akcje marketingu 
szeptanego jako kolejne elementy szerszej i spójnej kampanii, które dotyczą 
nowego, wartego zainteresowania tematu i dają możliwość kolejnych aktywno-
ści, konkursów i nagród. 

Podsumowując, przyjmuje się, że akcja marketingu szeptanego to przemy-
ślane działanie promocyjne wokół nowego zagadnienia, ukierunkowane na kon-
kretnych adresatów, posiadające cele, przesłanie, obejmujące zbiór aktywności, 
określone w czasie, dające możliwość oszacowania rezultatów. Wyzwaniem jest 
umiejętne kreowanie kolejnych akcji, tak aby przypadły do gustów adresatów.

2. Skuteczność akcji marketingu szeptanego

Skuteczność to stopień realizacji celów. W odniesieniu do aktywności orga-
nizacji to podstawowe kryterium oceny, jakie wyniki przyniosła dana aktywność. 
Skuteczne działania marketingowe, w tym promocyjne, powinny absorbować 
stosowne zasoby, odpowiednio nimi zarządzać, osiągać wytyczone cele i zaspo-
kajać potrzeby interesariuszy3.

Z pojęciem skuteczności wiążą się: 1) efektywność, rozumiana jako rezul-
tat działalności, określony przez stosunek osiągniętego wyniku do nakładów; 
2) sprawność – umiejętność właściwego działania (robienie rzeczy we właściwy 
sposób, wykorzystywanie zasobów rozsądnie, mądrze i bez zbędnego marno-
trawstwa); 3) wydajność jako miara tego, jak skutecznie funkcjonuje dany sys-
tem, na przykład komunikacyjny. Wydajność może określać poziom sprawności 
i konkurencyjności danej akcji.

Podsumowując, skuteczna akcja marketingu szeptanego to aktywność przy-
nosząca realizację założonych celów. Wyzwaniem jest zatem sposób jej zapro-
jektowania i wdrożenia stosownie do oczekiwań uczestników.

3  Szerzej na temat skuteczności i sprawności działań, w tym zarządzania procesem komuni-
kacyjnym w: H. Bieniok i zespół, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, motywowanie, 
organizowanie, kontrola, wyd. IV, Placet, Warszawa 2004 oraz w: J. Penc, Sztuka skutecznego 
zarządzania. Kierowanie fi rmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską, Ofi cyna 
Ekonomiczna, Kraków 2005.
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3. Psychologiczno-socjologiczne uwarunkowania skutecznej akcji marke-
tingu szeptanego

Rozwój portali społecznościowych w Internecie sprzyja zaspokajaniu coraz 
intensywniejszej potrzeby komunikowania się z innymi internautami i udostęp-
nianiu im różnych zasobów. Zdaniem Dominika Kaznowskiego4, serwisy społecz-
nościowe, które są fi zycznym przejawem funkcjonowania relacji międzyludzkich 
w sieci, mogą przyjmować i wykorzystywać: treści tekstowe (artykuły, wpisy 
na blogach, posty na forach itd.), obrazy (fotografi e, grafi ki), audio (muzyka, 
podcasty) i wideo.

Społeczności marki wpływają na markę, która determinuje strategię rozwoju 
ukierunkowaną na zysk, a to przyczynia się do osiągania celów biznesowych 
i społecznych marki organizacji. Siłą marki jest proaktywność jej społeczno-
ści. Marka stanowi swoistego rodzaju platformę dla proaktywności, to z kolei 
wpływa pozytywnie na fi rmę/markę: 1) poprawiając jej wizerunek i wyróżniając 
na rynku; 2) zwiększając zdolność do pozyskiwania, motywowania i utrzymania 
pracowników, klientów i partnerów; 3) inspirując innowacyjność i zmniejszając 
koszty operacyjne; 4) zwiększając obecność w mediach, 5) budując świadomość 
realizacji kolejnych celów społecznych.

Proaktywność ma również pozytywny wpływ na społeczności, dając: 
1) satysfakcję i dowartościowanie (np. guilt-free consumption); 2) integrację 
poprzez mikropodobieństwa i poczucie współuczestnictwa w czymś ważnym; 
3) zaangażowanie w realizację kolejnych celów społecznych; 4) emocjonalny 
związek z marką budujący zaufanie i lojalność. Można zatem stwierdzić, że 
w dobie rozwoju Internetu marki nabrały cech czy też charakteru społecznościo-
wego. Sprzyja to komunikowaniu się z fanami, angażowaniu ich w różne akcje 
i przedsięwzięcia, dostarczaniu rozrywki i umiejętnemu przywiązywaniu (lojal-
ności) wobec marki.

Członkowie społeczności internetowych, zorientowanych wokół konkret-
nej marki, dzielą te same wartości, choć niekoniecznie wchodzą między sobą 
w inter akcje, zwykle identyfi kują się z podejmowaną akcją i czerpiąc z niej 
pewne korzyści (rozrywka, możliwość wypowiedzi i zaangażowania, wpływanie 
na markę, wygrywanie itp.), wchodzą z nią w silny związek5.

4  D. Kaznowski, Nowy marketing w internecie, Centrum Doradztwa i Informacji Difi n, War-
szawa 2007, s. 63.

5  Przy wykorzystaniu: Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? 
Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 51.
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Aktywni fani mają realny wpływ na to, co dzieje się z ich ulubioną marką 
lub jej konkretnym produktem. Mogą dyskutować, chwalić, krytykować, wybie-
rać i sugerować. Przekaz jest bezpośredni i dwustronny, nie przechodzi przez sito 
kosztownych i czasochłonnych badań konsumenckich. Odpowiedź jest natych-
miastowa i relatywnie znacząca.

W zasadzie każda marka ma w sobie potencjał, który trzeba znaleźć i wyzwo-
lić, a właściwym narzędziem w ramach marketingu szeptanego jest konkretna 
akcja.

4. Procedura kreacji skutecznej akcji marketingu szeptanego

Przedsiębiorca zainteresowany zastosowaniem marketingu szeptanego, 
celem skutecznego dotarcia do klientów, powinien uzyskać wiele informacji6, 
takich jak: 
1. Z jakich źródeł klienci zazwyczaj dowiadują się o produkcie?
2. Co mówią ci, którzy go polecają?
3. Jak szybko rozprzestrzenia się informacja w porównaniu do konkurencji? 
4. Kim są sieciowi liderzy opinii dla interesującego produktu/marki? 
5. W którym momencie informacja przestaje się rozprzestrzeniać? 
6. Do ilu źródeł informacji sięgają interesujący przedsiębiorcę ludzie i które są 

dla nich najważniejsze?
7. Jakie inne informacje rozprzestrzeniają się w ramach tej samej sieci? 

Uzyskane informacje umożliwiają „skrojenie na miarę” kampanii i zwięk-
szają prawdopodobieństwo jej powodzenia, a w sytuacji długofalowych działań 
– opracowanie nowej (kolejnej) akcji. Znając tak wiele szczegółów, należy meto-
dycznie podejść do przedsięwzięcia, czyli najlepiej sięgnąć do sprawdzonych 
wytycznych. I tak celem uruchomienia skutecznej akcji marketingu szeptanego 
wskazywane są następujące zasady: 
1. Rozpocznij od analizy nabywcy. 
2. Bądź innowacyjny (pomysłowy). 
3. Obierz właściwą grupę osób (sieć, społeczność internetową), które wezmą 

udział w akcji. 
4. Stwórz właściwy przekaz. 
5. Znajdź właściwe środowisko/otoczenie, kontekst społeczny. 
6. Uruchom kampanię. 

6  Podaję na podstawie E. Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, 
Poznań 2003, s. 126.
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7. Zamień akcję informacyjną w „szept”/plotkę („nakręć” akcję; wykreuj szum 
/rozgłos)7.
Omówiona procedura tworzenia i wdrażania skutecznej akcji marketingu 

szeptanego skłania do zastanowienia, jakie narzędzia można wykorzystać w tym 
celu bądź jakie formy może ona przybrać.

5. Formy akcji marketingu szeptanego

Do podstawowych form marketingu szeptanego, a tym samym narzędzi 
akcji, zaliczyć można: 
1. Amplifying internetowy, który polega na jawnej i ofi cjalnej komunikacji 

marki głównie na forach internetowych, co określa się też mianem kampanii 
eRzecznika lub eksperta marki.

2. Kampanie z udziałem liderów opinii inaczej zwanych infl uentials (grupy 
konsumentów), którzy mają szczególny wpływ na decyzje zakupowe pozo-
stałych konsumentów i kształtują ich preferencje zakupowe, choćby poprzez 
Fanpage czy blogi8.

3. Testowanie produktów. 
4. Kreacje ekspertów marki (wiedzą o marce znacznie więcej niż przeciętny 

zainteresowany i to jest ich atutem towarzyskim. 
5. Dostarczenie unikalnego contentu (tematu/problemu pod dyskusję). 
6. Kampanie seedingowe (dostarczanie oryginalnych produktów lub ich pró-

bek liderom opinii danej grupy docelowej celem ich wypróbowania, często 
w nietypowych sytuacjach, na przykład osoby promujące wsiadają do pocią-
gu, szukają przedstawicieli rynku docelowego, nawiązują kontakt i rozda-
ją produkt, starając się, by był od razu wypróbowany, tak by móc usłyszeć 
pierwsze opinie, jak również zachęcają do zalogowania się na Fanpage’u 
i uzyskania dalszych informacji).

7. Kampanie in the name of research (włączenie liderów do rzeczywistego lub 
wirtualnego badania produktu lub jego marketingowego otoczenia). 

8. Evangelist marketing (ewangeliści marki), czyli działania jej zwolenników. 

7  Na podstawie P. Mourdoukoutas, G.J. Siomkos, The seven principles of WOM and buzz mar-
keting. Crossing the tipping point, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2009, s. 8.

8  Szeroko na temat profesjonalnego wykorzystania blogów do działań marketingu szeptanego 
w:  S. Gardner, Buzz marketing with blogs for dummies, Wiley Publishing, USA, Indianapolis, 
Indiana 2005, s. 1–320.
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9. Cause marketing i CSR, czyli działania związane ze wspieraniem ważnych 
dla grupy docelowej kwestii społecznych9.
Z powyższego zestawienia wynika, że akcje marketingu szeptanego mogą 

przybierać zróżnicowane formy. Z reguły są one określone i ograniczone w cza-
sie. Mogą obejmować więcej niż jedną formę, jednak zwykle dotyczą jakiegoś 
tematu czy wydarzenia. Celem utrzymania wysokiego zainteresowania internau-
tów niezbędne jest tworzenie kolejnych akcji marketingu szeptanego.

6. Wybrane miary skuteczności akcji marketingu szeptanego

Do miar skuteczności akcji marketingu szeptanego zalicza się współczynniki 
pozytywnego i negatywnego informowania i wpływu10. Współczynnik pozytyw-
nych opinii (ang. positive word of mouth factor) oznacza liczbę osób/znajomych 
poinformowanych w pozytywny sposób, innymi słowy – zachęconych. Dla przy-
kładu współczynnik 7:1 należy interpretować, że jedna zadowolona osoba zare-
komendowała siedmiu innym pewną treść czy wydarzenie. Dla przedsiębiorcy 
stosującego marketing szeptany ważne jest, by poinformowane osoby zechciały 
skorzystać z wydarzenia i w dalszej konsekwencji nabywać ofertę oznaczoną 
marką, wokół której robi się „szum”.

Miarą skuteczności jest współczynnik pozytywnego wpływu (ang. posi-
tive infl uence factor). Dla przykładu, 1:200 oznacza, że jedna osoba na dwieście 
powiadomionych zdecyduje się zostać klientem organizacji.

Na zasadzie analogii można mówić o współczynniku negatywnych opinii 
(ang. negative word of mouth factor), który oznacza liczbę osób/znajomych poin-
formowanych o niezadowoleniu nadawcy informacji, innymi słowy zniechęco-
nych. Dla przykładu współczynnik 13:1 należy interpretować w ten sposób, że 
jedna niezadowolona osoba zniechęciła trzynaście innych. Wiąże się to z faktem, 
że człowiek niezadowolony znacznie silniej chce się pożalić, niż zadowolony 
pochwalić. Dla przedsiębiorcy stosującego marketing szeptany szczególnie 
ważne jest, by poinformowane osoby miały pozytywne odczucia, jednak w prak-
tyce zdarza się, że tak nie jest.

9  Na podstawie: M. Siejak, Kto mówi w imieniu marki, „Marketing w Praktyce”, wrzesień 
2011, s. 36–39.

10  Przy wykorzystaniu: A. Lotko, Efektywność marketingu szeptanego a modele komunikacji, 
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka – trendy i kierunki rozwoju, red. 
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 90–91.
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Kolejną miarą skuteczności akcji marketingu szeptanego jest współczynnik 
negatywnego wpływu (ang. negative infl uence factor). Chodzi w nim o liczbę 
utraconych fanów i klientów z powodu negatywnych opinii znajomych.

Do pomiaru rezultatów marketingu szeptanego należy zaliczyć liczbę wejść 
na rekomendowany link czy liczbę odsłon regulaminu udziału w wydarzeniu.

Celem podjęcia próby weryfi kacji, jak teoria przekłada się na praktykę, 
dokonano analizy wybranego przypadku zastosowania szerokich aktywności 
(kampanii) marketingu szeptanego i wybranych akcji.

7. Akcje marketingu szeptanego w kampanii „Chupa Chups Wyluzuj” 

Dla potrzeb niniejszego opracowania analizą objęto szerokie działania kam-
panii marketingu szeptanego „Chupa Chups Wyluzuj” prowadzone od czerwca 
2010 roku, a opracowane i realizowane przez Agencję Livebrand11.

Tabela 1

Podstawowe założenia kampanii „Chupa Chups Wyluzuj”

Obszar analizy Pozyskane informacje
1 2

Zadania i cele Stworzenie profi lu przyjaznego grupie docelowej; zaangażowanie fanów 
i wciągnięcie ich w świat marki; zbudowanie trwałej więzi fan – marka

Oferowany 
produkt

Lizaki Chupa Chups, dla każdego coś dobrego; zróżnicowane smaki: truskawka, 
truskawka z jogurtem, jabłko, pomarańcza, cola, wiśnia, cytryna

Adresaci 
działań

Osoby niezależne, towarzyskie, pewne siebie, które widzą wokoło możliwości, 
a nie problemy

Główne 
przesłanie

„Życie na większym luzie”

Priorytety 
marki Chupa 
Chups

Troska o przyjemność i niezapomniane doznania smakowe

Kreowana 
moda

Jeśli chcesz być zawsze na czasie, nic prostszego – miej zawsze przy sobie 
lizaka Chupa Chups

11  Szerzej: http://www.livebrand.pl/case/chuck.php (dostęp z dn. 2.01.2012).
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1 2
Uosobienie 
marki, czyli 
bohater 
fi rmowy
i jego działania

„Odlotowy” Chupa Chuck (autorstwa samego Salvadora Dali), rozpoznawalny 
na całym świecie i mający beztroskie podejście do życia. Zmienia się wraz 
z fanami, dostosowuje do nowych potrzeb i realiów. Nic nie jest w stanie go 
zaskoczyć, a wszystko za sprawą lizaka Chupa Chups, z którym Chuck nigdy 
się nie rozstaje. To jego znak rozpoznawczy. 
Jeżeli ktoś go jeszcze nie poznał, to jest zachęcany do wejścia na stronę www.
chupachuck.com. Chupa Chuck na Facebooku prowadzi bloga, w którym 
codziennie komentuje otaczający go świat i tłumaczy go fanom na swój prze-
wrotny sposób. Należy podkreślić, że bohater kampanii wychodzi poza Internet 
i niekiedy pojawia się w miejscach publicznych, by zarazić swoich fanów „liza-
niem i dobrą zabawą”. Dla przykładu, 21 maja 2011 Chuck zaprosił wszystkich 
na wielką zabawę w klubie Sketch, na której bawiło się 1500 osób. 

Akcja „Chupa 
Chuck na 
prezydenta” 

Bohater marki pojawił się w mediach społecznościowych jako niezależny 
kandydat na prezydenta. Wspólnie z ochoczo dołączającymi fanami agencja 
czuwająca nad akcją tworzyła wizerunek Chucka jako najlepszego kandydata 
do urzędu prezydenckiego. Bardzo szybko mały bohater określił swój program 
wyborczy, postulaty i hasła wyborcze, w budowie których uczestniczyli inter-
nauci, a wszystko w zgodzie z hasłem marki „Wyluzuj”.

Akcja „Zagi-
niony Chuck”

Dzień przed wyborami Chuck zaginął. Ten element kampanii miał również 
swoje wyjście z online do offl ine. Sztab wyborczy Chucka, kandydata na pre-
zydenta, przez kilka dni przeczesywał Warszawę, a w poszukiwanie maskotki 
włączyli się również fani. Na facebookowym fanpage’u Chucka opubliko-
wany został nakręcony przez Livebrand fi lmik, ukazujący kulisy poszukiwania 
Chucka po Polsce.
Cała akcja miała na celu zbudowanie emocjonalnej więzi między grupą doce-
lową a marką. Chuck odnalazł się na swojej nowej facebookowej stronie Chupa 
Chuck Wyluzuj, gdzie ofi cjalnie patronuje lizakom Chupa Chups.

Akcja 
„Konkurs 
świąteczny”

Praktycznie każde święto może stanowić pretekst/powód nowej akcji, 
a w konsekwencji przyczynek do aktywności społeczności wokół marki; na 
przykład konkurs na najbardziej wyluzowane życzenia świąteczne.

Akcja „Rewia 
mody Chucka”

Procedura aktywności obejmowała: 1) wejście na stronę, 2) kliknięcie „lubię 
to”, 3) przejście do aplikacji, 4) wystylizowanie Chucka, 5) wystawienie 
„ustrojonego bohatera” i zbieranie głosów, 6) miejsce w rankingu stylizacji, 
7) nagrody.

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu: http://www.livebrand.pl/case/chuck.
php; http://www.naob.casach.pl/a.47316.Chupa_Chuck_Zycie_na_wiekszym_
luzie_.html, http://www.livebrand.pl/case/chuck2.php; http://www.zarabiajmy.
com/2011/07/25/konkurs-rewia-mody-chucka/ (dostęp z dn. 2.01.2012).

Wymienione akcje pozwalają wprowadzać fanów w świat marki i samego 
Chupa Chucka. Wcielanie w życie coraz to nowszych pomysłów, konkursów 
i akcji umożliwia utrzymanie wysokiego zainteresowania i zacieśnianie relacji 
fan – marka. Prowadzone działania przynoszą wymierne efekty, na przykład 
akcja „Chupa Chups na prezydenta” pozyskała 84 135 zaangażowanych fanów, 
a najpopularniejszy wpis miał około 600 000 odsłon.
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Podsumowanie

W obecnych warunkach rynkowych sieć Internet sprawia, że między poten-
cjalnymi interesariuszami a przedsiębiorstwem istnieje możliwość komuni-
kowania się i budowania relacji, które mogą później przeistoczyć się w trwałe 
powiązania.

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych sprzyja coraz intensyw-
niejszemu wykorzystaniu komunikatorów internetowych, w tym portali spo-
łecznościowych, do przemyślanych działań marketingu szeptanego. Skuteczne 
działania marketingu szeptanego wymagają nie tylko odpowiedniej metodyki, 
ale także pomysłowości, co w konsekwencji przybiera postać kolejnych akcji.

Omówione przypadki z praktyki jednoznacznie wskazują, że akcje marke-
tingu szeptanego są ważnym narzędziem promocji marki i produktu oraz w istotny 
sposób przyczyniają się do robienia „szumu” i aktywnego angażowania fanów 
i internautów.

EFFECTIVE  BUZZ  MARKETING ACTION

Summary

The aim of this article is to explain methodology of creating the effective buzz 
marketing action and to carry out the analysis of a selected example of its application. 
The following thesis was taken into consideration: In the situation of fast development of 
the Internet technologies the decisive factor of a success for an entrepreneur seems to be 
the appropriate methodology of designing and implementation the buzz marketing action. 
Starting from the explanation of the essence of buzz marketing action the procedure of its 
formation and implementation is pointed out, as well as the example of its application is 
presented with particular attention to the effectiveness of the analyzed undertaking.   

Translated by Beata Tarczydło

Keywords: buzz marketing, action, methodology of creation, example.
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Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na istotność jednego z najważniejszych obecnie środ-
ków komunikowania się, jakim jest Internet, który odgrywa obecnie ważną rolę w życiu 
społeczeństwa z uwagi na swoje podstawowe cechy, takie jak: światowy zasięg, multi-
medialność, interaktywność. Rozważania skupiają się na zagadnieniach teoretycznych 
z zakresu komunikacji masowej, a także na kwestiach związanych z budową wizerunku 
wybranych organizacji NGO poprzez komunikaty internetowe. W artykule zostały rów-
nież przedstawione badania empiryczne związane z aktywnością organizacji niedochodo-
wych na portalach społecznościowych.

Słowa kluczowe: Internet, komunikacja społeczna, organizacje non profi t, wizerunek 
fi rmy.

Wprowadzenie

Komunikowanie społeczne staje się współcześnie bardzo istotnym zagad-
nieniem. Jest ono na tyle ważne, że dyscyplina ta aspiruje do samodzielnego 
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funkcjonowania jako nauka. W artykule zwrócono uwagę na istotność jednego 
z najważniejszych obecnie środków komunikowania się, jakim jest Internet. 
W rozważaniach skupiono się na zagadnieniach teoretycznych z zakresu komuni-
kacji masowej, a także na kwestiach dotyczących budowy wizerunku wybranych 
organizacji NGO poprzez komunikaty internetowe. W artykule zostały również 
przedstawione badania empiryczne związane z aktywnością organizacji nie-
dochodowych na portalach społecznościowych.

1. Istota i aspekty komunikowania społecznego

Jak pisze B. Dobek-Ostrowska w Podstawach komunikowania społecznego, 
„naukę o komunikowaniu należy rozumieć jako systematyczne studia obejmu-
jące wszystkie elementy, fazy i aspekty procesu komunikowania, zarówno bez-
pośredniego i pośredniego, dokonującego się za pomocą środków masowego 
przekazu”1. Od momentu pierwszego użycia terminu „komunikowanie” przez 
Ch.H. Cooleya2 minęło prawie 120 lat, w trakcie których doszło do radykalnych 
zmian związanych przede wszystkim z procesem globalizacji.

Należy zatem zwrócić uwagę na istotność środków przekazu komunikacyj-
nego, które pojawiają się na przestrzeni dziejów lub są w istotny sposób modyfi -
kowane przez rozwój technologiczny.

Bardzo ważną cechą współczesnego komunikowania jest jego ogólnoświa-
towy charakter. Łatwość wysyłania komunikatów na dużą odległość, a także 
wzajemne uniezależnienie czasu i przestrzeni, które umożliwiły media elektro-
niczne, powodują, iż dostęp do źródeł informacji jest natychmiastowy, a kwestia 
dystansu została zepchnięta na dalszy plan dzięki sieciom komunikowania elek-
tronicznego3. W funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa istotne znaczenie 
ma informacja, a szczególnie szybkość jej pozyskiwania czy też przekazywania. 
Dlatego też Internet odgrywa obecnie ważną rolę w życiu społeczeństwa z uwagi 
na swoje podstawowe cechy, takie jak światowy zasięg, multimedialność, inter-

1  B. Dobek-Ostrowska, Komunikologia jako dyscyplina naukowa, Astrum, Wrocław 1999, 
s. 39.

2  Ch.H. Cooley w książce The theory of Transportation z 1894 r. zawarł również koncepcję 
komunikowania się w teorii antropogenezy, za: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, t. II, PWN 
Warszawa 1983, s. 596.

3  J. Thomson, Media i nowoczesność, Astrum, Wrocław 2001, s. 153.
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aktywność. Wraz z rozwojem usług dostępnych w Internecie wzrasta również 
jego rola w szeroko rozumianej komunikacji społecznej4.

Poniższe rozważania i dane empiryczne skupiać się będą na kształtowaniu 
wizerunku organizacji NGOs w aspektach komunikacji masowej, w tym inter-
netowej. Według defi nicji L. Salomona i H. Anheiera, organizacje pozarządowe 
(NGOs – non governmental organizations) to: „niekomercyjne (non profi t, nie-
dochodowe) podmioty rynku usług społecznych”5, które tworzone są w wyniku 
inicjatywy obywatelskiej, niezależnie od administracji państwowej6. Podstawo-
wymi cechami tak ujętych organizacji są7:

− utrwalona formalna struktura organizacyjno-prawna, 
− niezależność od administracji terenowej i rządowej, 
− niekomercyjny cel, to znaczy brak nastawienia na zysk i podział nadwy-

żek przychodów między członków organizacji, 
− autonomiczność i samorządność, 
− dobrowolność członkostwa i udzielania pomocy. 
Komunikacja z zastosowaniem technologii informacyjnej i informatycznej 

widoczna była w organizacjach non profi t od połowy lat 80. XX wieku, często 
opierała się na współdziałaniu z instytucjami i władzami lokalnymi, wprowa-
dzając demokrację obywatelską do cyberprzestrzeni8. Za trafną teorię komunika-
cyjną odnoszącą się do analizowanych zjawisk można uznać koncepcję H. Innisa 
i M. McLuhana nazywaną determinizmem technologicznym, która opiera się na 
założeniu, że wszelkie zjawiska społeczne, w tym także komunikacja, warunko-
wane są przez czynniki technologiczne. A zatem media masowe, takie jak Inter-
net, odgrywają obecnie znaczącą rolę w procesie komunikowania i organizacji 

4  J. Pawłowska-Mielech, D. Bocek, Rola i znaczenie Internetu w komunikacji społecznej, Ze-
szyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość 2006, nr 2, s. 1–2.

5  L. Salomon, H. Anheier, Defi ning the Nonprofi t Sektor: A Cross-National Analysis, Manche-
ster University Press Manchester 1997, za: R.C. Franco, Defi ning the Nonprofi t Sector: Portugal, 
Working Paper Numer 43, The Johns Hopkins University Center of Civil Society Studies, Baltimo-
re, Meryland 2005, s. 23.

6  B. Iwankiewicz-Rak, Marketing organizacji niedochodowych, AE, Wrocław 1997 s. 15; 
M. Krzyżanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000, s. 10.

7  L.M. Salamon, H.K. Anheier i in., Global Civil Society. Dimensions of The Nonprofi t Sector, 
The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, Meryland 1999, s. 3–5.

8  M. Castells, Galaktyka Internetu. Refl eksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom 
Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 165.
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całego społeczeństwa9. Komunikacja masowa jest również tą dziedziną, która 
zabiera ludziom najwięcej czasu i kształtuje często sposób postrzegania przez 
nich świata społecznego. W odniesieniu do niniejszych rozważań należy wyod-
rębnić również, wewnątrz komunikacji masowej, komunikację internetową, która 
opiera się obecnie na działaniach związanych z serwisem organizacji non profi t 
oraz działaniem na przestrzeni social mediów. 

Komunikacja internetowa zyskuje coraz większe znaczenie, wypierając 
tradycyjne formy komunikacji. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku pol-
skiego społeczeństwa procesy te zachodzą nieco wolniej ze względu na koszty 
utrzymywania łączy internetowych oraz słabszą dostępność sieci na terenach 
wiejskich. Stąd badania prowadzone nad użytkowaniem Internetu, także pod 
kątem komunikacyjnym, zawsze mają charakter nieoszacowany w starszych 
kategoriach wieku i społecznościach wiejskich. Wynikiem zaś rozwoju Internetu 
będzie między innymi możliwość przekazywania komunikatów kształtujących 
świadomość społeczną dotyczącą funkcjonowania organizacji niedochodowych, 
które są podstawą egzystencji współczesnych społeczeństw obywatelskich. Rola 
dużych ruchów i organizacji społecznych jest nie do przecenienia w zakresie 
kształtowania nowych ładów i struktur społecznych. Stąd tak istotne jest kreowa-
nie wizerunku również, a może przede wszystkim, przez strony internetowe.

2. Kształtowanie wizerunku poprzez komunikację internetową organizacji 
niedochodowych na przykładzie wybranych serwisów www

Internet jest płaszczyzną, na której można budować wizerunek organizacji 
przez interaktywną komunikację. Organizacje niedochodowe starają się wejść 
w relacje z odbiorcami, skłonić ich do zaangażowania w sprawy słuszne spo-
łecznie oraz w dalszej perspektywie skłonić odbiorców do działań dynamicznych 
– wsparcia informacyjnego lub fi nansowego organizacji. 

Jednym z celów działań organizacji w Internecie jest poinformowanie inter-
nautów o misji oraz celach działania. W tabeli 1 zostały przestawione komu-
nikaty wizerunkowe prezentowane na stronach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (WOŚP)10 oraz Pajacyka11 (akcji Polskiej Akcji Humanitarnej). WOŚP 

9  H. Innis, Empire and Communication, 1950, w: B. Dobek-Ostrowska, Komunikologia..., 
s. 71.

10  WOŚP: http://wosp.org.pl/fundacja/o_nas_html (dostęp z dn. 20.12.2011).
11  PAH: http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/309/o_programie_dozywiania (dostęp z dn. 

20.12.2011).
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to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wizerunkowo marek w Polsce12. Co 
ważne, obie organizacje w tworzeniu wizerunku podkreślają na swoich stronach, 
w jaki sposób rozwiązują problemy społeczne (np. przez umieszczanie raportów 
i dokumentacji zdjęciowej z działań).

Tabela 1 

Komunikaty internetowe tworzące wizerunek WOŚP i PAH – program Pajacyk

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Polska Akcja Humanitarna – program Pajacyk
1 2

Strona www: http://www.wosp.org.pl/fi nal Strona www: http://www.pah.org.pl/pajacyk

Cel/misja

Działalność w zakresie ochrony zdrowia, 
polegająca na ratowaniu życia chorych osób, 
w szczególności dzieci, i działanie na rzecz 
poprawy stanu ich zdrowia, jak również na dzia-
łaniu na rzecz promocji zdrowia i profi laktyki 
zdrowotnej

Uczynić świat lepszym przez zmniejszenie 
cierpienia i promowanie wartości humanitar-
nych. Odpowiedzialność za świat pojmujemy 
jako możliwość rzeczywistego uczestnictwa 
i posiadania wpływu w procesie pomocy przez 
każdego pracownika i wolontariusza PAH. 
Praca każdego z nas przyczynia się do ratowa-
nia życia ludzi. To zobowiązuje nas do rozwija-
nia się i podnoszenia jakości naszej pomocy.

12 Jeśli chodzi o wizerunek marki WOŚP, to wśród głównych cech, które ją charakteryzują, wy-
mienia się: godna zaufania (100),wyróżniająca się (100), autentyczna (100), zyskująca na popular-
ności (100), mająca wysokie osiągnięcia (99,9), wrażliwa społecznie (99,9) oraz oryginalna (99,8). 
Dane w nawiasach podane są zgodnie ze skalą percentylową. Oznacza to, że np. w przypadku cech 
mająca wysokie osiągnięcia oraz wrażliwa społecznie zaledwie 0,1% ze wszystkich przebadanych 
w Polsce marek (1297 marek) osiągnęło na tym wymiarze lepszy wynik od WOŚP – za: Brand 
Asset™ Valuator (BAV)* w: N. Hatalska, WOŚP – marka idealna, http://hatalska.com/2009/01/11/
wosp-marka-idealna/ (dostęp z dn. 27.12.2011).
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1 2
Zasięg działania

głównie Polska międzynarodowy

Problemy

zdrowie głód, niedożywienie

Program

WOŚP prowadzi obecnie:
− narodowy program wczesnej diagnostyki 

onkologicznej dzieci,
− program powszechnych przesiewowych 

badań słuchu u noworodków,
− program leczenia i zapobiegania retinopatii 

wcześniaków,
− program nieinwazyjnego wspomagania 

oddychania u noworodków Infant Flow,
− program leczenia osobistymi pompami insu-

linowymi kobiet ciężarnych z cukrzycą,
− program leczenia dzieci osobistymi pom-

pami insulinowymi,
− nauka pierwszej pomocy w szkołach 

podstawowych,
− organizacja festiwalu muzycznego Przysta-

nek Woodstok

W ramach programu Pajacyk w Polsce 
fi nansowane są posiłki dla dzieci w szkołach 
i świetlicach. Program przeznaczony jest dla 
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które 
z różnych przyczyn  nie są objęte wsparciem 
ośrodków pomocy społecznej w zakresie 
dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują1.

Źródło: zestawienie własne na podstawie informacji ze stron http://www.pah.org.pl/
nasze-dzialania/309/o_programie_dozywiania; http://wosp.org.pl/fundacja/o_nas 
_html (dostęp z dn. 27.12.2011).

 
W celu budowania komunikacji z internautami oprócz działań w serwisie 

www organizacje kierują swój przekaz w obszarze social mediów, w tym na por-
talach społecznościowych. Przykładem bardzo dobrego budowania wizerunku 
organizacji niedochodowej w obszarze Internetu jest UNICEF. Organizacja 
dociera do wszystkich płaszczyzn internetowych aktywności – począwszy od 
serwisu internetowego13, poprzez portale  społecznościowe14, a skończywszy na 
blogach informacyjnych i forach dyskusyjnych (rysunek 1). 

13  Serwis www Unicef, http://www.unicef.org/ (dostęp z dn. 20.12.2011).
14  Unicef na Facebooku: http://www.facebook.com/#!/unicef.es;  Unicef na You Tubie: http://

www.youtube.com/watch?v=dVlLPjApFjU (dostęp z dn. 20.12.2011).
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Rys. 1. Działania wizerunkowe Unicefu na wybranych płaszczyznach Internetu: ser-
wis www, strona na YouTubie, strona na Facebooku wraz z przykładowym 
komunikatem

Źródło: http://www.unicef.org/; http://www.facebook.com/#!/unicef.es; http://www.
youtube.com/watch?v=dVlLPjApFjU (dostęp z dn. 20.12.2011).

Cały przekaz jest spójny, zarówno w aspekcie treści informacji, jak i przeka-
zywanego obrazu: zdjęć, fi lmów multimedialnych, informacji interaktywnych.

3. Komunikacja w obszarze portali społecznościowych w świetle wyników 
badań

Social media są bardzo ważnym narzędziem do propagowania akcji spo-
łecznych. Powinny być stworzone specjalne strony, tak zwane fanpages, aby 
wejść w komunikację z uczestnikami portali społecznościowych i aktywizować 
odbiorców kampanii za pomocą nowoczesnych form internetowych. Ważnym 
aspektem jest tutaj dokładne zdefi niowanie odbiorcy, określenie celów, ustawie-
nie opcji konfi guracji strony oraz aktualizacja treści i kontaktów15. Istnienie stron 

15  Więcej na ten temat: Ch. Treadaway, M. Smith, Godzina dziennie z Facebook marketingiem, 
Helion, Gliwice  2010, s. 73–74.
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związanych z akcjami społecznymi jest nieodzownym elementem każdej kam-
panii społecznej. 

Wśród portali społecznościowych w Polsce najbardziej popularny jest 
Facebook, który został wzięty pod uwagę podczas badania związanego z pro-
pagowaniem akcji społecznych w social mediach16. Przeprowadzone badanie 
miało na celu sprawdzenie, w jaki sposób użytkownicy Internetu uczestniczą 
w działaniach fi rm i organizacji non profi t w Internecie. W badaniu wzięło udział 
N = 500 respondentów, w wieku 21–40 lat, studentów II (75,2%) i III roku stu-
diów (24,8%), w tym 48,6% kobiet i 51,4% mężczyzn (byli to zarówno studenci 
studiów dziennych, jak i zaocznych). Przeważającą grupę stanowili respondenci 
w wieku 21–25 lat (52% wskazań), w dalszej kolejności 26–30 lat (25,6% wska-
zań), 31–35 lat (12,4% wskazań) oraz powyżej 36 lat (9,6% wskazań). 

Wszyscy respondenci biorący udział w badaniu musieli zadeklarować 
czynne korzystanie z Internetu, a około 369 respondentów posiadało konto na 
Facebooku, co stanowi 73,7% ogółu ankietowanych. Osoby, które posiadały 
konto na Facebooku, były proszone o wypełnienie kolejnych pytań związanych 
z akcjami społecznymi na tym portalu. Interesujące było sprawdzenie, jakie 
strony na Facebooku odwiedzają internauci i w czym biorą czynny udział (klika-
nie w „lubię to”, udostępnianie linków innym, umieszczenie na profi lu). Wyniki 
zaprezentowano w tabeli 2.

Najbardziej popularną stroną na Facebooku w obszarze działań społecznych 
jest strona WOŚP oraz Pajacyka (ponad 50% deklarowanych wejść na stronę na 
Facebooku). W dalszej kolejności widoczna jest strona Danone, TVN oraz Polsa-
tu. Pod względem aktywności internauci wykazują najwięcej działań na stronach 
Pajacyka, WOŚ oraz Danone. Tak wysokie wyniki oznaczają, że działalność fi rm 
i organizacji niedochodowych jest skuteczna i cieszy się dużym zainteresowa-
niem wirtualnych społeczności.

16  A. Dejnaka i in., Badania ankietowe bezpośrednie „Współpraca fi rm biznesu i organizacji 
non profi t na podłożu Internetu. Udział internautów w działaniach charytatywnych  w social me-
diach”, badania realizowane pod kierownictwem prof. dr hab. B. Iwankiewicz-Rak w ramach gran-
tu naukowego WSB we Wrocławiu – MNiSzW nr NN115247236, Wrocław 2009–2011.
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Tabela 2

Odwiedzanie i czynny udział internautów na poszczególnych stronach na Facebooku

Nazwa Odwiedzanie stron 
(wartość %)

Czynny udział 
(wartość %)

WOŚP 52,7 23,4
Pajacyk  50,3 46,7
Pampers 12,6   3,0
Danone – Podziel się posiłkiem 25,7 16,8
Cisowianka – Studnie dla Sudanu 13,8 10,8
Polsat – Podaruj dzieciom słońce 21,6   8,4
TVN – Nie jesteś sam 24,6 13,2
Inne   7,8   7,8

Źródło: opracowanie własne. Badania ankietowe bezpośrednie „Współpraca fi rm biz-
nesu i organizacji non profi t na podłożu Internetu. Udział internautów w działa-
niach charytatywnych  w social mediach”, badania realizowane w ramach grantu 
naukowego MNiSzW nr NN115247236, Wrocław 2009–2011. N = 369.

Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci prowadzonego przez Pol-
ską Akcję Humanitarną. Fanpage na Facebooku jest uzupełnieniem komunikacji 
internetowej prowadzonej na stronie www.pajacyk.pl i ma na celu wytwarzanie 
informacji na temat działań charytatywnych17. Natomiast celem istnienia głów-
nego serwisu internetowego jest zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci dzięki 
kliknięciu internauty w „brzuszek Pajacyka” i ofi arowanie dzieciom posiłku. Za 
każde kliknięcie sponsorzy Polskiej Akcji Humanitarnej wpłacają fundacji 5 gro-
szy. Obecnie każdego dnia polskie dzieci „dokarmia” około pięćdziesiąt tysięcy 
osób18. Strona na Facebooku ma za zadanie głównie wizerunkowe oraz wspoma-
gające budowanie zaangażowania internautów oraz dotarcie do szerokiego grona 
odbiorców19 (rysunek 2).

17  Więcej na temat polityki w social mediach: J. Sterne, Social Media Metrics: How to Me-
asure and Optimize Your Marketing Investment, John Wiley&Sons, New York 2010, s. 105–108 
oraz L. Evans, Social Media Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter & Other 
Social Media: Promoting Your Company Through Viral Marketing, Que Publishing, Indiana 2011, 
s. 135 i n.

18  Więcej informacji na ten temat w serwisie internetowym Pajacyka: http://www.pah.org.pl/ 
nasze-dzialania/8/pajacyk (dostęp z dn. 20.12.2011).

19 Fanpage „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej: http://www.facebook.com/PajacykPL? 
ref=ts#!/PajacykPL?sk=wall (dostęp z dn. 20.12.2011).
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Rys. 2. Fanpage Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej oraz przykładowa aktywność 
skierowana do internautów

Źródło: http://www.facebook.com/PajacykPL?ref=ts#!/PajacykPL?sk=wall (dostęp z dn. 
20.12.2011).

Pajacyk na Facebooku skupia obecnie ponad 27 tysięcy fanów i ma ponad 
362 aktywnych użytkowników, którzy umieszczają informacje na temat akcji 
społecznej na swojej tablicy oraz współdzielą i współtworzą informacje ze swo-
imi znajomymi. Dzięki licznym informacjom oraz zdjęciom zamieszczanym na 
tablicy serwis ma charakter wizerunkowy, a liczba wpisów i komentarzy zwią-
zanych z działaniami Pajacyka świadczy o wysokim stopniu komunikacji orga-
nizacji non profi t z internautami – zarówno w formie informacji jednostronnej, 
jak i dialogu z użytkownikami portalu społecznościowego (np. udostępnianie 
wykładów otwartych związanych z gospodarką żywnościową, cieszących się 
dużym zainteresowaniem oraz licznymi komentarzami). Dodatkowo Pajacyk 
w AppStore umożliwia ściągnięcie darmowej aplikacji „iPajacyk” na iPoda 
i wspomaganie działań charytatywnych niezależnie od miejsca przebywania.

Oceniając aktywność internautów na portalu społecznościowym zwią-
zaną z akcjami charytatywnymi, można zauważyć, że jest to głównie oglądanie 
stron akcji społecznych na Facebooku oraz udostępnianie treści innym osobom 
(tabela 3).
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Tabela 3

Aktywności internautów na Facebooku związane z akcjami charytatywnymi

Na Facebooku: Wartość liczbowa 
N = 369

Wartość 
procentowa (%)

Umieszczam linki z obejrzanymi akcjami charytatyw-
nymi innym osobom 48 13

Klikam „lubię to” w udostępnione przez znajomych 
linki charytatywne 207 56,1

Biorę czynny udział w komentowaniu akcji społecz-
nych na portalu 24 6,5

Oglądam strony organizacji non profi t 90 24,4

Źródło: jak pod tabelą 1.

Ponad 56% respondentów na Facebooku klika „lubię to” w udostępnione 
przez znajomych linki charytatywne, a 24,4% ogląda strony organizacji non pro-
fi t. Zaledwie 6,5% deklaruje czynne komentowanie akcji społecznych na portalu, 
a około 13% respondentów umieszcza linki związane z akcjami charytatywnymi. 
Biorąc po uwagę tematykę akcji społecznych na Facebooku, można stwierdzić, 
że uczestnicy społeczności wirtualnej są najbardziej aktywni (klikanie „lubię 
to” oraz udostępnianie linków innym) w związku z ratowaniem zwierząt i roślin 
(49,2% wskazań), a najmniej – w działaniach związanych z ekologicznym try-
bem życia (6,8% wskazań). 

Z reguły nowe obszary oraz ich zastosowania powodują, że przedsiębior-
stwa, działając charytatywnie na Facebooku i będąc pierwszymi na tym obszarze, 
są łatwiej zauważane oraz odnoszą większy sukces konkurencyjny20. Przykła-
dem może być fanpage Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na stronie 
www.e-serce.wosp.org.pl została udostępniona internetowa aplikacja e-Serca21 
– rysunek 3. 

20  M.E. Porter, M.R. Kramer, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyj-
nej, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, One Press, Gliwi-
ce 2007, s. 51–53.

21  Źródło: http://e-serce.wosp.org.pl/ oraz http://www.facebook.com/profi le.php?id= 
100000945917425&ref=tn_tnmn (dostęp z dn. 20.12.2011).
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Rys. 3. Akcja e-Serce WOŚP oraz przykładowy komunikat WOŚP na Facebooku

Źródło: http://e-serce.wosp.org.pl/; http://www.facebook.com/profi le.php?id= 
100000945917425&ref=tn_tnmn (dostęp z dn. 20.12.2011).

Logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na początku szare, zostanie 
rozświetlone dzięki użytkownikom, którzy zdecydują się zapełnić poszczególne 
piksele, dokonując nawet drobnych wpłat – co jest internetowym odzwiercie-
dleniem serduszek otrzymywanych w realnym obszarze. Działania na stronie są 
połączone z Facebookiem – obecnie istnieje możliwość współtworzenia serca 
WOŚP w okresie zbiórki pieniężnej, wiadomością o rozświetleniu pikseli na 
e-Sercu będzie można podzielić się na Facebooku i zachęcić znajomych do dzia-
łania w słusznej sprawie. Komunikat o treści „zapaliłem swój piksel na sercu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” pojawiać się będzie bowiem na profi lu 
darczyńcy wraz z widokiem rozświetlonych przez niego pikseli na e-Sercu22.

Nowe technologie stawiają przed organizacjami non profi t wyzwania, ale 
także umożliwiają komunikację z grupą docelową działań oraz nawiązywa-
nie współpracy z innymi podmiotami rynkowymi, a także wspólne działanie 
na podłożu wirtualnym. Pozwalają także, według modelu „ścieżki kyosei”, na 
globalny aktywizm w obszarze działań charytatywnych i współpracy pomiędzy 
fi rmą biznesu, organizacjami niedochodowymi a klientami/uczestnikami akcji 
społecznych23.

22  Więcej informacji na temat akcji e-Serce: http://e-serce.wosp.org.pl/ (dostęp z dn. 
20.12.2011).

23  R. Kaku, Ścieżka kyosei, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business 
Review, One Press, Gliwice 2007, s. 122–123.
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Podsumowanie

Komunikowanie społeczne w obszarach działań NGOs stanowi obecnie 
jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. 
Organizacje, które nie dostosowały się do współczesnych form komunikacyjnych, 
nie są w stanie budować właściwego wizerunku, umożliwiającego rozszerzania 
działalności non profi t. Biorąc pod uwagę, że ich działania przyczyniają się do 
rozwoju społeczeństw obywatelskich oraz, jak określa to Giddens, demokracji 
dialogowej, ich sposoby komunikowania stają się tym bardziej istotne.

SOCIAL COMMUNICATION IN THE ASPECT OF BUILDING 
THE IMAGE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Summary

Article draws attention to the signifi cance of the Internet which has one of the most 
important means of communication today. Internet now plays the major role in society 
because of its basic characteristics, such as global coverage and interactivity. Considera-
tions focus on theoretical issues in the fi eld of mass communication, as well as on issue 
related to the construction of the image of the selected NGOs through online communi-
cations. The article also presented empirical studies related to the activity of non-profi t 
organizations on social networking sites.

Translated by Agnieszka Dejnaka, Aleksandra Perchla-Włosik

Keywords: Internet, social communication, non-profi t organizations, corporate image.





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

     PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 28

NR 747 2013

JOANNA KOS-ŁABĘDOWICZ
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH FIRM 

I POMIAR ICH SKUTECZNOŚCI

Streszczenie

Rosnąca popularność społeczności sieciowych i mediów społecznościowych 
wywołuje konieczność zmiany postrzegania tradycyjnej roli komunikacji marketingo-
wej. Autorka starała się pokrótce przedstawić potencjalne zastosowania mediów społecz-
nościowych dla przedsiębiorstw, podkreślić znaczenie odpowiedniego doboru mediów 
społecznościowych do zakładanych celów przedsiębiorstwa oraz zwrócić uwagę na 
konieczność mierzenia efektywności wybranych narzędzi.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, marketing w mediach społecznościowych, 
marketing internetowy, pomiar efektywności działań w mediach 
społecznościowych.

Wprowadzenie 

Media społecznościowe to przeważnie wirtualne miejsca, w których użyt-
kownicy mający podobne zainteresowania mogą wymieniać się komentarzami, 
opiniami i przemyśleniami. Do takich miejsc należą społeczności sieciowe, jak 
Facebook, NK, MySpace, LinkedIn i tym podobne, a także markowe strony 
internetowe, na przykład Amazon, eBay, Allegro, czy korporacyjne strony takich 
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przedsiębiorstw, jak IBM, Cisco, Oracle, Sun MicroSystems. Społecznościowa 
sieć to nowy świat mediów, bezpłatnie tworzonych zarówno przez użytkowni-
ków, jak i przedsiębiorstwa1. 

1. Media społecznościowe – narzędzia komunikacji

Kanałów komunikacyjnych oferowanych za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych jest na tyle dużo, że dane przedsiębiorstwo może mieć poważny 
problem z wyborem narzędzia najbardziej odpowiadającego jego konkretnym 
potrzebom. Najważniejsze jest określenie rezultatów, jakie chce się osiągnąć 
przez wykorzystywanie w swojej działalności mediów społecznościowych, na 
przykład czy chce się zgrupować wokół siebie społeczność potencjalnych klien-
tów zainteresowanych marką lub produktami, czy też zademonstrować swoje 
kompetencje w danej branży. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony (zawie-
rający tylko niektóre z bardziej znanych mediów społecznościowych: Facebook2, 
Twitter3, blogowanie4, LinkedIn5 i YouTube6) schemat wyboru medium społecz-
nościowego odpowiedniego do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa7.

Wybór narzędzi oferowanych przez media społecznościowe jest zależny 
od wyboru przez przedsiębiorstwo określonego rynku, na przykład biznes-do-
-biznesu (B2B) lub biznes-do-konsumenta (B2C), czy celów poszczególnych 
kampanii marketingowych. Narzędzia dostępne w sieci Web 2.0, usprawniające 
komunikację, przekazywanie informacji i interakcję zarówno z potencjalnymi 
klientami, jak i potencjalnymi partnerami biznesowymi, nie podlegają sztyw-
nym podziałom. Konkretne narzędzia, takie jak blog, mogą być wykorzystywane 
w różnych celach przez indywidualnych użytkowników Internetu. Mogą z nich 
korzystać w swojej działalności również przedsiębiorstwa. Warto pokrótce omó-
wić te najpopularniejsze.

1  A. Henderson, R. Bowley, Authentic Dialogue? The Role of „Friendship” in a Social Media 
Recruitment Campaign, „Journal of Communication Management” 2010, Vol. 14, No. 3, www.
emeraldinsight.com/1363-254X.htm (dostęp z dn. 5.12.2011).

2  http://www.facebook.com/ (dostęp z dn. 5.12.2012).
3  http://twitter.com/ (dostęp z dn. 5.12.2012).
4  Na przykład polskie strony pozwalające założyć i prowadzić blogi (dostęp z dn. 5.12.2012): 

http://mylog.pl/, http://blog.onet.pl/, http://www.blog.pl/, http://www.blox.pl/html czy zagranicz-
ne: http://technorati.com/, http://www.thoughts.com/, http://www.blogging.com/, http://it.toolbox.
com/blogs/it-blogs.

5  http://www.linkedin.com (dostęp z dn. 5.12.2012).
6  http://www.youtube.com/ (dostęp z dn. 5.12.2012).
7  E. Brown, Working the Crowd. Social Media Marketing for Business, The Charted Institute 

for IT, Swindon 2011, s. 24.
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Rys. 1. Schemat wyboru odpowiedniego medium społecznościowego

Źródło: E. Brown, Working the Crowd. Social Media Marketing for Business, The Char-
ted Institute for IT, Swindon 2011, s. 24.

1. Blog – najogólniej blogowanie można zdefi niować jako następującą po sobie 
serię wpisów (postów), których zbiór określany jest mianem bloga. Typowy 
blog składa się ze strony głównej (pokazującej najbardziej aktualne posty), 
archiwum (umożliwiającego dostęp do starszych postów) oraz – zazwyczaj 
wyraźnie zaznaczonej – wizytówki, opisującej, kto jest twórcą danego blo-
ga8. Blogowanie pozwala na dynamiczne dzielenie się informacjami i inte-
resującymi linkami z czytelnikiem. Możemy wyróżnić najróżniejsze rodzaje 
blogów: osobiste, korporacyjne, blogi konkretnych produktów, małych dzieci 
czy wreszcie zwierząt domowych. Jednym z celów blogów korporacyjnych 
jest przekonanie potencjalnych klientów do tego, że dana organizacja to nie 
jakiś bezduszny mechanizm, ale prawdziwi ludzie, mający swoje problemy, 
rodziny, poczucie humoru. Potencjalni klienci będą poszukiwać interesują-
cych ich informacji i porad na blogu, będą mogli komentować poszczególne 

8  E. Wilde, Deconstructing Blogs, „Online Information Review” 2008, Vol. 32, No. 3, s. 405,  
www.emeraldinsight.com/1468-4527.htm (dostęp z dn. 5.12.2012).



36 Joanna Kos-Łabędowicz

posty, a inni blogerzy będą mogli zamieszczać odnośniki do danego bloga 
na swoich stronach9.

2. Podkast (z ang. podcast, z połączenia słów iPod – odtwarzacza plików mu-
zycznych fi rmy Apple i broadcast – z ang. ‘przekaz’, ‘transmisja’) – to forma 
internetowej publikacji dźwiękowej (zazwyczaj w formacie mp3) lub fi lmo-
wej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem techno-
logii subskrypcji RSS10.

3. Wideoblog – (z ang. videoblog, vlog, vog lub vodcast) rodzaj internetowego 
bloga, który składa się głównie z plików fi lmowych publikowanych chrono-
logicznie przez autora, pliki zazwyczaj są udostępniane w technologii video-
streamingu lub można je pobrać do swojego komputera11. W Polsce wciąż 
bardziej popularne są prywatne lub eksperckie wideoblogi, jednak za granicą 
można zaobserwować coraz częstsze wykorzystywanie tego narzędzia12.

9  Przykładowe polskie blogi korporacyjne (dostęp z dn. 5.12.2012): blog fi rmy Google Polska 
– http://www.googlepolska.blogspot.com/, blog operatora sieci komórkowej Play – http://www.
blogplay.eu/, blog portalu internetowego Interia – http://fi rmowy.blog.interia.pl/, blog miesięczni-
ka „Brief” – http://blog.brief.pl/, blog o blogach korporacyjnych – http://blogifi rmowe.wordpress.
com/, przykłady zagranicznych blogów korporacyjnych (dostęp z dn. 5.12.2012): blog Coca-Coli 
– http://www.coca-colaconversations.com/, główny blog fi rmy Google – http://googleblog.blog-
spot.com/, blog serwisu społecznościowego LinkedIn –http://blog.linkedin.com/, blog fi rmy Kodak 
– http://1000words.kodak.com/thousandwords/, strona z blogami fi rmy Microsoft – http://www.
microsoft.com/communities/blogs/PortalHome.mspx. 

10  Podcast – a co to jest?, http://podcastsportowy.wordpress.com/podcast-a-co-to-jest/ (dostęp 
z dn. 5.12.2012). Przykłady polskich podkastów (dostęp z dn. 5.12.2012): Polskie Radio – http://
www2.polskieradio.pl/podcasting/, TVN24 – http://www.tvn24.pl/podcast.html i zagranicznych 
stron agregujących podkasty: internetowy sklep Apple iTunes – http://www.apple.com/itunes/pod-
casts/, http://www.podcast.com/, podkasty fi rmy Lego – http://www.legobuildersoftomorrow.com/
podcasts.html.

11  J. Paul, What is Vlogging (and How to Ger Started), O’Reilly Digital Media, 2005, http://
digitalmedia.oreilly.com/2005/07/27/vlog.html (dostęp z dn. 12.12.2012).

12  Przykłady polskich vblogów (dostęp z dn. 12.12.2012): prywatnych – http://www.youtube.
com/watch?v=uJC_IqKh5Dc i eksperckich – http://jakubwolynski.pl/, plebiscyt na  najlepszy pol-
skojęzyczny vlog roku – http://www.youtube.com/watch?v=OMrxgs9b91w, zagraniczne vlogi: 
vlog o winach stworzony w celu rozreklamowania rodzinnego biznesu – http://tv.winelibrary.com/, 
marketingowy vlog prowadzony przez założycielkę Marketing Zen Group – http://www.shama.tv/, 
vlog na temat blenderów – http://www.willitblend.com/.
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4. Forum internetowe – przeniesiona do Internetu forma grup dyskusyjnych, 
służąca wymianie poglądów i informacji pomiędzy osobami o podobnych 
zainteresowaniach za pomocą przeglądarki internetowej13.
Decydując się na wybór konkretnego narzędzia z palety mediów społecz-

nościowych, należy pamiętać o ich ograniczeniach, o których dość często się 
zapomina14:
1. Media społecznościowe nie wystarczą, by skompensować wady kiepskie-

go produktu czy organizacji – próba użycia mediów społecznościowych 
do wypromowania kiepskiego produktu lub usługi może w rzeczywistości 
zaszkodzić danej organizacji – informacja o złej jakości bardzo szybko się 
rozprzestrzeni wśród użytkowników Internetu, z drugiej strony, jeżeli dana 
organizacja jest wprawna w używaniu mediów społecznościowych, bardzo 
szybko dostanie informację zwrotną na temat produktu, pracowników czy 
procesów biznesowych i będzie w stanie zająć się tymi problemami, zanim 
zdążą wyrządzić znaczącą szkodę.

2. Media społecznościowe nie są receptą na natychmiastowy sukces – mają na 
celu głównie budowanie relacji, czy to z klientami, czy z partnerami bizne-
sowymi, a to wymaga czasu.

3. Media społecznościowe nie są darmowe – dołączenie do Facebooka czy innej 
społeczności sieciowej jest zazwyczaj darmowe, stąd bardzo często pojawia 
się błędne przekonanie, że wykorzystywanie mediów społecznościowych jest 
darmowe lub bardzo tanie, co nie jest do końca prawdą – stworzenie i pro-
wadzenie odnoszącej sukcesy społeczności wymaga wysiłku, czasu i udanej 
integracji narzędzi społecznościowych z całościową polityką organizacji.

2. Badanie efektywności wykorzystywanych mediów społecznościowych

Zadanie przeprowadzenia badania w Internecie ze względu na swój roz-
miar stanowi dla badacza nie lada wyzwanie. Dostępna technologia czy wyspe-
cjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem danych mogą je do 

13  Na przykład: http://www.forum.sony.pl/index.php, http://www.lustrzanka.sony.pl/#!!!/szkol-
ka czy http://www.domore.sony.pl/ – poświęcone produktom Sony i ich wykorzystaniu, http://fo-
rum.ingbank.pl/ – forum Ing Banku dotyczące oferowanych produktów; http://forums.ubi.com/eve 
– forum fi rmy Ubisoft poświęcone grom, problemom technicznych, nowinkom dotyczącym no-
wych produktów itp. (dostęp z dn. 12.12.2012). 

14  D. Kepren, Likable Social Media. How to Delight You Customers, Create an Irresistible 
Brand, and Be Generally Amazing on Facebook (and Other Social Networks), McGrawHill, New 
York 2011, s. 9–10.
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pewnego stopnia ułatwić. Należy jednak pamiętać o tym, że prawdopodobnie 
w zebranych informacjach pozostaną luki lub ich jakość będzie pozostawiała 
wiele do życzenia.

Mierząc efektywność wykorzystywanych mediów społecznościowych, 
trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w Internecie występują dwie grupy narzędzi: 
pozostające pod kontrolą danego przedsiębiorstwa i te znajdujące się poza jego 
bezpośrednią kontrolą. W przypadku narzędzi kontrolowanych przez przedsię-
biorstwo (np. fi rmowej strony, fi rmowego bloga, strony na Facebooku, Twitterze 
czy kanałów na YouTube) przedsiębiorstwo ma dostęp do metryk udostępnia-
nych przez te strony lub może skorzystać na przykład z Google Analytics, żeby 
uzyskać interesujące wielkości (przykłady mierników dla mediów społeczno-
ściowych ujęto w tabeli 1).

Tabela 1 

Przykładowe mierniki efektywności dla wybranych mediów społecznościowych

Typ narzędzia Przykładowe mierniki efektywności

Blog − liczba subskrybentów,
− liczba odsłon strony,
− liczba odświeżeń kanału RSS,
− liczba komentarzy,
− liczba trackbacków,
− liczba repostów,
− wskaźnik konwersji

Forum − liczba nowych subskrybentów,
− liczba nowych członków,
− liczba nowych wątków,
− liczba użytkowników regularnie zamieszczających posty (na miesiąc),
− liczba nowych postów (na dzień),
− liczba odsłon strony,
− liczba zarejestrowanych użytkowników,
− wskaźnik odpowiedzi,
− 10 najczęściej zadawanych pytań,
− 10 najbardziej aktywnych respondentów w danym wątku

Facebook − liczba fanów,
− liczba poruszanych wątków,
− liczba komentarzy/„lubię to”

YouTube − liczba odsłon,
− liczba subskrybentów danego kanału,
− liczba komentarzy,
− wskaźnik konwersji

Źródło: opracowanie na podstawie: E. Brown, Working the Crowd..., s. 21–22.
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Należy mieć świadomość, że pomimo posiadania dobrze opracowanej 
strony internetowej czy obecności na Facebooku, YouTubie czy w innej sieci 
społecznościowej duża część dyskusji na temat przedsiębiorstwa, jego produk-
tów czy marki będzie toczyć się poza kontrolowanymi przez to przedsiębiorstwo 
mediami. Nie można jednak ignorować tych pozostających poza kontrolą płasz-
czyzn: powinno się je obserwować, wyciągać wnioski z uzyskanych dzięki nim 
informacji, ulepszać swoją działalność i czasami podejmować próby wpłynięcia 
na nie. 

Jednym z narzędzi mierzenia skuteczności wpływu mediów społeczno-
ściowych jest analiza treści, polegająca na traktowaniu tych mediów jako jednej 
ogromnej grupy fokusowej składającej się z klientów, potencjalnych klientów, 
pracowników i potencjalnych kandydatów do zatrudnienia bezustannie dzielą-
cych się ze światem swoimi przemyśleniami. Prosty pomiar liczby podjętych 
dyskusji i komentarzy odnoszących się do danego przedsiębiorstwa nie jest 
wystarczającym miernikiem – uznanie, iż to, że dana fi rma jest coraz częściej 
wspominana w mediach społecznościowych, bez zwrócenia uwagi na kontekst 
i treść wypowiedzi, może być niebezpieczne i w dłuższej mierze zaszkodzić inte-
resom lub wizerunkowi przedsiębiorstwa. Analiza treści może zostać przeprowa-
dzona w następujących etapach15:
1. Znalezienie treści – jednym z najtrudniejszych jest etapów znalezienie od-

powiedniej treści, która ma podlegać analizie – w sieci toczą się bowiem 
niezliczone dyskusje i dlatego przedsiębiorstwo nieraz będzie musiało sko-
rzystać z kilku różnych wyszukiwarek i ich botów (z ang. web crawlers 
– programy służące do indeksowania treści w Internecie, następnie indeksy 
są wykorzystywane przez wyszukiwarkę do wybrania wyników wedle zada-
nego kryterium poszukiwania) w celu jak najpełniejszego odszukania treści 
do analizy.

2. Ocena typu występujących konwersacji – na przykład odpowiedź na pytanie, 
sugestia, krytyka, odpowiedź na krytykę, reklamowanie i inne. Skategoryzo-
wanie toczących się rozmów pozwoli na wyłonienie tych najistotniejszych, 
do których przedsiębiorstwo może chcieć się ustosunkować, oraz na ignoro-
wanie mniej istotnych.

15  K. Delahaye Paine, Measure What Matters. Online Tools for Understanding Custo-
mers, Social Media, Engagrmrnt, and Key Relationships, John Wiley & Sons, Hoboken 2011, 
s. 91–95.



40 Joanna Kos-Łabędowicz

3. Ocena widoczności marki – czyli tego, czy o przedsiębiorstwie (produk-
cie, marce) wspominano w dyskusji jako o ważnym elemencie i czy zosta-
nie ono zapamiętane (zwiększając rozpoznawalność marki), czy też było 
wspominane tylko przy okazji i jako mało znaczące dla całości treści danej 
wypowiedzi.

4. Ustalenie potencjalnego lidera opinii – czy dana wypowiedź jest cytatem 
albo odwołuje się do jakiegoś autorytetu. Jeżeli tak, to do kogo i czy ta osoba 
może być traktowana jako potencjalny lider opinii na temat przedsiębior-
stwa/produktu/marki. W jaki sposób przekazuje swoje zdanie i czego nie za-
mieszcza w swoich wypowiedziach.

5. Ocena stopnia sentymentu klientów i rekomendacji bądź jej braku – czy-
li ustalenie, czy klienci przedsiębiorstwa są zadowoleni z jego produktów/
usług i czy polecają je innym użytkownikom, opinie polecające można po-
dzielić na: pozytywne, negatywne, wyważone i neutralne.

6. Sprawdzenie, czy przekaz zainicjowany przez przedsiębiorstwo został za-
uważony i podjęty przez użytkowników Internetu – przedsiębiorstwo zazwy-
czaj będzie dążyć do przekazania swoim odbiorcom konkretnego komunikatu 
i warto ocenić, w jakiej mierze trafi ł on do odbiorców, czy został przez nich 
podjęty, czy jest powtarzany dalej i w jakiej części (np. całość komunikatu 
jest przekazywana dalej, tylko część komunikatu jest przekazywana dalej, 
błędny komunikat jest przekazywany dalej).

7. Ocena pozycjonowania przedsiębiorstw w najważniejszych kwestiach – czy 
przedsiębiorstwo jest postrzegane na przykład jako pożądany pracodawca 
lub dostarczyciel dobrej jakości produktów? Analiza powtarzających się te-
matów czy zastrzeżeń i ocena ich wagi pozwolą podjąć decyzję o ewentual-
nym działaniu lub jego braku.

8. Ocena autorytetu osób wypowiadających się lub postujących, czyli ocena 
ważności wypowiedzi w kategoriach liczby wyświetleń danego postu, od-
nośników do danego bloga, odpowiedzi w danym wątku, innymi słowy 
– sprawdzenie, jak poczytny jest autor i do jakiej liczby użytkowników do-
ciera ze swoimi wiadomościami.
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Podsumowanie

Różnego typu społeczności internetowe zrzeszają coraz większe grupy 
użytkowników mających podobne zainteresowania. Przedsiębiorstwa zaczynają 
doceniać możliwości oferowane przez media społecznościowe. Należy jednak 
pamiętać, że media te nie ograniczają się tylko do napisu „lubię to” na stronach 
internetowych czy zamieszczenia linku do fi lmików z YouTube’a opowiadają-
cych o fi rmie – to nowe i skomplikowane narzędzie wymagające od przedsiębior-
stwa dużego zaangażowania i wysiłku. 

SOCIAL MEDIA IN MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES 
AND HOW TO MEASURE THEIR EFFECT

Summary

Growing popularity of social networks and social media forces a change in approach 
to marketing communication. Author makes an attempt to present potential applications 
of social media for enterprises, showing the need of choosing propel channel with regard 
to goals the company wishes to achieve; a need for measuring the result of company’s 
actions is shown as well.

Translated by Joanna Kos-Łabędowicz

Keywords: social media, social media marketing, Internet marketing, measunng 
effectiveness of social media marketing.
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WPŁYW RÓŻNIC POKOLENIOWYCH 
NA SPOSOBY KOMUNIKACJI POLAKÓW

Streszczenie

Zmiany pokoleniowe wywarły i nadal wywierają istotny wpływ na zachowania 
nabywcze Polaków. Każde z analizowanych pokoleń, będące segmentem nabywców, 
charakteryzuje się przywiązaniem do innych produktów i usług telekomunikacyjnych 
W artykule wykorzystano wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie fi rmy Interac-
tive Intelligence. Celem badania była diagnoza różnic w nawykach komunikacyjnych 
Polaków z tak zwanego pokolenia Y (18–31 lat) w porównaniu ze starszymi pokoleniami 
– pokoleniem X (32–46 lat) i pokoleniem baby boomers (47–55 lat). 

Słowa kluczowe: komunikacja międzyludzka, różnice pokoleniowe.

Wprowadzenie

Zmiany pokoleniowe istotnie wpływają na zachowania nabywcze konsu-
mentów. Kształtują się wraz z nimi: sposób podejmowania decyzji, zachowania 
i oczekiwania wobec produktów, postrzeganie ryzyka, czas potrzebny na podję-
cie decyzji, chęć uczenia się w zakresie wykorzystania nowych technologii. 
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W artykule wykorzystano wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie 
fi rmy Interactive Intelligence1. Celem badania była diagnoza różnych form kon-
taktu oraz różnic w nawykach komunikacyjnych pomiędzy młodym pokoleniem 
(Y) a pokoleniami starszymi (X oraz baby boomers). Interaktywny Instytut Badań 
Rynkowych na zlecenie Interactive Intelligence przeprowadził badanie nawyków 
komunikacyjnych Polaków z tak zwanego pokolenia Y (18–31 lat) w porówna-
niu ze starszymi pokoleniami – pokoleniem X (32–46 lat) i pokoleniem baby 
boomers (47–55 lat). Badania wykazały istotny wpływ różnic pokoleniowych na 
zmiany nawyków komunikacyjnych badanych segmentów. 

Celem przeprowadzonej analizy jest ocena wpływu zmian pokoleniowych 
na nawyki komunikacyjne Polaków i wyłonienie kluczowych czynników kształ-
tujących ich zachowania nabywcze.

1. Różnice pokoleniowe

Zmiany pokoleniowe wywarły i nadal wywierają istotny wpływ na zacho-
wania nabywcze Polaków (wszystkich nabywców na świecie). Przyzwyczajenie, 
zaufanie do sprawdzonych produktów stają się podstawą podejmowania decyzji. 
Każde z analizowanych pokoleń, będące segmentem nabywców, charakteryzuje 
się przywiązaniem do innych produktów, usług, innowacji, odpowiadających ich 
pokoleniu. Pojawia się również problem edukacji w zakresie zakupu i obsługi 
nowych urządzeń.

Pokolenie Y, zwane generacją milenium, to ludzie młodzi, urodzeni po 
1980 roku, sprytni i zuchwali, którym brak cierpliwości, pokory i szacunku dla 
hierarchii służbowej, są przekonani o własnej wartości i wiedzy, żądni zmian 
obowiązujących standardów. 

1  Badanie zostało zrealizowane w dniach 27 lipca – 12 sierpnia 2011 r. za pomocą ankie-
ty internetowej (CAWI – Computer Assisted Web Interview) w grupie docelowej 1000 osób. Dla 
zapewnienia precyzji oszacowań zastosowano nowatorskie podejście do ważenia danych, będące 
wynikiem projektu badawczego realizowanego w 2010 r. w ramach programu Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju „Inicjatywa Technologiczna”. Zgodnie z opracowaną metodologią dane są 
ważone w odmienny sposób w wypadku zjawisk związanych z Internetem oraz niemających z nim 
bezpośredniego związku. Dla sposobów komunikacji niewymagających korzystania z Internetu 
zastosowano metodę ważenia, która pozwala na uogólnianie wyników badań na populację Pola-
ków. Dla środków komunikacji wykorzystujących Internet wyniki zostały zważone i oszacowane 
dla populacji internautów, a następnie ekstrapolowane na populację Polaków (przy założeniu, że 
osoby niekorzystające z Internetu nie używają go do komunikacji). W wypadku kilku pytań nie ma 
możliwości uogólnienia wyników na populację Polaków – dlatego w tych nielicznych przypadkach 
prezentowane wyniki dotyczą internautów. Źródło: www.marketing-news.pl, Interactive Intelligen-
ce, 29 listopada 2011 (dostęp z dn. 28.12.2011).
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Do zalet tego pokolenia można zaliczyć: otwarcie na różnorodne kultury, 
doskonałą znajomość Internetu i nowych technologii ICT, niezależność i ambi-
cję, podzielność uwagi, umiejętność pracy w grupie, zadaniowe podejście do 
pracy, przebojowość i waleczność, wykonywanie zadań z pasją, zaangażowanie 
w zadania dające satysfakcję. 

Pokolenie to ma też wiele słabych stron: niecierpliwość, brak umiejętno-
ści komunikowania się – stąd narastający konfl ikt pokoleń, również w biznesie, 
wygórowane oczekiwania, brak samodzielności (zarówno życiowej, jak i zawo-
dowej), pokory i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach, rosz-
czeniowość, upadek autorytetów, postrzeganie świata poprzez pryzmat własnych 
korzyści, komfortu i wygody, szybkie znudzenie wszystkim, odrzucanie krytyki, 
brak lojalności.

Pokolenie X (32–46 lat) charakteryzuje dbałość o jakość życia zarówno 
prywatnego, jak i zawodowego, atmosferę w pracy, częsta zmiana pracodawców, 
stabilność decyzji, większa pokora wobec życia, niezależność, samodzielność 
w podejmowaniu decyzji, duża aktywność zawodowa i społeczna.

Pokolenie baby boom charakteryzuje stabilność zachowań, uznanie autory-
tetów, przywiązanie do jednej fi rmy, dostrzeganie wartości pracy i bycia potrzeb-
nym w społeczeństwie, cierpliwość i wyważenie słów, praca indywidualna, 
lojalność wobec fi rmy, akceptacja reguł i wzorów postępowania.

Wraz z następującymi zmianami pokoleniowymi i szybkim rozwojem 
otoczenia techniczno-technologicznego można zaobserwować kształtowanie 
nawyków komunikacyjnych charakterystycznych dla analizowanych segmen-
tów Polaków. Postępowanie nawykowe eliminuje lub zawęża proces decyzyjny, 
upraszcza i przyspiesza podejmowanie decyzji. 

2. Sposoby i bariery komunikacji 

Komunikacja jest terminem, którego łaciński pierwowzór oznacza wymianę, 
łączność. Jest to wzajemne porozumiewanie się, przekazywanie informacji, 
umiejętności, pojęć, idei, uczuć. Dzieje się to za pomocą nadawania i odbioru 
znaczenia określonych zachowań, symboli tworzonych przez słowa, gesty, 
dźwięki, obrazy, dotyk. J.F. Engel, M.R. Warshaw i T.C. Kinnear2 zdefi niowali 
komunikację jako „transakcję między dwoma lub więcej stronami, polegającą 

2  J.F. Engel, M.R. Warshaw, T.C. Kinnear, Promotion Strategy, Irwin, Chicago 1998, s. 43, cyt. 
za G. Rosa, Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2009, s. 8.
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na wzajemnym przekazywaniu treści za pomocą świadomie wybranych symboli 
o określonym znaczeniu”. 

Komunikacja ma miejsce codziennie i w każdej niemalże sytuacji. Wymiana 
myśli może odbywać się poprzez słowa (mówione lub pisane), gesty oraz obrazy. 
Dzięki komunikowaniu się zaspokajane są następujące potrzeby:

− potrzeba przynależności (daje poczucie uczestnictwa w życiu jakiejś 
grupy społecznej),

− potrzeba wpływu i kontroli otoczenia społecznego,
− potrzeba otoczenia opieką innych i posiadania przeświadczenia, że inni 

odwzajemniają się opieką.
Niezależnie od zaplanowanych działań promocyjnych komunikację stano-

wią również zachowania pracowników fi rmy, wygląd fi rmy, jej dokumentów, 
środków transportu, wygląd i zawartość strony internetowej i tym podobne. Tra-
dycyjnie komunikacja rozumiana jest jako proces polegający na przekazywaniu 
informacji pomiędzy podmiotami. Obecnie komunikowanie to nie tylko przeka-
zywanie informacji, to także tworzenie relacji, wspólnoty.

Informacje przekazywane są za pomocą różnych kanałów komunikacyj-
nych. Istnieją kanały komunikacji osobowej i nieosobowej3. Kanał komunika-
cji osobowej to dwie osoby lub więcej komunikujące się ze sobą bezpośrednio. 
Może to być komunikacja twarzą w twarz, przez telefon, drogą pocztową, przez 
Internet. Kanały komunikacji nieosobowej to sposoby przekazywania komuni-
katów bez kontaktu osobistego lub informacji zwrotnej. Należą do nich media, 
atmosfera i wydarzenia.

Skutkiem złej komunikacji może być utrata czasu, prestiżu, pieniędzy, wia-
rygodności czy zaufania. W rozmowach biznesowych zła komunikacja często 
prowadzi do przerwania negocjacji i sytuacji konfl iktowych. Można wyróżnić 
trzy grupy barier skutecznego komunikowania się: 
1. Semantyczne – nadmiar informacji, za szybkie tempo przekazywania, znie-

kształcenie, niezrozumiała tematyka, terminologia lub język.
2. Psychologiczne – negatywne nastawienie, różnice pokoleń, brak tolerancji, 

nieśmiałość, brak zainteresowania lub przeciwnie – zbyt duże zaangażowa-
nie emocjonalne, zmęczenie, brak przygotowania merytorycznego, mono-
tonność przekazu.

3  Ph. Kotler, G. Armstrong,  J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 836.
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3. Fizyczne i środowiskowe – hałas, temperatura, miejsce, pora dnia, awaria sie-
ci, zbyt duża liczba uczestników, presja czasu, zła aranżacja pomieszczeń.
Nawyki natomiast powstają na skutek wielokrotnego, powtarzanego 

działania. 

3. Charakterystyka zachowań nabywców wobec wybranych form komuni-
kacji

Na podstawie wyników badań wśród przedstawicieli poszczególnych seg-
mentów nabywców (Y, X i baby boomers) można stwierdzić, że we wszystkich 
pokoleniach do najważniejszych form komunikacji należą: spotkania osobiste, 
rozmowy przez telefon komórkowy, wysyłanie SMS-ów. Różnice występują 
w wykorzystaniu poczty e-mail, aktywności na forach, portalach społeczno-
ściowych, które są domeną młodych. Spośród wszystkich wykorzystywanych 
w komunikacji międzyludzkiej narzędzi zmiany pokoleniowe w największym 
stopniu dotyczą telefonii tradycyjnej4. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że telefon stacjonarny jest uważany za 
niezbędny przez około 70% respondentów w wieku powyżej 47 lat, ale już tylko 
30% osób z pokolenia Y (18–31 lat) podziela tę opinię. Spada również odsetek 
wykorzystania tego kanału komunikacji przez młodsze pokolenia w kontaktach 
zarówno prywatnych, jak i służbowych (ok. 80% w pokoleniu baby boomers, 
tylko 60% w pokoleniu Y) oraz w kontaktach typu klient – fi rma (ok. 80% wśród 
respondentów powyżej 47 lat, tylko 47% w najmłodszym pokoleniu).

Rozwój nowych kanałów komunikacji nie wpływa na zanik kontaktów oso-
bistych. Wszyscy respondenci uznali spotkania osobiste za najbardziej niezbędną 
formę kontaktów z ludźmi. W kontaktach prywatnych, służbowych czy kontak-
tach z usługodawcami spotkania osobiste wciąż są najczęściej stosowaną formą 
komunikacji, walcząc o palmę pierwszeństwa jedynie z telefonią mobilną. 

Na rysunku 1 przedstawiono preferowane przez respondentów kanały 
komunikacji. Zdecydowanie dominują kanały osobowe, niezależnie od pokole-
nia, które uczestniczyło w badaniu. 

4  Opracowano na podstawie: Maleje popularność telefonii tradycyjnej, www.marketing-news.
pl, Interactive Intelligence, 29 listopada 2011 (dostęp z dn. 28.12.2011).
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Rys. 1. Formy komunikacji respondentów

Źródło: www.marketing-news.pl, Interactive Intelligence, 29 listopada 2011 (dostęp 
z dn. 28.12.2011).

Waga spotkań osobistych wiąże się przekonaniem o sile pierwszego wra-
żenia, możliwości reagowania na zachowanie niewerbalne rozmówcy, dyskrecji 
prowadzonej rozmowy. Biorąc pod uwagę zgodne (90%–93%) preferowanie 
spotkań osobistych przez wszystkie badane pokolenia, należy tę wiedzę wyko-
rzystywać we wpływaniu na zachowania nabywcze Polaków.
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W tabeli 1 przedstawiono hierarchię form komunikacji charakterystyczną 
dla każdego z omawianych segmentów respondentów. 

Tabela 1

Hierarchia form komunikacji charakterystyczna dla segmentów Y, X i baby boomers

Forma komunikacji
Segment I

(Y)
%

Segment II
(X)
%

Segment III
(baby boomers) 

%

1. Spotkania osobiste 93 93 90

2. Rozmowy przez telefon 
komórkowy 77 85 92

3. Wysyłanie SMS-ów 
i MMS-ów 57 67 71

4. Korzystanie z poczty e-mail 40 49 40

5. Rozmowy przez telefon 
stacjonarny 31 50 71

6. Rozmowy głosowe 
za pomocą Internetu 18 26 21

7. Rozmowy wideo 18 25 32
8. Aktywność na internetowych 

portalach społecznościowych 16 14 8

9. Rozmowy na czacie 13 13 9

10. Aktywność na forach 
internetowych 12 12 7

11. Korzystanie ze smartfona 8 8 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie rysunku 1.

Analizując informacje przedstawione w tabeli 1, można stwierdzić, że choć 
tak dużo różnic upatruje się w wykorzystaniu poszczególnych środków komuni-
kacji przez wyodrębnione segmenty, to pierwsze trzy – spotkania osobiste, roz-
mowy przez telefon komórkowy, wysyłanie SMS-ów i MMS-ów – są najbardziej 
powszechne we wszystkich badanych segmentach. Różnice pojawiają się dopiero 
przy wykorzystaniu telefonu stacjonarnego, który jest narzędziem pokoleń star-
szych. Młodszemu pokoleniu znacznie bliższa jest poczta e-mail. Pozostałe formy 
komunikacji są znacznie mniej powszechne w wykorzystaniu przez wszystkie 
analizowane segmenty. Wymienione trzy główne narzędzia komunikacji, nieza-
leżnie od wieku respondentów, stanowią przyszłościową formę kontaktu z nimi. 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że zmiany pokoleniowe nie wpływają 
istotnie na zróżnicowanie preferencji w zakresie kanałów komunikowania. To 
zmiany techniczno-technologiczne wywierają wpływ na rozwój nowych form 
komunikacji, preferowanych przez wszystkich respondentów (niezależnie od 
wieku) w podobnym zakresie.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmiany pokoleniowe wywarły i nadal 
wywierają istotny wpływ na zachowania nabywcze Polaków. Postęp techniczny 
powoduje preferowanie nowych kanałów komunikowania. Powyżej 90% res-
pondentów z każdego pokolenia deklaruje korzystanie z „komórki” we wszelkich 
rozmowach. W kontaktach prywatnych również jednym z najbardziej popular-
nych narzędzi jest wysyłanie wiadomości SMS/MMS (szczególnie młodzi). Por-
tale społecznościowe i fora są wykorzystywane głównie przez młodych. Młodzi 
konsumenci korzystają z nich głównie dla rozrywki i podtrzymania kontaktów 
ze znajomymi. W kontaktach prywatnych, służbowych czy kontaktach z usługo-
dawcami spotkania osobiste wciąż są najczęściej stosowaną formą komunikacji. 
Należy tę wiedzę odpowiednio wykorzystywać we wpływaniu na zachowania 
nabywcze Polaków w zakresie wykorzystania środków komunikacji. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że zmiany pokoleniowe nie wpływają istotnie na zróż-
nicowanie preferencji w zakresie kanałów komunikowania.

IMPACT OF GENERATIONAL DIFFERENCES ON THE POLES’ WAYS 
OF COMMUNICATION

Summary

Generational changes have had and still have a signifi cant impact on how do Poles 
communicate. Each of the analyzed generations, which is a segment of buyers, is char-
acterized by attachment to other products and services. The article uses the results of 
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a study commissioned by the company Interactive Intelligence. The aim of this study 
was to diagnose the differences in Poles’ communication habits: so-called generation Y 
(18–31 years) compared with older generations – the generation X (32–46 years) and the 
generation of baby boomers (47–55 years). 

Translated by Joanna Rosa

Keywords: interpersonal communication, generational differences.
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NASTAWIENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ DO REKLAM

Streszczenie

Liczba internautów w Polsce dynamicznie wzrasta, zwiększa się także liczba form, 
narzędzi i przekazów reklamowych wykorzystujących medium Internetu. Młodzież coraz 
chętniej korzysta z ofert zakupów internetowych, wirtualnych gier czy możliwości obej-
rzenia fi lmów online. Znacznie więcej poświęca też czasu na rozrywkę i edukację w sieci. 
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy reklamy obecne w Internecie prze-
szkadzają im bardziej niż pozostałych internautom?

Słowa kluczowe: reklama, marketing, młodzież.

Wprowadzenie

W internetowym świecie XXI wieku zarówno dzieci, jak i młodzież coraz rza-
dziej sięgają po książki, zastępując je fi lmami, streszczeniami lub audiobookami. 
Czytanie stało się po prostu niemodne. Papierowa prasa coraz częściej zostaje 
zastępowana e-gazetami lub wiadomościami z internetowych portali informa-
cyjnych. Współczesna młodzież, wychowana na grach komputerowych, chętniej 
korzysta z powszechności Internetu oraz funkcjonalności telefonii komórkowych. 
Jednak szybki dostęp do internetowych zasobów informacji, zwiększająca się 
popularność serwisów społecznościowych oraz telewizji internetowej pociąga za 
sobą zwiększającą się liczbę przekazów reklamowych. Nakłady fi nansowe na 
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marketing internetowy i mobilny z roku na rok jest systematycznie powiększany 
we wszystkich krajach z powszechnym dostępem do Internetu. 

Badanie IAB AdEx za 2010 rok ukazuje utrzymywanie się dwucyfrowego 
trendu wzrostowego wydatków na e-reklamę. Wartość rynku reklamy interneto-
wej w Polsce w 2010 roku stanowiła ponad 1,5 miliarda zł, czyli 204 mln więcej 
niż w 2009 roku. Współczesna młodzież coraz bardziej jest narażana na inwazyjne 
internetowe reklamy typu display, przekazy reklamowe w poczcie elektronicznej, 
a także wydłużające się zsynchronizowane na kilku kanałach telewizyjnych bloki 
promocyjne. Jest to swego rodzaju opłata za darmowe skrzynki e-mailowe, dar-
mowe wyszukiwarki czy bezpłatny dostęp do fi lmów na YouTubie. Jednak posta-
wiłbym tezę, że młodzieży bardziej niż osobom starszym przeszkadzają wszelkie 
formy reklam, utrudniające dostęp do wyszukiwanych stron i programów.

1. Tylko pozornie darmowe media

Na tradycyjnym rynku wszystko, co jest darmowe, wzbudza podejrzenia. 
W Internecie zupełnie odwrotnie – od zawsze kojarzony był z bezpłatnymi usłu-
gami sieciowymi. Do 2000 roku obecnie najpopularniejsza w Polsce i na świecie 
wyszukiwarka Google była całkowicie darmowa i pozbawiona wszelkich prze-
kazów o charakterze reklamowym. Reklama pojawiła się na początku 2000 roku 
i były to przekazy tekstowe sprzedawane przez przedstawiciela handlowego na 
podstawie CPM – Cost Per Thousand (M = 1000)). W październiku 2000 roku 
Google wprowadziło system sprzedaży linków sponsorowanych AdWords, który 
w zmienionej formie funkcjonuje do dziś. Koszty utrzymania tysięcy serwerów 
potrzebnych do sprawnego funkcjonowania wyszukiwarki przekraczają miliardy 
dolarów rocznie. 

Podobnie wygląda sprawa z darmowymi kontami poczty elektronicznej: 
jeżeli różnice w parametrach płatnego i darmowego konta e-mail są niezauwa-
żalne, to z punktu widzenia internautów przepłacanie jest niepotrzebne. Słowo 
„darmowa” jest także i w tym przypadku ściśle związane z brakiem opłaty ze 
strony użytkowników, ale tylko i wyłącznie w formie pieniężnej. Przecież duże 
pojemności skrzynek pocztowych i załączników przechowywane na serwerach 
muszą zostać nie tylko opłacone, ale zostały zaprojektowane i wdrożone celem 
zwiększenia zysków fi rmy. Internauci, zakładając konto pocztowe, wypełniają 
ankietę, która kwalifi kuje ich do statystyk użytkowników danego serwisu oraz 
zgodnie z zaakceptowanym regulaminem będą otrzymywać reklamowe wiado-
mości e-mail. Ponadto coraz częściej popularne serwisy doklejają reklamy do 
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treści listów, a duża liczba użytkowników darmowych kont zwiększa liczbę 
reklamodawców. Ostatnią możliwością opłaty za darmową pocztę elektroniczną 
jest korzystanie z serwisu pocztowego poprzez logowanie się za pomocą portalu, 
gdzie aby przeczytać otrzymane wiadomości, użytkownik jest atakowany przez 
liczne reklamy banerowe wyświetlane na każdej odwiedzanej witrynie serwisu, 
mimo iż tego typu promocje stają się ostatnio coraz mniej skuteczne1.

Tabela 1

Wyniki Megapanelu ze stycznia 2011. 10 najpopularniejszych polskich witryn 
w kategorii biznes, fi nanse i prawo

Lp. Nazwa Liczba unikalnych 
użytkowników Liczba odsłon Zasięg

(%)

1. Grupa Onet.pl 4 217 542 69 143 989 23,15

2. Grupa Money.pl 3 481 530 39 933 725 19,11

3. Grupa Infor 3 258 062 30 841 804 17,89

4. Grupa Wirtualna Polska 3 122 739 53 889 284 17,14

5. Grupa Bankier.pl 2 176 139 46 942 653 11,95

6. Grupa Gazeta.pl 1 700 361 19 121 680 9,33

7. Grupa Interia.pl 1 583 597 27 650 211 8,69

8. egospodarka.pl 1 432 134 8 035 321 7,86

9. forumprawne.org 1 004 072 b/d 5,51

10. Grupa O2.pl 939 740 8 026 008 5,16

Źródło: M. Berezowski, Megapanel, styczeń 2011  – serwisy tematyczne, www.inter-
netstandard.pl/news/368513/Megapanel.styczen.2011.serwisy.tematyczne.html 
(dostęp z dn. 3.01.2012).

Internetowe banery reklamowe są także formą zapłaty stosowaną w porta-
lach informacyjnych. W Polsce do liderów internetowego rynku informacyjnego 
należy Onet, Interia i Wirtualna Polska (tabela 1). Dostęp do informacji za pomocą 
sieci jest szybki i bezpłatny, jednak serwisy ponoszą koszty utrzymania domeny, 
serwerów, pracowników obsługi i dziennikarzy. Zdecydowana większość pre-
zentowanych wiadomości pochodzi z przedruku płatnych informacji z gazet 
papierowych. Na pierwszych miejscach w rankingu najbardziej opiniotwórczych 

1  T. Karwatka, Usability w e-biznesie, Helion, Gliwice 2009, s. 81.
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polskich mediów znalazła się w kwietniu 2011 roku „Rzeczpospolita” (832 cyto-
wania) oraz „Gazeta Wyborcza” (659)2. Pół roku później liderem została „Gazeta 
Wyborcza” (992), a „Rzeczpospolita” spadła na drugie miejsce (914), jednak 
gdyby te dwie gazety ogłosiły upadłość, liczba i wiarygodność prezentowanych 
informacji w internetowych portalach znacznie zmniejszyłaby się i – być może 
– zostałyby wprowadzone opłaty. W połowie roku 2011 dziewięć największych 
słowackich serwisów informacyjnych wprowadziło opłaty za korzystanie z ich 
baz. Być może w najbliższej przyszłości podobne zmiany nastąpią na rodzimym 
rynku internetowych portali informacyjnych. 

Telewizja jest od wielu lat liderem pod względem nakładów fi nansowych 
przeznaczanych na reklamę. Dane Kantar Media pokazują, że w październiku 
2011 roku cennikowe wpływy reklamowe polskich stacji telewizyjnych spadły 
w skali roku o 7,6%, jednak przekroczyły kwotę 1,6 miliarda zł. Z roku na rok 
drastycznie spada liczba Polaków, którzy płacą abonament telewizyjny na media 
publiczne. Na koniec 2009 roku liczba abonentów rejestrujących odbiorniki sta-
nowiła zaledwie 36% polskiego społeczeństwa. Coraz większe grono osób uważa, 
że dostęp do medium telewizji jest darmowy. Zdecydowana większość narzeka 
na długie bloki reklamowe, ich częstość oraz głośność. Jednak to wszystko ma za 
zadanie utrzymać darmowe oglądanie takich stacji, jak Polsat czy TVN. 

Do wymienionych powyżej mediów dochodzą jeszcze reklamy radiowe, 
denerwujące słuchaczy chcących pozyskać informacje lub posłuchać muzyki. 
Reklamy kinowe coraz częściej opóźniają czas projekcji fi lmu, a wiadomości SMS 
o charakterze promocyjnym odrywają nas od codziennych prac i przyjemności. 

2. Nastawienie młodzieży do reklam

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2011 roku na grupie 1000 pol-
skich internautów przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych i opublikowane 
w raporcie Adstandard 20113. Narzędziem badawczym była ankieta internetowa4. 

2  Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2011 roku, Instytut Monitorowania 
Mediów, http://www.instytut.com.pl/IMM/o_fi rmie/raport_najbardziej_opiniotworcze_media_09_
2011.pdf  (dostęp z dn. 3.01.2011), s. 5.

3  G. Szymański, M. Barańska-Fischer, Polscy internauci a reklama online, w: Internet Stan-
dard, Raport adStandard 2011, www.internetstandard.pl/whitepapers/1705/Raport.adStandard2011.
html (dostęp z dn. 12.01.2012).

4  P. Hague, Badania marketingowe, Planowanie, metodologia i ocena wyników, Onepress, Gli-
wice 2006, s. 124–125.
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Badanie miało na celu zapoznanie się z opinią internautów na temat reklam 
w różnych mediach. 

Odpowiedź na podstawowe pytanie, czyli o ogólny stosunek ankietowanych 
do reklamy, jest przewidywalna, gdyż 83% z nich uważało, że jest on negatywny, 
a jedynie 12% postrzegało ją pozytywnie. Na potrzeby niniejszej publikacji 
przyjmijmy, że młodzież to osoby w wieku 15–18 lat, zaś osoby w przedziale 
wiekowym 18–24 lat to studenci lub młodzi pracownicy.

80%

83%

84%

79%

86%

86%

17%

12%

10%

13%

10%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

pozytywny

negatynwy

Rys. 1. Ogólny stosunek polskich internautów do reklam w podziale na grupy 
wiekowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Szymański, M. Barańska-Fischer, op.cit.

Jak wynika z rysunku 1, młodzież należy do grup wiekowych, które charak-
teryzują się najmniejszym negatywnym nastawieniem do reklam (80%) oraz jest 
grupą o największej liczbie osób posiadających pozytywny stosunek do reklam 
(17%). Zdecydowanie najbardziej przekazy reklamowe przeszkadzają osobom 
starszym w wieku powyżej 45 lat, wśród których jedynie co dziesiąty ankieto-
wany zaznaczył odpowiedź pozytywnego nastawienia. 
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Respondenci zostali także poproszeni o zaznaczenie stwierdzeń, z którymi 
się zgadzają. Ze stwierdzeniem „Reklamy w tym medium są głupie” (rysunek 2), 
bez względu na rodzaj medium, zdecydowanie częściej zgadzała się młodzież niż 
ankietowani z pozostałych grup wiekowych. Być może przytoczone określenie 
jest bliższe młodym niż pozostałym grupom wiekowym, jednak można przy-
puszczać, że większość z nich nie byłaby w stanie wytłumaczyć tego określenia. 
Dla młodzieży najgłupsze są reklamy otrzymywane poprzez wiadomości SMS 
(69%), spotykane w Internecie (58%) oraz oglądane w telewizji (48%).
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Rys. 2. Wyniki potwierdzenia zdania „Reklamy w tym medium są głupie” w podziale 
na młodzież i średnią całej grupy badanej

Źródło: jak pod rys. 1.

Młodzież w mniejszym stopniu (30%) niż osoby starsze w wieku 45–54 lat 
(39%) zdaje sobie sprawę, że reklama podwyższa cenę promowanego produktu. 
Ponadto prawie 40% ankietowanej młodzieży uważa (rysunek 3), że reklamo-
wane produkty są lepsze jakościowo, gdzie identyczną opinię potwierdza jedy-
nie 26% ankietowanych, zaś w grupie wiekowej 45–54 lata odsetek ten wynosi 
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jedynie 8%. Oznacza to, że osoby dorosłe są bardziej świadome mechanizmów 
działania i fi nansowania strategii marketingowych. 
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Rys. 3. Wyniki odpowiedzi na pytanie: „Jakość produktów reklamowanych w porów-
naniu do produktów niereklamowanych jest Twoim zdaniem…”

Źródło: jak pod rys. 1.

Jeśli chodzi o reklamy internetowe, to respondenci w przedziale wieko-
wym 15–17 (65%) oraz 18–24 (66%) twierdzą, że są przymuszani do ogląda-
nia e-reklamy. Zdecydowana większość, bo aż 62% 15–17-latków deklaruje, 
że reklamy internetowe są niezwykle irytujące. Aż 15% młodzieży uważa, że 
reklamy skierowane są właśnie do nich, gdzie w całej badanej grupie tylko co 
dziesiąta osoba potwierdza takie wrażenie. Młodzieży zdecydowanie bardziej 
podobają się reklamy internetowe wykorzystujące kreatywność i niekonwencjo-
nalność. Natomiast elementy interaktywności docenia prawie trzy razy więcej 
osób w wieku 15–18 lat niż w innych grupach wiekowych. Ponadto brak nachal-
ności oraz  możliwość wyłączenia reklamy internetowej jest elementem, który 
wśród młodzieży jest ważnym kryterium akceptowalności kreacji reklamowych. 
Młodzież ponad dwa razy częściej niż pozostali ankietowani czyta/ogląda i, jeśli 
ją zaciekawią, klika w reklamy napotykane w Internecie.  

Reklamy emitowane w szczególnie popularnych wśród młodych ludzi por-
talach społecznościach, takich jak NK czy Facebook, drażnią najbardziej właśnie 
młodzież (38%) oraz 18–24-latków (26%). Reklamy w serwisach muzycznych 
także bardzo przeszkadzają młodzieży, natomiast ciekawostką jest fakt, iż jedy-
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nie co trzeciemu ankietowanemu z przedziału wiekowego 15–18 lat zawadza 
reklama w poczcie elektronicznej, gdzie odsetek ten wśród całej grupy respon-
dentów wynosi aż 48%. Ponadto 63% ankietowanej młodzieży deklaruje, że czę-
sto otrzymuje e-maile z materiałami reklamowymi.  

100%

72%

52%

33%

16%

11%

9%

10%

100%

83%

46%

31%

17%

14%

13%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

mniej ni  2 z

2 z

5 z

10 z

20 z

30 z

50 z

wi cej ni  50 z 15-18

rednia ogólna
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sięcznego abonamentu za Internet, aby korzystać z Internetu wolnego od 
reklam, gdyby dopłata wynosiła…”

Źródło: jak pod rys. 1.

Wiele młodych osób za bardzo irytujące uważa reklamy pojawiające się, 
zanim wyświetli się pożądana strona internetowa. Dotyczy to także linków 
sponsorowanych, reklamy w postaci linków umieszczanych w środku artykułu, 
reklam wyskakujących pod warstwą przeglądanej strony oraz fi lmików rekla-
mowych pojawiających się na stronach internetowych. Ogólnie każda forma 
e-reklamy irytuje i przeszkadza, jednak 91% ankietowanej młodzieży nie byłaby 
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skłonna zapłacić za dostęp do często odwiedzanych przez nich stron interneto-
wych w zamian za ukrycie zamieszczonych na nich reklam. Może to wynikać 
z braku dochodów osób w tym wieku – najbardziej skłonni do wprowadzenia 
opłat są ankietowani w wieku 35–44 lata oraz powyżej 55. roku życia, gdzie 
odsetki te odpowiednio wynoszą 27% i 30%.

Jednak jak pokazuje wykres przedstawiony na rysunku 4, młodzież chętniej 
niż inne grupy wiekowe w badaniu jest gotowa dopłacić do comiesięcznego abo-
namentu za Internet, aby uwolnić go od reklam. Najbardziej preferowana kwota 
dopłaty mieści się w przedziale 20–30 zł. Kwotę powyżej 50 zł jest w stanie prze-
znaczyć jedynie do dziesiąty ankietowany, najchętniej zaznaczaną odpowiedzią 
(72%) była wartość 2 zł. 

Podsumowanie

Reasumując, należy zauważyć, że wszelkie przejawy reklamy są w pol-
skim społeczeństwie odbierane raczej negatywnie, bez względu na to, czy jest 
to innowacyjne medium Internetu, popularna telewizja czy coraz mniej czytana 
prasa. Młodzież, która bardzo dużo czasu spędza na „surfowaniu” po Internecie, 
zauważa przekazy reklamowe. Najbardziej przeszkadzają jej banery na portalach 
informacyjnych i społecznościowych oraz bloki promocyjne prezentowane na 
kanałach telewizyjnych. Powszechność opinii i przyzwyczajenie do darmowego 
korzystania z narzędzi i informacji zamieszczanych w sieci są coraz bardziej 
zauważalne zarówno wśród młodzieży, jak i wszystkich polskich internautów. 
Na wprowadzenie opłat za wolny od reklam Internet zdecydowałby się jedynie 
co dziesiąty respondent, a miesięczną kwotę w wysokości powyżej 30 zł akcepto-
wałby jedynie co piąty ankietowany. Jednak przeprowadzone badania nie potwier-
dzają tezy, że młodzieży bardziej niż osobom starszym przeszkadzają wszelkiego 
rodzaju formy reklamy. Uzyskane odpowiedzi na pytanie o irytację reklamami 
w poszczególnych mediach dowodzą, że bez względu na wiek i zainteresowania 
napotykane przekazy reklamowe przeszkadzają wszystkim jednakowo.
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ATTITUDES OF POLISH YOUTH TO ADVERTISING

Summary

The number of Internet users in Poland is increasing rapidly, increasing the number 
of forms, tools and advertising messages using the Internet medium. Young people often 
use the offer online shopping, virtual games, or on how to watch movies online. Also 
spends much more time for relaxing and education network. Are the ads displayed on the 
Internet disturb them more than other Internet users?

Translated by Grzegorz Szymański

Keywords: advertising, marketing, young people.
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INSTRUMENTY REKLAMY I ICH WPŁYW 
NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU SOKÓW

Streszczenie

Celem badań była identyfi kacja i analiza postaw konsumentów wobec typowych 
form reklamy, określenie stopnia postrzegania oraz oddziaływania reklamy telewizyj-
nej na zachowania nabywcze konsumentów na rynku soków i nektarów owocowych. 
Respondenci spośród wielu typów reklam w największym stopniu preferują reklamę 
telewizyjną, która jest podstawowym środkiem przekazu. Kształtuje ona w świadomo-
ści konsumenta przekonanie o istnieniu idealnych produktów, wyznacza nowy model 
zachowań nabywczych, kreuje właściwy wizerunek marki, zachęca do zakupu, ukazuje 
pozytywne atrybuty produktu, ma atrakcyjną formę przekazu. O sile jej popularności 
świadczy również sposób prezentacji produktów. 

Słowa kluczowe: reklama, zachowanie konsumentów, rynek soków.

Wprowadzenie

Reklama jest najważniejszym narzędziem promocyjnym stosowanym na 
rynku produktów spożywczych. Rynek ten jest jednym z pięciu sektorów prze-
znaczających najwyższe nakłady na tę formę promocji. Szacuje się, że w nad-
chodzących latach wydatki na reklamę żywności będą wykazywały tendencję 
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wzrostową1. Sektor napojów bezalkoholowych to arena, na której obecnie 
toczy się intensywna rywalizacja. Taki stan rzeczy przyczynia się do jego wie-
loaspektowego rozwoju, gdyż producenci wystawiają propozycje nowatorskich 
koncepcji i niekonwencjonalnych działań, wdrażają na rynek nowe grupy pro-
duktów, dodatki i innowacyjne opakowania. Obejmuje to także realizację działań 
w obszarze technologii produkcji, dystrybucji oraz marketingu, w szczególności 
promocji i reklamy2. 

Reklama na rynku produktów spożywczych i napojów powinna dostarczać 
konsumentom wskazówek związanych ze zdrowym stylem życia i prawidłowym 
sposobem odżywiania. Reklamodawcy zobligowani są do przedstawiania wzor-
ców żywieniowych i ukazywania pozytywnych emocji związanych z samym 
procesem konsumpcji. Istotne jest również to, że informacje prezentowane 
w reklamie, w szczególności telewizyjnej, powinny kreować odpowiednie modele 
zachowań konsumpcyjnych. Poza tym reklama żywności najczęściej koncentruje 
się na ujawnianiu satysfakcji bezpośrednio wynikającej z ich konsumpcji3. 

Rynek soków uważa się obecnie za jeden z najszybciej rozwijających się 
segmentów rynku żywnościowego. Wynika to przede wszystkim z właściwości 
zdrowotnych i odżywczych soków. Na polskim rynku konkuruje ze sobą kilku 
potężnych producentów napojów, którzy, aby utrzymać silną pozycję, integrują 
się w duże korporacje rynkowe i fi nansowe. Zwiększają tym samym swoją pozy-
cję rynkową i stają się mocniejsi marketingowo, co w efekcie jest związane z ich 
intensywnymi działaniami reklamowymi.

1. Zakres merytoryczny badań

Przeprowadzone badania miały na celu identyfi kację i analizę postaw kon-
sumentów wobec typowych form reklamy, określenie stopnia postrzegania oraz 
oddziaływania reklamy telewizyjnej na zachowania nabywcze konsumentów 
na rynku soków i nektarów owocowych. 

Badania zostały zrealizowane na przełomie stycznia i lutego 2011 roku na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy i Toruniu. Do ich 
przeprowadzenia wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego. Narzędziem 

1  M. Świątkowska, Niestandardowe reklamy na rynku żywności, „Przemysł Spożywczy” 2009, 
nr 7, s. 33–35.

2  O. Andrzejewska, Przyjemne z pożytecznym, „Fresh & Cool Market” 2009, nr 5, s. 28–29.
3  J.L. Harris, J.A. Bargh, K.D. Brownell, Priming Effects of Television Food Advertising on 

Eating Behavior, „Health Psychology” 2009, Vol. 28, No. 4, s. 405.
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badawczym był kwestionariusz ankiety. Wywiad kwestionariuszowy (standa-
ryzowany) przeprowadzono na grupie 200 respondentów, których poproszono 
o udzielenie jednoznacznych odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestiona-
riuszu ankietowym. Dobór próby miał charakter przypadkowy. Z 200 ankiet do 
analizy przyjęto 190, które spełniły wymogi pod względem kompletności i pra-
widłowości ich wypełnień. W kwestionariuszu ankietowym znalazły się pytania 
dysjunktywne, które umożliwiły respondentom wybór jednego (lub więcej) spo-
śród zaproponowanych wariantów odpowiedzi, wykorzystano skale nominalne, 
porządkowe, niezrównoważone, skalę trzystopniową oraz pięciostopniową skalę 
Likerta. 

Strukturę zbiorowości z uwzględnieniem płci charakteryzował znaczny 
udział kobiet (60%), natomiast mniejszy mężczyzn (40%). Jeśli chodzi o wiek 
badanej populacji, to 44% respondentów stanowiły osoby z przedziału 20–29 lat, 
grupę wiekową 30–49 lat reprezentowało 37% ankietowanych, a 18% uczestni-
ków badania to przedstawiciele z przedziału wiekowego 50 lat i więcej. Stwier-
dzono również, że najwięcej ankietowanych posiadało wykształcenie wyższe 
– 46%. Po 22% badanych respondentów to osoby z wykształceniem niepełnym 
i wyższym. Jedynie 11% badanych respondentów legitymowało się wykształce-
niem zawodowym.

2. Wyniki badań

Badani określali własne stanowisko wobec reklamy. Analizując uzyskane 
wyniki, można stwierdzić, że dla 43% ankietowanych reklama stanowi przy-
datne źródło informacji o produktach, a jej obecność w wielu mediach akcep-
tuje i odbiera pozytywnie 66% respondentów. Nieco mniejszy odsetek badanych 
(31%) wykazuje neutralne nastawienie do tej formy promocji. Dezaprobatę 
dla reklamy wykazało 26% badanej populacji. Badania przeprowadzone przez 
A.I. Baruk4, dotyczące postaw badanych respondentów wobec reklamy, wska-
zały, iż ponad połowa respondentów wykazała obojętny stosunek wobec reklamy, 
pozytywny stosunek ujawniło zaledwie 14% badanej populacji. 

Badani wskazywali formę reklamy, którą preferują najbardziej (rysu-
nek 1). Analizując uzyskane wyniki, można stwierdzić, że badani w największym 
stopniu preferują reklamę telewizyjną (40%). Zdaniem ankietowanych, telewizja 
jest medium, które przyciąga ich uwagę. Poza tym częstotliwość emisji reklam 

4  A.I. Baruk, Wpływ reklamy na polskich nabywców fi nalnych, „Zarządzanie Przedsiębior-
stwem” 2008, nr 1, s. 2–5.
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telewizyjnych wpływa na kształtowanie się potrzeb konsumentów, a tym samym 
determinuje strukturę popytu oraz umożliwia rozwijanie wzorców zachowań 
nabywczych. M. Świątkowska i S. Berger5 podkreślają, że fi lm jest najpotężniej-
szym medium reklamowym, szczególnie jeśli chodzi o grupę produktów spożyw-
czych, gdzie bardzo istotna jest ekspozycja. 

Rys. 1. Opinia respondentów dotycząca preferencji form reklamy (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Kolejną pozycję w rankingu preferencji zajęła reklama internetowa 
(14%). Warto w tym momencie zadać pytanie, dlaczego społeczeństwo żyjące 
w świecie nowoczesnej technologii nie uznaje reklamy online za najciekawszą 
formę? Odpowiedź wydaje się prosta. Mimo że reklama w globalnej sieci tra-
fi a z konkretną informacją do szerokiego grona internautów, nie wpływa zna-
miennie na postawę konsumentów. Reklama w sieci ma wiele zalet, między 
innymi buduje wizerunek produktu, kształtuje świadomość marki. Nie zawsze 
jednak potrafi  swoim przekazem zatrzymać klienta i zdobyć jego lojalność. 

Badani ocenili w skali trzystopniowej (1 – najniższa ocena, 2 – śred-
nia ocena, 3 – najwyższa ocena) formy reklamy na podstawie następujących 
kategorii rodzajowych: atrakcyjność, dostarczanie informacji, wartość dla 
nabywcy, prestiż i motywacja zakupu. Ankietowani w największym stopniu 
akceptują reklamę telewizyjną (wartość sumaryczna 2,46). Na drugim planie

uplasowała się reklama internetowa (2,19), zaś na pozycji trzeciej reklama pra-
sowa (2,16) (tabela 1).

5  M. Świątkowska, S. Berger, Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsu-
mentów i rynku produktów spożywczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001, s. 12–17.
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Tabela 1

Ocena reklamy w poszczególnych mediach według kategorii rodzajowych
w opinii badanych respondentów (wg wag)6

Medium 
reklamowe Atrakcyjność Dostarczanie 

informacji 

Wartość 
dla 

nabywcy
Prestiż Zachęcanie 

do zakupu Ogółem

Reklama 
telewizyjna 2,52 2,52 2,31 2,45 2,51 2,46

Reklama 
prasowa 2,20 2,34 2,05 2,07 2,14 2,16

Reklama 
radiowa 1,87 2,05 1,91 1,91 1,87 1,92

Reklama 
internetowa 2,15 2,24 2,15 2,21 2,21 2,19

Reklama 
sklepowa 2,05 2,03 1,98 1,87 2,05 1,99

Reklama 
uliczna 2,03 1,93 1,89 1,87 2,02 1,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Za średnio wartościowe instrumenty promocji respondenci uznali reklamę 
internetową (2,15) i prasową (2,05), zaś najmniej wartościowe są, według nich, 
reklamy sklepowa, radiowa i uliczna (1,98–1,89). Reklamy telewizyjna, interne-
towa i prasowa stanowią natomiast najbardziej wartościowe formy komunikacji 
marketingowej. 

Z przedstawionych wyników badań można wnioskować, że poszczególne 
formy reklamy różnie wpływają na decyzje zakupowe nabywców. Konsumenci, 
którzy akceptują reklamę, chcą sprawdzić, czy produkt posiada wszystkie cechy 
prezentowane podczas emisji spotu reklamowego. Podstawowe czynniki decydu-
jące o skuteczności oddziaływania reklamy na zwyczaje zakupowe to: osobiste 
preferencje, upodobania, nastawienie odbiorcy do medium, nawyki, przyzwycza-
jenia konsumentów oraz dostępność do środka przekazu. W największym stopniu 
badani preferują i uznają pod każdym względem reklamę telewizyjną. W oce-
nie ankietowanych jest ona instrumentem marketingowym, który ma atrakcyjną 

6  Respondenci mieli ocenić poszczególne rodzaje reklam w skali 1–3, gdzie 1 – najniższa oce-
na, 3 – najwyższa ocena.
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formę przekazu, dostarcza rzetelnych i istotnych z punktu widzenia konsumenta 
informacji o produktach, z czym wiąże się wartość dla nabywcy, jest prestiżowa 
i zachęca do zakupu produktów. W opinii konsumentów reklama telewizyjna jest 
najciekawszym i najskuteczniejszym instrumentem promocyjnym. W zakresie 
mediów drukowanych ankietowani wysoko ocenili reklamę prasową, a spośród 
innowacyjnych narzędzi marketingowych – reklamę internetową. Na tej podsta-
wie można wnioskować, że komunikaty przekazywane za pośrednictwem telewi-
zji, prasy i Internetu są proste, ciekawe i zrozumiałe w odbiorze, dają wrażenie 
wyjątkowości produktów i czynią konsumpcję obiektem pragnień. Uzyskane 
wyniki potwierdzają tym samym wcześniej zidentyfi kowane postawy badanych 
respondentów wobec preferencji form reklamy. 

Badani oceniali czynniki warunkujące, a tym samym zwiększające atrakcyj-
ność reklamy telewizyjnej soków i nektarów owocowych (rysunek 2). 

udzia s awnej
osoby
3,5

porównanie
z konkurencj

4,2
oryginalno

Rys. 2. Ocena czynników warunkujących atrakcyjność reklamy telewizyjnej soków 
i nektarów owocowych według respondentów (wg wag)7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Analizując uzyskane wyniki badań, zauważono, że głównym wyznacz-
nikiem wpływającym na atrakcyjność reklamy telewizyjnej soków jest przede 
wszystkim oryginalna forma przekazu treści (średnia ocen 4,2). Wskazana cecha 

7  Respondenci mieli przypisać poszczególnym wariantom odpowiednią wartość według skali 
1–5, gdzie 1 – nieistotne; 2 – raczej istotne; 3 – ani ważne, ani nieważne; 4 – istotne; 5 – bardzo 
istotne.



69Instrumenty reklamy i ich wpływ na zachowania konsumentów... 

okazała się bardzo istotna dla 48,9% badanych. Nieco niżej oceniono humor 
(4,1 pkt), który miał bardzo istotne znaczenie dla 42,6% ankietowanych. Zda-
niem 47,9% badanej populacji, istotnym czynnikiem atrakcyjności reklamy jest 
element zaskoczenia (4,0) i muzyka (4,0), która okazała się ważna dla 42,6% 
badanych. Z kolei wypowiedź eksperta uzyskała 3,9 punktu i miała znaczenie 
dla 43,2% respondentów. Kolejnym czynnikiem, który w mniejszym stopniu 
zwiększa atrakcyjność reklamy telewizyjnej, jest grafi ka (3,7), która okazała się 
istotna dla 31,6% ankietowanych. W najmniejszym stopniu atrakcyjność reklamy 
warunkują: kolorystyka (3,7), porównanie produktów z ofertą konkurencji (3,6) 
oraz obecność sławnej osoby (3,5).

Ankietowani określali obraz idealnej reklamy telewizyjnej soków/nek-
tarów owocowych. Według opinii badanych, idealna reklama to taka, która 
w sposób obiektywny i rzeczowy przedstawia zalety soków owocowych (51,1%) 
(rysunek 3). 

dzia aj ca na zmys y (podkre laj ca
smakowito produktu)

skupiaj ca si na walorach zdrowotnych
i dietetycznych danego produktu

skupiaj ca si na wygodzie w u ytkowaniu
danego produktu

Rys. 3. Opinia respondentów dotycząca obrazu idealnej reklamy telewizyjnej soków 
i nektarów owocowych (w %)8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
Z punktu widzenia respondentów perfekcyjna reklama telewizyjna powinna 

skupiać się tylko i wyłącznie na walorach zdrowotnych i dietetycznych określonej 
grupy soków (46,3%). Badani uważają, że każdy przekaz reklamowy emitowany 

8  Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy spo-
śród możliwych wariantów odpowiedzi.
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w telewizji poza ukazywaniem wiarygodnych i rzetelnych informacji powinien 
być humorystyczny, wywołujący pozytywne skojarzenia z marką produktu, jak 
i produktem (37,9%).

 Respondenci oceniali wymienione czynniki wpływające na stopień zapamię-
tania reklamy telewizyjnej soków i nektarów owocowych (rysunek 4). W opinii 
ankietowanych głównym wyznacznikiem, który decyduje o tym, że dana reklama 
zapada w pamięć, jest charakterystyczny slogan reklamowy (średnia ocen 4,2). 
Czynnik ten był bardzo istotny dla 47,4% ankietowanych. Nieco niżej oceniono 
podkład muzyczny ściśle związany z tekstem przekazu i piosenki prezentujące 
cały komunikat reklamowy (po 4,1).
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przekaz reklamowy
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odwo anie do sytuacji ycia
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Rys. 4. Czynniki wpływające na stopień zapamiętania reklamy telewizyjnej soków 
i nektarów owocowych według respondentów (wg wag)9 (N = 175)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Podkład muzyczny zyskał aprobatę 78,3% ankietowanych. Dla 74,2% 
populacji istotne i bardzo istotne były piosenki współtworzące reklamę telewi-
zyjną soków. Zabawna oraz humorystyczna konwencja to determinanta istotna 

9  Respondenci mieli przypisać poszczególnym wariantom odpowiednią wartość według skali 
1–5, gdzie 1 – nieistotne; 2 – raczej istotne; 3 – ani ważne, ani nieważne; 4 – istotne; 5 – bardzo 
istotne.
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dla 46,3% badanych (4,1). Informacje zawarte w reklamie wpływają na to, że 
przekaz zapada w pamięć (3,9). Były one istotne dla 54,3% badanych. Respon-
denci nieco niżej ocenili pozytywne skutki wynikające z użytkowania produktu, 
mowa tu o walorach zdrowotnych, czyli składnikach odżywczych i witaminach, 
które warunkują prawidłowe funkcjonowanie organizmu i są podstawą codzien-
nej diety (3,8). Atrybut był zasadniczym kryterium absorbcji reklamy dla 44,6% 
badanych. Okazuje się, że osoby publiczne biorące udział w reklamie w nie-
wielkim stopniu wpływają na zapamiętanie przekazu (3,8). Pozostałe czynniki 
ankietowani ocenili następująco: linie melodyczne towarzyszące ekspozycji slo-
ganów reklamowych, efekty dźwiękowe – po 3,7 i odwołanie do sytuacji życia 
rodzinnego – 3,5. 

Na podstawie zaprezentowanych danych można wnioskować, że respon-
denci uznają reklamę telewizyjną za cenne źródło informacji o sokach i nekta-
rach owocowych, wskazuje ona bowiem atrybuty, zalety, właściwości, podkreśla 
ich pozytywny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo ich spożywania oraz wysoką 
jakość. Społeczeństwo preferuje także, aby w spocie reklamowym prezentować 
cechy produktów i markę oraz akcentować treści i hasło reklamowe, które rzutują 
na to, że przekaz zostanie przez nich zauważony i zapamiętany. Świadomość 
konsumentów dotycząca zdrowego stylu życia i troska o zdrowie skłania ich 
do sięgania po produkty oferujące wszystko, czego poszukują. Informację czer-
pią z reklamy telewizyjnej. Najważniejszymi kryteriami wyboru soków, które 
powinna podkreślać reklama telewizyjna, to: cena, walory zdrowotne i diete-
tyczne, opakowanie, innowacyjność, smakowitość i marka. Reklama telewizyjna, 
aby zainteresowała odbiorcę przekazem, powinna nie tylko eksponować atrybuty 
soków owocowych, ale musi być także wiarygodna, rzetelna, mieć zabawną 
i zaskakującą formę. 

Podsumowanie

Analizując uzyskane wyniki badań, można stwierdzić, że postawy respon-
dentów wobec przydatności reklamy są zróżnicowane, począwszy od tych 
o odcieniu pozytywnym, a skończywszy na negatywnych. Badani wskazują, że 
reklamowanie produktów jest potrzebne, co świadczy, że reklama została przez 
respondentów uznana za naturalne i powszechne zjawisko towarzyszące im na 
każdym polu działania. Przekaz reklamowy jest jednym z podstawowych źródeł 
informacji i ułatwia orientację w ofercie rynkowej. W opinii badanych reklama 
jest potwierdzeniem zdobytych inną drogą informacji o produktach. Treści prze-
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kazywane są za pośrednictwem druku, obrazu oraz dźwięku, co również może 
mieć wpływ na kształtowanie się postaw badanych respondentów odnośnie do 
potrzeby reklamowania produktów. 

Badani respondenci w największym stopniu preferują reklamę telewizyjną, 
która jest podstawowym środkiem przekazu. Kształtuje ona w świadomości kon-
sumenta przekonanie o istnieniu idealnych produktów, wyznacza nowy model 
zachowań nabywczych, kreuje właściwy wizerunek marki, zachęca do zakupu 
i ukazuje pozytywne atrybuty produktu. Reklama telewizyjna ma atrakcyjną 
formę przekazu. O sile jej popularności świadczy również sposób prezentacji 
produktów. 

Liderzy na rynku soków owocowych – Fortuna, Tymbark, Hortex, prowa-
dzą interesujące kampanie reklamowe, które niezaprzeczalnie mają wpływ na 
postawy konsumentów, skutkując zakupem soków. Przekazy reklamowe wymie-
nionych gigantów są oryginalne, humorystyczne, zaskakujące, co więcej – pre-
zentowane informacje są rzetelne i wiarygodne. To wszystko sprawia, że reklama 
telewizyjna soków przybiera atrakcyjną formę, w efekcie czego motywuje do 
zakupu. 

INSTRUMENTS ADVERTISINGS AND THEIR IMPACT 
ON CONSUMER BEHAVIOR ON THE JUICE MARKET

Summary

The aim of the conducted study was to identify and analyze consumers’ attitudes to 
typical advertisement forms. Furthermore, the study attempted at describing the way con-
sumers’ perceive the infl uence of television advertisement on their purchase behaviors’ 
at the market of fruit juice and nectars. The following aspects exert the force of televi-
sion advertisements of fruit juice and nectars on consumers’ purchase behavior, namely 
price, health and dietetic values, package, innovative character and brand of product. 
Consumers treat television advertisements as a vital source of information since they 
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indicate attributes, advantages, health aspect, security and high quality of the advertised 
products. 

 Translated by Mariola Grzybowska-Brzezińska

Keywords: advertising, consumer behavior, market juices.





WYKORZYSTANIE 
INSTRUMENTÓW 

MARKETINGOWYCH 
W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

     PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 28

NR 747 2013

KATARZYNA SZALONKA
Uniwersytet Wrocławski 

KIERUNKI ZMIAN ORIENTACJI RYNKOWEJ APTEK

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie kluczowych wyzwań dla korporacji farmaceutycz-
nych oraz sieci i indywidualnych aptek w zakresie stosowania narzędzi marketingowych 
w dobie społecznej odpowiedzialności zarządzania przedsiębiorstwem. Dotychczasowe 
zastosowanie instrumentów marketingowych wydaje się nie tylko nieskuteczne, ale też 
nieetyczne i nieodpowiedzialne społecznie. Dlatego proponuje się współpracę producen-
tów z aptekami i hurtowniami celem dostarczenia pełnej usługi w zakresie leczenia środ-
kami farmakologicznymi, a także stosowania opieki farmaceutycznej. 

Słowa kluczowe: leki, farmacja, zdrowie.

Wprowadzenie 

W zarządzaniu marketingowym fi rm produkujących leki wykorzystuje się 
podstawowe instrumenty, takie jak produkt (product), cena (price), dystrybucja 
(place), promocja (promotion), w celu zaspokojenia potrzeb wybranych grup 
nabywców. W przypadku dystrybutorów (aptek) w znikomym stopniu tworzy 
się leki (na zamówienie), a w ramach podstawowych instrumentów dobiera się 
szerokość i głębokość asortymentu, decyduje się na określone marki, wybiera się 
stosowną dla swojej koncepcji funkcjonowania podmiotu lokalizację i z więk-
szym lub mniejszym naciskiem dba się o wygląd miejsca sprzedaży leków 
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i środków medycznych. Dodatkowo właściciele aptek, ceniąc skuteczność zarzą-
dzania powierzchnią i półką w sklepie, odpowiednio eksponują towar zgodnie 
z zasadami merchandisingowymi i zarządzaniem kategoriami. W aptece istotnym 
instrumentem marketingowym jest obsługa pacjentów przez wykwalifi kowany 
personel (farmaceuta pełni zawód społecznego zaufania). Ustawa Prawo farma-
ceutyczne oraz Ustawa o zmianie ustawy o izbach aptekarskich1 obligują zarzą-
dzających apteką do zatrudniania farmaceutów i świadczenia przez nich usług 
pacjentom w zakresie bezpiecznej konsumpcji leków, co kwalifi kuje się do nurtu 
społecznej odpowiedzialności biznesu (producentów, hurtowników i apteka-
rzy), który najprawdopodobniej powinien zmienić oblicze marketingu w branży 
farmaceutycznej.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie kluczowych wyzwań dla korpo-
racji farmaceutycznych oraz sieci i indywidualnych aptek w zakresie stosowania 
narzędzi marketingowych w dobie społecznej odpowiedzialności zarządzania 
przedsiębiorstwem.

1. Skuteczność klasycznej działalności marketingowej

Po transformacji ustrojowej większość fi rm produkcyjnych z polskim kapi-
tałem ustalała ceny niskie, mając świadomość, że oferuje leki mało innowacyjne, 
opakowane w nieestetyczne kartoniki, niewiele też środków przeznaczano na pro-
mocję. Natomiast fi rmy z kapitałem obcym wprowadzały na polski rynek, obok 
leków generycznych, leki innowacyjne, oryginalne, z wysoką ceną przy bardzo 
dużym wsparciu promocyjnym. Budżet promocyjny był podzielony pomiędzy 
wydatki na reklamę medialną i wsparcie procesu sprzedaży osobistej (trade mar-
keting). W konsekwencji takich działań pacjenci i klienci byli odbiorcami ogrom-
nej liczby reklam telewizyjnych, prasowych i radiowych (leków OTC), a lekarze 
otrzymywali wsparcie fi nansowe ze strony fi rm za pośrednictwem przedstawi-
cieli handlowych i medycznych oraz marketingu event. Na przełomie wieków 
w literaturze przedmiotu, a także na konferencjach naukowych rozważano 
aspekt etyki i skuteczności owych działań. Zastanawiano się nad tym, że choć 
stosowane środki promocji są skuteczne, to czy etyczne jest kreowanie niera-
cjonalnej konsumpcji leków. Nadmierne zażywanie środków farmaceutycznych 
niesie ze sobą negatywne skutki nie tylko dla konsumenta, ale też dla państwa, 

1  Ustawa z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne, DzU z 2008 r., nr 45, poz. 271; nr 227, 
poz. 1505; nr 234, poz. 1570; oraz Ustawa z dnia 10.01.2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekar-
skich, DzU z 2008 r., nr 47, poz. 273. 
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z powodu konieczności ponoszenia kosztów na leczenie pacjentów z zatruciem 
polekowym. 

Apteki stymulowane przez producentów i hurtownie stosowały strategię 
push za pomocą instrumentów powodujących wzrost sprzedaży asortymentu 
– „dokonasz zakupu za 100 złotych – otrzymasz kubek z logo apteki lub produ-
centa”. Pacjent, zachęcany do zakupu przez informacje zapamiętywane z reklam 
oraz farmaceutę, realizował transakcję, czyniąc nierzadko krzywdę sobie i człon-
kom rodziny. Leki, choć wytwarzane w celu unicestwienia jednostki chorobo-
wej, niewłaściwie zażywane (np. nieprawidłowo dobrana dawka, konsumowane 
z innymi lekami lub żywnością) mogą wywołać interakcje, zatrucie, a w niektó-
rych przypadkach i zgon. Dla przykładu, osoby z anemią zazwyczaj w pierwszym 
etapie leczenia zażywają żelazo (np. Tardyferon). Obowiązkiem farmaceuty jest 
poinformowanie pacjenta o tym, że należy przyjmować je doustnie, popijając 
wodą. Kiedy pacjent popija tabletki herbatą, nie odzyska zdrowia z powodu in-
terakcji. Konsekwencje mogą być dosyć poważne, najczęściej po kolejnym bada-
niu morfologii krwi lekarz podejmuje decyzje o jej transfuzji. 

 W związku z powyższym istotną i społecznie pożądaną funkcją byłaby 
weryfi kacja potrzeb pacjenta przez farmaceutę przy współpracy z lekarzem oraz 
rola edukacyjna farmaceuty.

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży farmaceutycznej 

Tymczasem na przełomie XX i XXI wieku pojawił się nowy nurt w zarzą-
dzaniu, oparty na koncepcji dobrowolnego zaangażowania przedsiębiorstwa 
w jego otoczenie. Nowy kierunek w zarządzaniu fi rmą nosi nazwę społecznej 
odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), która ma 
za zadanie nie tylko spełnianie formalnych i prawnych obowiązków związanych 
z prowadzeniem biznesu, ale także ponoszenie większych inwestycji na kapitał 
ludzki, ochronę środowiska i utrzymanie pozytywnych relacji z potencjalnymi 
klientami i dostawcami2. Zatem społeczna odpowiedzialność fi rm to efektywna 
strategia zarządzania, która dzięki prowadzeniu dialogu społecznego na pozio-
mie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności formy na poziomie 
globalnym. 

Realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu oznacza działalność 
wykraczającą poza obowiązki wynikające z norm prawnych. Dlatego CSR defi -

2  M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – budowanie zdrowej, efektyw-
nej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 15–17. 



80 Katarzyna Szalonka

niowane jest jako dobrowolne podejście, za pomocą którego przedsiębiorstwa 
integrują społeczne i środowiskowe aspekty w działalności gospodarczej3. 

Taki sposób zarządzania przejawia się przede wszystkim działalnością cha-
rytatywną, za pomocą której fi rma komunikuje otoczeniu: „mam mocną pozycję 
na rynku, jestem solidnym partnerem, ze mną można prowadzić uczciwy biz-
nes”. Rynek farmaceutyczny ze względu na swój globalny zasięg na poziomie 
ogniwa producentów i hurtowników jest w pewnym sensie liderem tej koncepcji. 
Ale w przypadku branży farmaceutycznej nie chodzi o respektowanie prawa, 
lecz o takie prowadzenie działalności, w wyniku której stosowane narzędzia 
marketingowe nie będą skutkowały negatywnymi konsekwencjami dla pacjenta. 
Przedsiębiorstwo powinno opracować model osiągania satysfakcjonującego 
poziomu zyskowności, stosując etyczne działania marketingowe. Można do nich 
zaliczyć rzetelny przekaz informacji w reklamie o leku bez stosowania promocji 
sprzedaży w aptece lub sklepie spożywczym. 

3. Społeczna odpowiedzialność fi rm farmaceutycznych w Europie 

Dla przykładu, w Niemczech, Belgii, Holandii i we Francji fi rmy farma-
ceutyczne budują relacje z lekarzami, ale przedstawiciele medyczni i handlowi 
nie mogą umawiać się na spotkania w trakcie wykonywania obowiązków służ-
bowych lekarzy w szpitalach i przychodniach. Choć w Polsce wprowadzono 
w 2010 roku rozporządzenie zakazujące kontaktu z lekarzem w czasie pracy, 
to przepis dotyczy leku etycznego (wydawanego na receptę). Przedstawiciel 
medyczny pod pretekstem reklamy leku OTC komunikuje się w sprawie leku 
etycznego. Innym narzędziem wzmacniającym proces sprzedaży leków etycz-
nych było premiowanie lekarzy za ustaloną z góry liczbę przepisanych pacjen-
tom leków w ciągu jednego miesiąca. Jak wynikało z monitoringu NFZ, część 
lekarzy „współpracowała z fi rmami”, przepisując promowany przez koncern 
lek. Domniemywano, że bez względu na dolegliwości pacjenta otrzymywał on 
receptę na lek „zaprzyjaźnionej” fi rmy. Niestety, standardy strategii marketin-
gowych fi rm farmaceutycznych Polska przejęła w drodze strategii naśladowczej 
od korporacji międzynarodowych. Tylko ze względu na dużo mniejsze budżety 
promocyjne niektóre polskie fi rmy stosują w mniejszym zakresie sprzedaż oso-

3  M. Lotko, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – aktualny stan normalizacji, w: Mar-
keting przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, 
red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 711.
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bistą. Inną kwestią prawie nieanalizowaną w literaturze przedmiotu i mediach 
jest problem etyki rejestracji leków, realizacji badań klinicznych nad wpływem 
substancji czynnej (w słowniku marketingu rdzenia produktu) na stan zdrowia 
pacjenta4.

Należy jednak zaakcentować, że branża farmaceutyczna w XX wieku przy-
czyniła się do ewidentnej poprawy jakości życia pacjentów, dlatego trudno obni-
żać pozycję i znaczenie społeczne fi rm. Z jednej strony istnieje potrzeba rozwoju 
branży ze względu na oczekiwania społeczne, zaś z drugiej strony jest zapotrze-
bowanie na takie leki, które leczą, a nie trują, są stosowane tylko wtedy, kiedy 
istnieje konieczność. Kraje europejskie od początku lat 90. XX wieku zaczęły 
wprowadzać kontrolę w zakresie działalności marketingowej fi rm farmaceu-
tycznych. W wielu państwach wprowadzono sztywne ceny na leki refundowane 
lub nawet wszystkie. Apteki, poszukując możliwości generowania zysku, wpro-
wadziły asortyment z kategorii zdrowego stylu życia, ale taki, który w żaden 
sposób nie wpływa negatywnie na pacjenta. Apteki niemieckie w swojej ofercie 
posiadają katalogi z usługami sanatoryjnymi lub odnową biologiczną, akcesoria 
do uprawiania sportu. Szwedzi w ramach orientacji na zdrowie w aptekach ofe-
rują apteczki wraz z kamizelkami odblaskowymi. Można też znaleźć zabawki 
edukacyjne, opakowanie w estetyczne worki foliowe. Można przypuszczać, że 
asortyment spoza branży farmaceutycznej pozwala na podwyższenie rentowno-
ści aptek. Ten nurt łączenia asortymentu z kategorii zdrowia (maść na reuma-
tyzm wraz ze sprzętem do uprawiania sportu wzmacniającego stawy i lekturą 
wyjaśniającą techniki zdrowego odżywiania) zapoczątkował koncepcję promocji 
zdrowia w aptece. Zamiast sprzedawać leki, pacjenci mogliby kreować zdrowy 
styl życia przy pomocy kompetentnego i wykwalifi kowanego personelu5. Apteka 
będzie leki sprzedawała jako podstawowy asortyment, wszystkie pozostałe usługi 
i produkty byłyby uzupełnieniem kategorii leczenia lub utrzymania zdrowia. 
Popyt na leki będzie coraz większy z racji wydłużającego się czasu życia ludno-
ści oraz preferencji prozdrowotnych (chęć wyleczenia jest priorytetową potrzebą 
pacjenta, który może nie zaspokoić innych potrzeb, ale leki musi zakupić). 
Dlatego na przykład niemieckie apteki, przy wsparciu hurtowni i producentów, 
organizują spartakiady dla dzieci, kluby seniorów z określonym schorzeniem, 
prowadzą profi laktykę chorób nowotworowych, wieńcowych, alergicznych, 

4  J. Virapen, Skutek uboczny – śmierć, Publicat, Warszawa 2009, s. 30–170.
5  E. Szostak-Ulatowska, Udział aptek w działaniach z zakresu profi laktyki i promocji zdro-

wia w opiniach wybranej grupy pacjentów, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2008, nr 2 (89), 
s. 269–274.
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diabetologicznych i innych. Pacjent jako końcowe ogniwo w kanale dystrybu-
cyjnym na rynku farmaceutycznym myśli kategorią „chronić życie i zdrowie”, 
dlatego w aptece mogłyby być sprzedawane i rozdawane (jako prezent od fi rmy) 
czasopisma i książki kreujące zdrowy styl życia; kosmetyki, zabawki dla dzieci 
i gotowe posiłki, apteczki do samochodów, ale też i kamizelki odblaskowe dla 
rowerzystów lub kierowców. 

Wiele z tych przykładów można było zaobserwować na polskim rynku, 
jednak w środowisku farmaceutów istnieje opór. Z jednej strony mówi się, że 
40%6 aptek jest nierentownych, z drugiej aptekarze nie przyjmują nowych roz-
wiązań, sądząc, że apteka to nie sklep spożywczy. Mimo wszystko społeczna 
odpowiedzialność biznesu sugeruje nam, że można skutecznie prowadzić biz-
nes, zaspokajając faktyczne potrzeby pacjentów, klientów. A skoro na przykład 
sklepy ogólnospożywcze rozwijają dystrybucję leków i suplementów diety, to 
czym będzie w przyszłości handlować apteka? Czy tylko lekami etycznymi? 

4. Opieka farmaceutyczna jako konsekwencja społecznej odpowiedzialno-
ści w biznesie

Wydaje się, że z pomocą przyszła również wdrożona 10 stycznia 2008 roku 
nowelizacja do Ustawy o izbach aptekarskich, która umożliwia wprowadzenie 
opieki farmaceutycznej. Mówi ona, że: „Wykonywanie zawodu farmaceuty ma 
na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycz-
nych polegających w szczególności na (…) sprawowaniu opieki farmaceutycznej 
polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując 
z pacjentem i lekarzem, (…) czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmako-
terapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia 
pacjenta”7. Oznacza to, że pacjent oprócz leku, po który przychodzi do apteki, ma 
otrzymać również wartość dodaną w postaci monitorowania procesu konsumpcji 
leku/leków. Farmaceuta, posiadając stosowną wiedzę, monitoruje skuteczność 
terapii lekowej. Pacjent posiada również wsparcie farmaceuty, który powinien 
przekazać informacje dotyczące zdrowego stylu życia (odżywiania, diagnostyki, 
aktywności fi zycznej). Jednak aby opieka farmaceutyczna (OF) mogła być wdro-
żona, konieczne jest spełnienie wielu warunków, takich jak:

6  P. Kula, Jak zmienił się rynek farmaceutyczny w Polsce, „Aptekarz Polski” 2011, nr 9, www.
aptekarzpolski.pl (dostęp z dn. 4.12.2010). 

7  Ustawa o zmianie ustawy o izbach aptekarskich, DzU z 2008 r., nr 47, poz. 273.
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− zainteresowanie wdrożeniem OF pracowników apteki,
− posiadanie narzędzi informatycznych (OSOZ),
− zarządzanie bazą danych o pacjentach,
− rozwój farmaceutów poprzez szkolenia,
− przyzwolenie środowiska lekarskiego,
− zgoda (akceptacja) pacjenta,
− wsparcie fi rm produkcyjnych8. 
Środowisko farmaceutyczne, zaangażowane we wdrażanie opieki farma-

ceutycznej, stara się o wprowadzenie systemu wynagradzania za dodatkowe, 
społecznie użyteczne działania. Byłoby to w dłuższym czasie bardzo korzystne 
dla całego systemu fi nansowania ochrony zdrowia. Dla przykładu: zamiast leczyć 
pacjenta z powodu zatrucia polekowego lub na skutek interakcji lekowych, z pełną 
odpowiedzialnością farmaceuty i programu komputerowego (fi rmy Kamsoft) 
wdrażano by odpowiednie leczenie. Apteka uzyskałaby w zamian gratyfi kację 
z Narodowego Funduszu Zdrowia, a fi rma informatyczna opłatę abonamentową 
od apteki. Można liczyć, że summa summarum bilans byłby korzystny przede 
wszystkim dla pacjenta, ale również dla apteki i NFZ. 

Obecnie w Polsce istnieje bardzo przystępny system informatyczny OSOZ 
(Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia), który pozwoliłby na prowadzenie 
opieki farmaceutycznej. Wiele aptek, szczególnie na Śląsku, posiada ten program 
i dzięki niemu prowadzona jest opieka farmaceutyczna. Apteka może skorzy-
stać z systemu zabezpieczającego dane osobowe przygotowanego przez zespół 
pracowników Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarejestro-
wany przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych pod numerem 
000378/2007. Dlatego też właściciele i kierownicy aptek bez obaw mogą groma-
dzić dane pacjentów9. 

Kolejny warunek rozpowszechnienia opieki farmaceutycznej dotyczy gene-
rowania popytu na OF ze strony pacjentów i lekarzy. Wstępne wyniki badań10 
sugerują, że im pacjent starszy i bardziej chorowity, tym jego zainteresowanie 
opieką farmaceutyczną większe. Zmienia się stopień zainteresowania opieką 
wśród osób deklarujących chęć korzystania w momencie ujawnienia konieczno-
ści przekazania aptece historii chorób nie tylko pacjenta, ale również jego rodziny. 

8  K. Szalonka, Nowe kierunki działań marketingowych na rynku farmaceutycznym, „Świat 
Farmacji” 2009, nr 5, s. 45–47. 

9  K. Szalonka, Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2011, s. 67.

10  Ibidem, s. 223–244.
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Jednak mimo to chęć korzystania z OF wśród pacjentów nie spada poniżej 60%. 
Ta informacja pokrywałaby się z danymi z USA, gdzie podaje się, że około 50% 
aptek świadczy opiekę farmaceutyczną, pomimo zupełnie innego systemu ubez-
pieczeń zdrowotnych i bardzo liberalnego prawa rynku farmaceutycznego (m.in. 
reklama leków etycznych, sprzedaż leków w sklepach na szeroką skalę)11. Można 
byłoby pokusić się o prognozę, że w Polsce połowa ludności po 50. roku życia 
będzie zainteresowana korzystaniem z systemu OF. Ponieważ liczba ludności 
w podeszłym wieku (65+) w całej Europie rośnie bardzo szybko, popyt na OF 
byłby dosyć duży. 

Kolejny warunek sprawnego wdrożenia opieki farmaceutycznej to wsparcie 
ze strony fi rm farmaceutycznych o dużym potencjale kapitałowym. Zdecydo-
wanie łatwiej będzie wtedy aptekom prowadzić OF, ponieważ do jej rozwoju 
potrzebne będą narzędzia typu promocja apteki na zasadzie dostosowania działań 
promocyjnych do wybranej grupy pacjentów. Mikroprzedsiębiorstwo, do jakiego 
jest zaliczana apteka, nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z organizacją 
i współpracą z grupami wsparcia, zakupem czasopism i innych gadżetów. Obecnie 
mówi się w Polsce o działaniach uniwersalnych OF, to znaczy pacjent przycho-
dzi do apteki, aptekarz wczytuje dane o chorobie, program sprawdza interakcje, 
przeprowadza się wywiad z pacjentem na temat skuteczności leczenia w trakcie 
terapii i po niej, wprowadza się dane do systemu. Natomiast niemieckie działa-
nia podpowiadają nam, że w konsekwencji apteka wyspecjalizuje się w jedno-
stce chorobowej, zawiąże grupę wsparcia, a sąsiednia apteka nie będzie dla niej 
konkurencją, tylko partnerem. Taki przebieg wydarzeń wydaje się bardzo realny. 
Firmy produkcyjne będą poszukiwały aptek wyspecjalizowanych w tych samych 
jednostkach chorobowych, by móc przygotować szczególny pakiet instrumentów 
promocji, na przykład szkolenia dla farmaceutów o nowym leku, szkolenia dla 
pacjentów z danym schorzeniem, gadżety ułatwiające i podnoszące jakość życia 
przy danym schorzeniu. Naturalnie, apteki będą wyposażone, zgodnie z prawem 
farmaceutycznym, w miarę pełny, uniwersalny asortyment, by móc sprawować 
swoją podstawową funkcję, ale jednocześnie będą miały rozwinięty asortyment 
w danej jednostce chorobowej. Obecnie istnieją już takie apteki, które współpra-
cując ze specjalistycznymi przychodniami, samoczynnie poszerzały asortyment 
i wiedzę z zakresu na przykład ortopedii, onkologii, okulistyki. 

11  Ibidem.
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Należy się spodziewać, że przy wdrażaniu OF nastąpi stopniowe odejście 
od strategii pozyskiwania nowych klientów w kierunku budowania strategii trwa-
łych relacji i pogłębionych więzi z dotychczasowymi klientami. Pewne symptomy 
takiej działalności są już widoczne na rynku aptecznym. Do końca 2011 roku 
przejawiało się to budową programów lojalnościowych dzięki zastosowaniu:

− kart stałego klienta,
− gratisowych czasopism promujących zdrowy styl życia,
− zrzeszaniu pacjentów w kluby i grupy wsparcia. 
Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farma-

ceutyczne, która zakazuje reklamy aptek12. Na podstawie obserwacji i przepro-
wadzonych wywiadów dowiedziono, że wszystkie apteki, obawiając się sankcji 
karnych (50 tys. zł), zaprzestały działań reklamowych (nie prowadzą programów 
lojalnościowych, nie rozdają prezentów, nie reklamują żadnych leków). Ustawa 
nie zabrania przekazywania informacji o funkcjonowaniu apteki pod określoną 
nazwą. Zdaniem autorki, wspomniana nowelizacja utrudni farmaceutom reali-
zację programów promocji zdrowia, a także opieki farmaceutycznej. Ustawo-
dawca nie przewidział bowiem innowacyjnych działań aptek w zakresie ochrony 
zdrowia. 

Reasumując, społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się odpowie-
dzialnością za stan zdrowia społeczeństwa poprzez nie tylko skierowanie stru-
mienia produktów farmaceutycznych, ale przede wszystkim kreowanie zdrowego 
stylu życia. Troska sensu stricte o pacjenta jest najwyższym przejawem odpo-
wiedzialności biznesowej wszystkich ogniw w kanale dystrybucyjnym na rynku 
farmaceutycznym. Nowoczesna strategia marketingowa to taka, w której pacjent 
otrzyma nie tylko lek, ale również wiedzę o tym, jak go zażywać, czasopismo 
skierowane do osób z jego dolegliwościami, wsparcie w postaci wykładu zor-
ganizowanego przez producenta i aptekę oraz upominki (od producenta), które 
podniosą jakość życia pacjenta pomimo odczuwanych dolegliwości. 

12  Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, DzU z 2011 r., nr 122, poz. 696. 
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NEW DIRECTIONS FOR MARKETING 
IN THE PHARMACEUTICAL MARKET

Summary

The aim of this article is to present key challenges for pharmaceutical companies 
for networks and individual pharmacies in the fi eld of marketing tools application, in the 
era of social responsibility of business management. Previous application of marketing 
instruments seems to be not only ineffective but also unethical and socially irresponsible. 
Therefore it is proposed to cooperate – producers with pharmacies and wholesalers, to 
provide full service in the fi eld of pharmacological treatment. It is about the implementa-
tion of pharmaceutical care.

Translated by Katarzyna Szalonka

Keywords: medicines, pharmacy, health.
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Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę określenia znaczenia wykorzystania instrumentów 
marketingowych w działalności bankowej. Na tle rozważań teoretycznych odnoszących 
się do zagadnień z zakresu działalności marketingowej banku, zwłaszcza wyboru strate-
gii w zakresie narzędzi marketingowych, autor przedstawił wyniki badań ankietowych na 
temat oceny stopnia ich skuteczności w badanej jednostce. Rezultaty badań empirycznych 
pozwalają na stwierdzenie, że działania marketingowe analizowanej jednostki są realizo-
wane w sposób skuteczny, pozwalający na utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej, 
według ankietowanych należałoby jedynie poprawić działalność promocyjną banku.

Słowa kluczowe: marketing bankowy, instrumenty marketingowe, banki spółdzielcze.

Wprowadzenie

Wraz ze zmianami zachodzącymi na polskim rynku pojawiło się zjawisko 
konkurencji i zabiegania o klienta. Dlatego ważnym problemem stało się two-
rzenie strategii marketingowej dla różnych placówek, w tym dla banków. Przy-
nosi to korzyści w postaci lepszego wizerunku i konkurencyjności placówki, 
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udoskonalenie oferowanej usługi, a zarazem pozyskanie nowych, zadowolonych 
klientów. 

Przedmiotem rozważań marketingu stosowanego przez banki i instytucje 
fi nansowe jest usługa fi nansowa. Rozwój gospodarczy i technologiczny spowo-
dował, że współcześnie większość usług fi nansowych świadczonych przez banki 
należy zaliczyć do usług zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów. 
Bez nich poprawnie i efektywnie nie może funkcjonować ani gospodarstwo 
domowe, ani przedsiębiorstwo. Specyfi ka marketingu usług fi nansowych wyraża 
się przede wszystkim przez znacznie większą rolę czynnika ludzkiego (personelu 
banku) w działaniach marketingowych banków. Odnosi się również do wszyst-
kich pozostałych elementów strategii banku, to jest zasad i czynników ustalania 
ceny, sposobów metod promocji oraz dystrybucji1. Ważnym elementem w dzia-
łalności banku jest jego strategia marketingowa mająca na celu sprawne działanie 
dzięki poznaniu potrzeb klienta i rynku, pozyskaniu ich oraz utrzymaniu jako sta-
łych odbiorców poszczególnych usług, a także kształtowaniu ich postaw dosto-
sowanych do zmieniającej się sytuacji na rynku usług fi nansowych. W tym celu 
w działalności marketingowej banku wykorzystuje się różne techniki i działania 
określane terminem marketingu-mix, na który składa się produkt, promocja, poli-
tyka cenowa, polityka sprzedaży, personel. Najważniejszym zadaniem strategii 
instytucji bankowej jest zatem stworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem opracowania jest identyfikacja instrumentów marketingowych 
Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Oddział w Rzeszowie na rynku usług ban-
kowych. Na tle rozważań teoretycznych ukazano wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych w 2011 roku wśród klientów banku na terenie Rzeszowa. 
Liczebność próby wynosiła 140 respondentów, dobranych na zasadzie doboru 
nielosowego – kwotowego.

1. Geneza marketingu bankowego

Na rynku usług bankowych widoczna jest narastająca konkurencja między 
bankami, które dążą do obrony i umocnienia swojej pozycji. Osiągnięcie tych 
celów i jednoczesne zaspokojenie potrzeb oraz wymagań klientów jest możliwe, 
gdy banki kierują się w swoim działaniu orientacją marketingową. Oznacza to, 
że działania banku są poprzedzone badaniami jego zasobów i możliwości oraz 
otoczenia, w jakim funkcjonuje. Wnioski z tych badań pozwalają przygoto-

1  R.F. Nicholas, Promocja i sprzedaż usług bankowych, Centrum Edukacji i Rozwoju, Warsza-
wa 1993, s. 53.
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wać i realizować strategię marketingową, przy wykorzystaniu zintegrowanego 
zespołu instrumentów oddziaływania na nabywców i konkurentów, to jest marke-
tingu-mix. Marketing bankowy można określić jako system zintegrowanych dzia-
łań banku dostępnymi instrumentami w celu dostosowania się do potrzeb rynku, 
zaspokojenia tych potrzeb swoimi produktami, kreowania popytu na te produkty, 
a także poszukiwania nowych rynków lub nisz rynkowych oraz kształtowania 
i utrwalania pozytywnego wizerunku banku w społeczeństwie2.

Marketing przeszedł w bankach ewolucję ujmowaną w literaturze w ramach 
pięciu etapów. W pierwszym etapie kojarzono działalność marketingową ze sto-
sowaniem działań promocyjnych, w szczególności reklamy. Były to działania 
doraźne, mające na celu pozyskiwanie nowych klientów. Etap drugi koncen-
trował się wokół tworzenia przyjaznej atmosfery wobec klienta. W praktyce 
oznaczało to intensywne szkolenia pracowników bankowych, których celem był 
wzrost jakości obsługi, zadbano także o wystrój placówek bankowych, stwarzając 
atmosferę życzliwości. Etap trzeci związany był z wprowadzeniem przez banki 
nowych usług (np. karty płatnicze, kredyty, lokaty), a także wprowadzenie zasad 
segmentacji rynku. Etap czwarty to wysiłki mające na celu podniesienie stop-
nia identyfi kacji danego banku na rynku i jego lepszej rozpoznawalności, okre-
ślającej miejsce banku na rynku oraz tworzenie wizerunku banku skutecznego 
i przyjaznego. Etap piąty jest nowoczesnym ujęciem marketingu. Podstawowe 
znaczenie mają potrzeby klientów, którym przyporządkowuje się zintegrowaną 
strategię marketingową. Wymaga to doskonalenia metod planowania działań, 
ciągłych analiz rynkowych oraz systematycznych kontroli rezultatów3.

2. Strategie marketingowe banków

Strategia marketingowa obejmuje decyzje i sposoby realizacji celów mar-
ketingowych banku. Strategia ta wykorzystuje „mieszankę marketingową” (mar-
keting-mix), stanowiącą zbiór środków, którymi bank oddziałuje na docelowy 
rynek. Do podstawowych elementów strategii marketingowej zalicza się nastę-
pujące instrumenty: produkt, cena, dystrybucja, promocja i personel.

Marketing-mix jest kompleksowym ujęciem wszystkich czynników mają-
cych wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu w postaci oddziaływania na doce-
lowy rynek (jego segment). Służy temu badanie środowiska, w którym działa 

2  Zarządzanie bankiem komercyjnym, praca zbiorowa pod red. A. Gospodarowicza, PWE, War-
szawa 2000, s. 40.

3  J. Grzywacz, Podstawy bankowości, Difi n, Warszawa 2003, s. 264–265.
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bank, oraz możliwości rozszerzenia i poprawy usług bankowych, a także wyko-
rzystanie elementów strategii marketingowej. Marketing-mix to stworzenie pew-
nego systemu, dokonanie wyboru określonej strategii marketingowej i wreszcie 
opracowanie planu marketingowego jako kombinacji elementów marketin-
gu-mix. Dzięki stosowaniu marketingu-mix bank może bardziej dostosować 
się do zmian zachodzących w otoczeniu i technice bankowej, lepiej różnicować 
swoje produkty oraz szerzej stosować nowe rozwiązania.

Produktem w ujęciu marketingowym jest każda rzecz materialna, usługa, 
czynność zaspokajająca jakiekolwiek potrzeby nabywców. Podstawowymi 
cechami produktu jest: funkcjonalność, wydajność i jakość. W odniesieniu do 
banków mamy do czynienia z produktami i usługami fi nansowymi4. Produktem 
bankowym bez wątpienia jest na przykład kredyt konsumpcyjny czy lokata ter-
minowa, ale informacja o stanie rachunku kredytowego lub odsetek od lokaty 
należy do czynności usługowych5.

Kolejnym elementem marketingowej strategii działania banku jest ustalenie 
cen za oferowane produkty i usługi oraz ich zmiany. W najprostszym rozumieniu 
cena jest to suma pieniędzy, jaką należy zapłacić przy zakupie towaru lub usługi, 
w szerszym zaś – jest to suma wartości, jaką nabywca musi przekazać, by uzys-
kać korzyści wynikające z posiadania lub użytkowania produktu materialnego 
lub usługi6. Cena pozostaje bardzo ważnym narzędziem oddziaływania na konsu-
menta, zwłaszcza gdy na rynku funkcjonuje kilka podobnych produktów.

Dystrybucja obejmuje jednocześnie planowanie, organizowanie i kontro-
lowanie sposobu przemieszczania się produktów i usług banku z miejsca ich 
wytworzenia do miejsca sprzedaży. Zadaniem tego instrumentu marketingu-mix 
jest więc dostarczenie klientom produktów i usług przez nich pożądanych do 
miejsc, w których chcą je nabyć w odpowiednim czasie, na uwzględnionych 
warunkach i po akceptowanej przez nich cenie7. 

Za podstawę sukcesu banku można uznać promocję. Jest to jeden z ważniej-
szych narzędzi marketingowych zarządzania bankiem przez kreowanie popytu 
na usługi fi nansowe. Elementy promocji mają bardzo różnorodny charakter. Pro-
mocja odnosi się bowiem zarówno do oferty bankowej, jak i wizerunku banku. 
W pierwszym przypadku zadaniem promocji jest poinformowanie klientów 

4  M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia podstawo-
we, Poltex, Warszawa 2008, s. 199–200.

5  M. Kolasa, Marketing bankowy, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 23.
6  A. Wiśniewski, Marketing, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 108.
7  J. Grzywacz, Marketing w działalności banku, Difi n, Warszawa 2006, s. 62.
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o korzyściach związanych z konkretnymi usługami bankowymi. Elementami 
działań promocyjnych są tutaj: reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży. 
Wskazanie na bank, jako na instytucję godną zaufania, prężną, świadczącą usługi 
wysokiej jakości, jest z kolei zadaniem promocji wizerunku. Składnikami pro-
mocji są tym przypadku: public relations, sponsoring. 

Dobór personelu ma duże znaczenie w warunkach silnej konkurencji. 
W momencie pierwszego kontaktu z klientem to właśnie personel kreuje obraz 
fi rmy. Pracownicy banku bezpośrednio świadczą usługę, dlatego ważna jest ich 
prezencja, umiejętność nawiązywania kontaktów, co wpływa na pozyskanie 
klienta, jego sympatię i zadowolenie. 

3. Charakterystyka Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warsza-
wie został utworzony 15 marca w 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodar-
czy Bank Południowo-Zachodni SA pięciu Banków: Banku Unii Gospodarczej 
SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego 
SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA oraz Warmińsko-Mazurskiego 
Banku Regionalnego SA. W Banku BPS większościowy udział w kapitale zakła-
dowym mają polskie podmioty gospodarcze – banki spółdzielcze. Wraz z ban-
kami spółdzielczymi Bank BPS tworzy najsilniejsze w Polsce zrzeszenie banków 
spółdzielczych – 366 banków.

Suma bilansowa banku sięga 16,5 mld zł (według stanu na 31 grudnia 
2010 roku). Bank działa na terenie całej Polski. Poprzez sieć liczącą około 80 pla-
cówek obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
klientów indywidualnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze: samorzą-
dów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki8.

Struktura organizacyjna Banku BPS ułatwia i integruje działania marketin-
gowe w jedną spójną koncepcję zorientowaną na potrzeby docelowych klientów. 
Działalność marketingowa zorganizowana jest w układzie produktowym, ponie-
waż oferuje on dużą gamę usług. Na szczeblu centrali powołani są kierownicy 
grup produktowych, na przykład rachunków bieżących, lokat, kredytów, rozli-
czeń, którzy podlegają departamentowi handlowemu. Takie wydzielenie w struk-
turze organizacyjnej banku wynika z faktu, że każda grupa produktów wymaga 
zastosowania odmiennych strategii marketingowych.

8  www.bankbps.pl/o-banku/o-anku/ (dostęp z dn. 2812.2011).
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4. Ocena wybranych elementów działalności marketingowej banku w opi-
nii klientów

Bank BPS w Rzeszowie dąży do wzmocnienia swojej pozycji na rynku 
usług fi nansowych poprzez poprawę działalności w sferze marketingu. O jego 
pozycji decydują klienci, zarówno ci stali, jak i nowo nabyci. To właśnie ich 
opinia o aktywności marketingowej oddaje jej poziom i skuteczność.

W tworzeniu strategii marketingowej banku ważne jest poznanie oczekiwań 
klientów związanych z usługami, z których chcą skorzystać. Istotna jest rów-
nież wiedza o poziomie zadowolenia klientów z produktów, jakie oferuje bank. 
W odniesieniu do Banku PBS w Rzeszowie ten parametr przedstawiono na 
wykresie 1.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych.

Ocena zadowolenia z oferowanych produktów ze względu na płeć respon-
dentów wykazała niewielkie dysproporcje w opinii klientów banku. Bardziej 
zadowolone są kobiety niż mężczyźni. Także kobiety okazały się mniej krytyczne 
w ocenie oferowanych produktów – ani jedna klientka banku poddana badaniom 
ankietowym nie wystawiła najniższej oceny, w przeciwieństwie do mężczyzn, 
wśród których znalazł się niewielki odsetek niezadowolonych (3%) z oferty 
badanej jednostki bankowej.
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Jakość oferowanych klientowi produktów związana jest również bezpo-
średnio z elementami wizerunku banku, dostępnością do placówek, wyglądem 
budynku oraz zachowaniem pracowników. Ocenę lokalizacji placówek Banku 
BPS, Oddział w Rzeszowie przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Ocena lokalizacji placówek banku w opinii klientów (w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych.

Lokalizacja analizowanej jednostki została przez respondentów oceniona 
pozytywnie. Blisko połowa (47%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że jest dobra, 
zaś 34% wystawiło jej nawet ocenę bardzo dobrą. Klienci docenili zatem poło-
żenie placówek w różnych częściach miasta, zwłaszcza w jego centrum. Nega-
tywną opinię lokalizacji banku wystawiło zaledwie 6% ankietowanych. Należy 
podkreślić, że lokalizacja, jak również godziny otwarcia i liczba bankomatów to 
cechy, które w istotny sposób wpływają na dostępność usług bankowych.

Promocja jest swoistą formą komunikacji marketingowej między sprze-
dawcą a klientem. Jej zadaniem jest informowanie, przypominanie i przekony-
wanie odbiorców do produktów, usług instytucji. Działania promocyjne banku 
mają zatem głównie na celu przekonanie klienta, aby dokonał zakupu. Stopień 
zadowolenia klientów z promocji Banku PBS w Rzeszowie zaprezentowano na 
wykresie 3.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych.

Z opinią, że działania promocyjne Banku BPS są wystarczające, zgodziło 
się tylko 37% respondentów, natomiast ponad połowa osób mieszkających na wsi 
i w mieście stwierdziła, że promocja jest bardzo słaba, a zatem niewystarczająca. 
Oznacza to, że osoby mieszkające zarówno w mieście, jak i na wsi są bardziej 
wymagające w stosunku do działań promocyjnych Banku BPS w Rzeszowie.

Na całościową ocenę usług bankowych duży wpływ mają bez wątpienia 
uprzejmość i kultura obsługi klientów, które z kolei kształtują poziom zadowole-
nia klientów – w odniesieniu do analizowanej jednostki parametr ten zaprezen-
towano na wykresie 4.

Podobnie jak przy ocenie oferowanych produktów, Bank BPS w Rzeszo-
wie również otrzymał wysokie noty zarówno od kobiet, jak i mężczyzn. Analiza 
opinii na temat poziomu obsługi pod kątem płci ankietowanych wykazała, że 
kobiety okazują się bardziej zadowolone niż mężczyźni, natomiast jeśli chodzi 
o krytykę, mężczyźni są bardziej wymagający w kwestii obsługi w banku i wyka-
zują w tym zakresie niezadowolenie (3%). Ogólnie wysokie oceny potwierdzają 
bardzo dobre nastawienie pracowników i świadczą o tym, iż Bank BPS SA jest 
przyjazny, a nawet bardzo przyjazny dla swoich klientów. 
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Podsumowanie

W gospodarce rynkowej banki, które chcą odnieść sukces w dłuższym okre-
sie, muszą opracować plany strategiczne. Ich istotą jest przygotowanie do jak 
najlepszego wykorzystania szans rynkowych oraz odparcia zagrożeń ze strony 
banków konkurencyjnych. Plany strategiczne Banku BPS muszą być układane 
na różnych szczeblach organizacyjnych banku, a zatem na szczeblu centrali, jak 
również oddziałów. Konieczne jest wypracowanie takiej formy działalności, aby 
bank mógł cieszyć się dużymi sukcesami na rynku. To właśnie marketing stał 
się swoistą fi lozofi ą przenikającą cały proces zarządzania fi rmą. Bank cieszy się 
dobrą opinią i zaufaniem ze strony klientów dzięki dostępności usług bankowych, 
właściwej obsłudze klientów, dobrej lokalizacji placówek i czasowi ich pracy.

Niestety, słabo rozwinięta promocja banku zarówno na wsi, jak i w mieście, 
może niekorzystnie wpłynąć na jego pozycję na rynku. Zatem działania Banku 
BPS muszą być skoncentrowane nie tylko na problemach związanych z ofertą 
produktową, lecz przede wszystkim na sprzedaży tych produktów, zwłaszcza na 
ich promocji na rynku usług bankowych. 
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THE USAGE OF MARKETING TOOLS 
IN BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SA 

IN WARSAW, SUBSIDARY IN RZESZOW

Summary

An attempt have been taken in a paper to assess importance of usage of marketing 
tools in banking. On the background of theoretical deliberations connected with issues 
of marketing activity of a bank, especially choice of strategy in the range of marketing 
tools, the author presented results of survey research on the level of their effectiveness in 
a studied unit. Results of empirical studies enable to state that marketing activities of the 
analyzed unit are realized in an effective way, making it possible to keep strong competi-
tive position, the only thing which in the opinion of respondents needs to be improved is 
promotional activity of the bank.

Translated by Wiesław Szopiński

Keywords: bank marketing, marketing tools, co-operative banks.
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Streszczenie

Celem opracowania była analiza wspólnych działań producentów i przetwórców na 
rynku mleka w Polsce. Wzięto pod uwagę doświadczenia kampanii o charakterze promo-
cji towarowej mleka i produktów mlecznych prowadzone w Polsce w latach 1997–2011. 
Omówiono także źródła fi nansowania oraz organizację tych kampanii, biorąc pod uwagę 
specyfi kę promocji towarowej i charakter prowadzonych działań. Stwierdzono, że pro-
wadzenie działań o charakterze promocji towarowej jest uzasadnione ekonomicznie; są 
one uwzględnione jako element obecnych i planowanych działań promocyjnych w Unii 
Europejskiej.

Słowa kluczowe: promocja towarowa, rynek mleka.

Wprowadzenie

Produkcja mleka w Polsce jest ważną gałęzią gospodarki rolnej. Stanowi 
12–15% globalnej produkcji rolniczej i 8% całkowitej produkcji mleka w Unii 
Europejskiej. Utrzymująca się duża zmienność cen surowca i spadek dochodów 
producentów, czego skutkiem jest redukcja pogłowia krów mlecznych, powo-
dują zmniejszenie się liczby producentów mleka, zwłaszcza utrzymujących 
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małe stada (do 9 krów). Efektem tego jest zjawisko koncentracji i intensyfi kacji 
produkcji mleka w Polsce1. Pomimo znaczącego zmniejszenia się liczby produ-
centów mleka, jego produkcja jest w dalszym ciągu rozdrobniona. W 2011 roku 
mleko w Polsce produkowało około 168 tys. producentów2, zaś przetwórstwem 
zajmowało się około 200 podmiotów3. Implikuje to konieczność poszukiwania 
sposobów na wspólne działania promocyjne producentów mleka i przetwórców, 
przyczyniające się do poprawy wizerunku mleka i jego przetworów, a przez to 
do zwiększenia popytu pierwotnego na mleko i w efekcie wzmocnienia kondycji 
całego sektora.

Promocja odgrywa na współczesnym rynku żywności coraz większą rolę. 
Producenci i przetwórcy żywności w obliczu szybko zmieniających się warun-
ków rynku, globalizacji, zmian w handlu, jak również w preferencjach konsu-
menckich, są zmuszeni do prowadzenia działań informacyjnych i perswazyjnych, 
mających na celu poprawę (wzmocnienie) wizerunku produktów spożywczych. 
Działania takie są prowadzone głównie przez przetwórców żywności, ale rów-
nież przez jej producentów – wówczas są to najczęściej działania o charakterze 
promocji towarowej. Do produktów żywnościowych najczęściej wspieranych na 
świecie w ramach promocji towarowej należą mięso, jaja, ryby, owoce i warzywa, 
jednak najwięcej kampanii ogólnych dotyczy mleka i jego przetworów. Kampa-
nie promocyjne tego typu, wspierające spożycie mleka wśród różnych grup kon-
sumentów, od dawna są organizowane na świecie, szczególnie w USA. Niektóre 
z nich mają długą tradycję oraz dobrze ugruntowaną pozycję w świadomości 
konsumentów (np. Milk Moustache Campaign). Mleko i produkty mleczar-
skie należą do największych benefi cjentów wśród wszystkich grup produktów 
objętych załącznikiem nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 501/2008, regulującego 
system promocji żywności. W latach 2006–2010 w krajach Unii Europejskiej 
uruchomiono 36 programów dotyczących tej kategorii produktowej na kwotę 
56,6 mln euro, co stanowi 22,8% wszystkich środków wydatkowanych na pro-
mocję żywności w tym okresie4.

1  O. Olkowska, Raport: Rynek mleka, czerwiec 2011, Polska Federacja Hodowców By-
dła i Producentów Mleka, http://www.pfhb.pl/Raport_rynek_mleka_maj_2011.pdf (dostęp z dn. 
20.12.2011).

2  W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej towarową produkcją mleka zajmowało się 
ok. 400 tysięcy rolników, a hodowlą bydła mlecznego 800 tys. gospodarstw rolnych.

3  Po uwzględnieniu podmiotów zajmujących się wyłącznie skupem mleka jest ich 287 
(M. Kobielska, Mleczne fuzje, „Fresh and Cool Maket” 2008, nr 10, s. 19–21).

4  Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady COM (2010) 692 
z dnia 25.11.2010.
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Także w Polsce od połowy lat 90. ubiegłego wieku realizowane są programy 
promocji towarowej na rynku mleczarskim, takie jak kampania reklamowa masła 
(zwana „wojną masła z margaryną”), kampania „Mlekosław” czy zakończona 
w 2010 roku kampania „Stawiam na mleko i produkty mleczne”, które są ważne 
dla sektora mleczarskiego, ponieważ wpływają na poprawę sytuacji ekonomicz-
nej zarówno producentów, jak i przetwórców mleka.

1. Promocja towarowa na rynku żywności

Promocja towarowa (commodity promotion, generic commodity promotion) 
obejmuje działania, mające na celu wsparcie popytu na towary rolne lub produkty 
określonej grupy (kategorii) towarowej, bez wyraźnego odniesienia do produ-
centa lub marki. Tego typu reklama sprawdza się również w przypadku produktu 
niemarkowego, dla którego wykreowanie marki jest trudne lub wręcz niemoż-
liwe. Jej celem jest zwiększenie całkowitego popytu lub przynajmniej zahamo-
wanie tempa spadku konsumpcji homogenicznego produktu (grupy produktów)5. 
Programy promocji towarowej mają na celu również poszerzenie zagranicznych 
rynków zbytu dla grupy produktów oraz fi nansowanie badań i edukacji, takich 
jak rozwój nowych lub ulepszonych produktów lub badania zachowań konsu-
mentów. Promocja towarowa jest jednym z ważnych elementów wspólnego pla-
nowania marketingowego producentów w obliczu zmieniających się preferencji 
konsumenckich, wzrastającej konkurencji międzynarodowej i zmniejszających 
się mechanizmów interwencyjnych wspierających rynek mleka6. W USA wiele 
federalnych i krajowych programów promocyjnych, zwłaszcza dotyczących 
mleka, jest fi nansowanych ze składek producentów; korzystają oni także z fun-
duszy publicznych w celu wspierania wewnętrznego popytu i eksportu7. Składki 
początkowo miały charakter dobrowolny, ale obecnie stanowią jedynie niewielką 
część wszystkich środków na ogólne działania. Obecnie setki obowiązkowych 
programów promocji surowców rolnych działają na podstawie aktów prawnych 

5  M. Świątkowska, Reklama kategorii jako narzędzie wsparcia rozwoju sektora mleczarskiego 
w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 3, 
Warszawa 2009, s. 366–371.

6  W.J. Armbruster, J.P. Nichols, Commodity Promotion Policy, The 2002 Farm Bill: Policy 
Options and Consequences, Farm Foundation, Chicago, Ill. 2001, s. 195–200.

7  H.M. Kaiser, J.M. Alston, J.M. Crespi, R.J. Sexton, The Economics of Commodity Promotion 
Programs. Lessons from California, Peter Lang Publishing, New York 2005.
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państw lub rządu federalnego8. W połowie lat 90. ubiegłego wieku dziewięciu 
na dziesięciu rolników w USA uczestniczyło w jednym lub większej liczbie tych 
programów9.

Zinstytucjonalizowane działania mające na celu wspieranie producentów 
w sektorze rolniczym w państwach Unii Europejskiej są realizowane między 
innymi poprzez reklamę, wspieranie eksportu, oznaczenia jakościowe czy orga-
nizowanie wspólnych stoisk na targach i wystawach w zakresie poszczególnych 
kategorii produktów. Państwa członkowskie fi nansują powyższe działania także 
przez bezpośredni wkład z budżetów, opłat „parafi skalnych” i obowiązkowych 
składek. Wykorzystanie środków bezpośrednio pochodzących z budżetu pań-
stwa, jako rodzaj publicznej interwencji, bywa kwestionowane przez Komisję 
Europejską jako niezgodne z art. 28 (dawny art. 30) Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, który mówi, że zakłócenie konkurencji może wpłynąć na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby uniknąć podobnych 
zarzutów, niektóre państwa Unii Europejskiej (np. Austria, Irlandia, Niemcy) 
gromadzą w sposób „ustawowy” środki, które następnie są przeznaczane na 
poprawę sytuacji danej branży. 

W Polsce między innymi z powodu trudności w znalezieniu rynków 
zbytu i dużego rozproszenia niektórych branż, branżowe kampanie promocyjne 
o charakterze promocji towarowej mają na celu głównie edukację konsumentów 
w zakresie prawidłowej diety, edukację żywieniową młodzieży szkolnej oraz 
poprawę wizerunku produktów i zachęcanie do ich zakupów10, ale również kon-
solidację branż. Połączenie środków branżowych funduszy promocji ze środkami 
dostępnymi w ramach unijnego mechanizmu WPR „Wsparcie działań promo-
cyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” pozwoliło 
na zwielokrotnienie zgromadzonych środków przeznaczonych na prowadzenie 
działań promocyjnych11. Działalność na rzecz żywności zdrowej i wysokiej jako-
ści ma umocnić znaczenie producentów na rynku. Komisja Europejska postrzega 
przyszłe działania promocyjne i informacyjne jako narzędzia do  przekazywania 

8  Wielu producentów preferowało obowiązkowe programy składkowe jako sposób rozwiąza-
nia problemów tzw. wolnych jeźdźców (free riders) – niepłacących producentów, korzystających 
ekonomicznie z programów, które pozostali fi nansują.

9  S. Becker, Federal Farm Promotion („Check-Off”) Programs, CRS Report for Congress, 
2008, October 20, 2008.

10  W. Giczkowski, Promocja na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia pol-
skie – konferencja w Agencji Rynku Rolnego, „Biuletyn Informacyjny ARR” 2011, nr 1, s. 44–47.

11  P. Kondraciuk, Promocja żywności – perspektywa działań ARR, „Biuletyn Informacyjny 
ARR” 2011, nr 2, s. 41–43.
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konsumentom wiedzy na temat standardów produkcji  i jakości. Istotną rolę będą 
odgrywały również kwestie związane ze zwiększaniem wiedzy konsumentów 
na temat wartości odżywczej oraz walki z otyłością12.

2. Organizacja i fi nansowanie promocji towarowej mleka w Polsce

Pierwsza we współczesnej Polsce13 kampania reklamowa kategorii pro-
duktu – masła – w 1996 roku była fi nansowana w całości ze składek producentów 
(spółdzielni mleczarskich), zrzeszonych w Krajowym Porozumieniu Spółdzielni 
Mleczarskich. Składki te miały charakter dobrowolny – od początku 1996 roku 
spółdzielnie mleczarskie zrzeszone w KPSM na cele promocyjne przeznaczały 
od każdego skupionego litra mleka 5 groszy na tę kampanię. 

W 1995 roku z inicjatywy Krajowego Porozumienia Spółdzielni Mleczarskich 
powstała Spółdzielcza Korporacja Mleczarska „Mlektim”, której podsta wowym 
celem była odbudowa spółdzielczej sieci dystrybucji arty kułów mleczarskich 
oraz promocja spółdzielni mleczarskich i ich produktów. W 1997 roku Mlektim 
doprowadził do porozumienia 14 spółdzielni mleczarskich i rozpoczął promo-
cję masła „Dobre”, które miało być wspólną marką dla całej grupy produktów, 
w tym również miksów maślanych. Przyczyną niepowodzenia produktów sprze-
dawanych pod marką „Dobre” były błędy w prowadzeniu akcji promocyjnej (nie-
prawidłowo skalkulowano koszty tej promocji), brak kontroli nad utrzymaniem 
standardów jakościowych produktów i nieporozumienia wewnętrzne14.

W 2001 roku, między innymi w celu uniknięcia problemów administracyj-
nych, opóźnień w płatnościach i tym podobnych, na mocy art. 39 ust. 1 Ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mleczarskich15 
powstał Fundusz Promocji Mleka, którego przeznaczeniem były w szczególno-
ści: promocja spożycia artykułów mleczarskich, w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży, wspieranie sprzedaży polskich produktów mleczarskich za granicą, 
pomoc w organizacji wystaw i udziału w targach, wspieranie prac badawczo-roz-
wojowych oraz poprawa jakości produktów mleczarskich. W myśl art. 39 ust. 2 

12  Ibidem. 
13  Pionierskie działania o charakterze promocji towarowej w Polsce miały miejsce jeszcze przed 

II wojną światową; można do nich zaliczyć m.in. akcję promocyjną Związku Cukrowników pod 
hasłem „Cukier krzepi”, autorstwa Melchiora Wańkowicza.

14  Mleczarstwo w Polsce 2009, Czarno-Biała, Warszawa 2009.
15  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (DzU 

z 2002 r., nr 129, poz. 1446).
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ww. ustawy, podmioty skupujące były zobowiązane do wpłat na Fundusz Promo-
cji Mleka 0,2 grosza od każdego skupionego przez nie litra mleka16.

Na podstawie artykułu 39 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 
rynku mleka i przetworów mlecznych utworzono Fundusz Promocji Mleczarstwa. 
Podstawowym źródłem jego fi nansowania były obowiązkowe wpłaty podmiotów 
skupujących w wysokości 0,2 grosza (później 0,1 grosza) od każdego skupio-
nego litra mleka17. Z Funduszu Promocji Mleczarstwa fi nansowano w całości lub 
części promocję spożycia mleka i przetworów mlecznych w 2005 roku (kam-
pania „Mlekosław”). Ważną rolę w zakresie organizacji promocji i wytyczania 
celów fi nansowania z funduszu pełniła Komisja Porozumiewawcza ds. Mleka 
i Przetworów Mlecznych, której połowę składu (18 osób) stanowili przetwórcy, 
a połowę producenci mleka.

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r.18 utworzono dziewięć odręb-
nych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, w tym między innymi 
Fundusz Promocji Mleka (przekształcony z Funduszu Promocji Mleczarstwa). 
Do zadań ARR należy administrowanie funduszami promocji oraz obsługa 
rachunków bankowych poszczególnych funduszy, natomiast decyzje o sposobie 
wydatkowania i przyznawania kwot na poszczególne zadania podejmują Komisje 
Zarządzające powołane odrębnie dla każdego funduszu, składające się z 9 przed-
stawicieli (4 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 
4 producentów oraz 1 przedstawiciela Izb Rolniczych). W 2010 roku Agencja 
udzieliła wsparcia fi nansowego organizacjom branżowym między innymi na 
realizację akcji „Stawiam na mleko i produkty mleczne” (w ramach której pro-
wadzona jest kampania promocyjno-informacyjna mleka i produktów mlecz-
nych). Jest to jak do tej pory największa kampania promocyjna na rynku żywności 
współfi nansowana ze środków wspólnotowych. Została sfi nansowana (w części 
wkładu własnego) ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa, środków fi nan-
sowych Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Na realizację działań w ramach 
trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej mleka i przetworów mlecznych 

16  Mleczarstwo w Polsce 2009…
17  Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa, http://www.ppr.pl/

dzial-szczegolowe-zasady-gospodarowania-funduszem-promocji-mleczarstwa-3166.php (dostęp 
z dn. 19.12.2011).

18  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, DzU 
nr 97, poz. 799.
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„Stawiam na mleko i produkty mleczne” ARR przeznaczyła 10 427 tys. zł, w tym 
6517 tys. zł stanowiły środki prefi nansowane z budżetu Unii Europejskiej19.

3. Kampanie o charakterze promocji towarowej na rynku mleka w Polsce

Pierwszą kampanią o charakterze promocji towarowej na rynku mleka 
w Polsce była kampania promocyjna masła, zwana „wojną masła z margaryną”, 
prowadzona w latach 90. ubiegłego wieku. W 1996 roku producenci mleka zrze-
szeni w Krajowym Porozumieniu Spółdzielni Mleczarskich20 podjęli wspólne 
działania, mające na celu powstrzymanie spadkowego trendu w spożyciu masła 
w Polsce, będącego w dużej mierze skutkiem intensywnych działań promo-
cyjnych producentów margaryny. Wysokie nakłady przeznaczone na promocję 
margaryn w latach 90. XX wieku spowodowały zmianę preferencji żywienio-
wych konsumentów na rynku tłuszczów stołowych, której skutkiem był zna-
czący spadek spożycia masła na rzecz margaryn miękkich (przeznaczonych do 
smarowania). Podjęto zatem próbę zmiany niekorzystnego wizerunku masła, 
wykorzystując reklamę oraz efekt WOM (reklamy szeptanej), będący skutkiem 
dyskusji w mediach (głównie drukowanych) na temat zalet i wad obu rodzajów 
tłuszczów. 

Całkowite nakłady poniesione przez Krajowe Porozumienie Spółdzielni 
Mleczarskich na kampanię promocyjną wyniosły 3,1 mln zł; zwróciły się one trzy-
krotnie już w trakcie kampanii. Przyniosła ona jednak również znacznie trwalsze 
efekty21. Dzięki reklamie, a zwłaszcza działaniom z obszaru PR, podważającym 
negatywny wizerunek masła, zahamowany został spadkowy trend w jego kon-
sumpcji, zwiększył się wolumen sprzedaży oraz wzrosły ceny tego produktu, a co 
za tym idzie – wzrosły zyski producentów i przetwórców mleka22. Potwierdzona 
została zatem skuteczność wspólnego działania przetwórców w zakresie działań 

19  ARR 2010 – administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i krajowymi, „Biule-
tyn Informacyjny ARR” 2011, nr 1, s. 9–28.

20  Organizacja ta zrzeszała na koniec 1993 roku 280 spółdzielni mleczarskich (na około 310 
istniejących w Polsce).

21  M. Świątkowska, K. Krajewski, Efektywność oddziaływania reklamy na postawy konsumen-
tów na rynku tłuszczów stołowych w Polsce, Materiały z IV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomi-
stów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16–18.09.1997, Szczecin.

22  M. Świątkowska, K. Krajewski, Ocena efektywności działań reklamowych na rynku tłusz-
czów stołowych w Polsce, „Żywność, Technologia, Jakość” 1997, nr 4 (13), s. 58.
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promocyjnych na rynku żywności w Polsce, a zwłaszcza reklamy wspartej dzia-
łaniami o charakterze public relations23.

Kolejną kampanią o charakterze promocji towarowej na rynku mleka w Pol-
sce była kampania „Mlekosław”, znana również pod hasłem „Nabiał wzmocni 
Twoje kości i poczucie godności”, która trwała od 1 marca do 15 listopada 
2005 roku (z przerwą letnią). Była ona w całości fi nansowana ze środków Fun-
duszu Promocji Mleczarstwa, zaś zleceniodawcą i instytucją nadzorującą była 
Agencja Rynku Rolnego. Nakłady (budżet medialny) na kampanię wyniosły łącz-
nie ponad 14 mln zł. Największa część budżetu została przeznaczona na reklamę 
w telewizji (70%), między innymi w TVP, TV4, Polsat, Cartoon Network, MTV. 
Działania w mediach obejmowały także outdoor (12%), radio (8%), prasę (6%) 
i Internet (4%). W ramach pozostałych działań promocyjnych w szkołach pod-
stawowych, gimnazjach i przychodniach zdrowia dystrybuowane były plakaty 
i ulotki edukacyjne24. Kampania, skierowana głównie do dzieci i młodzieży, 
a także ich matek, nie wpłynęła znacząco na zwyczaje konsumpcyjne Polaków, 
nie wpłynęła w sposób znaczący na spożycia mleka, osiągnięto jednak pewne 
efekty komunikacyjne25. Z badań własnych wynika, że w IV kwartale 2009 roku 
hasło kampanii znało około 25% konsumentów, co – biorąc pod uwagę krótki 
czas kampanii – jest wynikiem zadowalającym26. Warto przy tym podkreślić, że 
kampanię prowadzono w tym samym czasie, co inne akcje promocyjne mleka, na 
przykład  zakrojoną na szeroką skalę kampanię ogólną o charakterze społecznym 
„Pij mleko! Będziesz wielki” czy kampanie reklamowe marek produktowych, 
co spowodowało pewien chaos informacyjny i nakładanie się komunikatów 
poszczególnych kampanii.

Ogólnopolska kampania „Stawiam na mleko i produkty mleczne” w pełni 
wpisuje się w działania o charakterze promocji towarowej. Projektodawcą oraz 
wykonawcą kampanii była największa polska organizacja działającą na rzecz 
sektora mleczarskiego – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek 

23  M. Świątkowska, S. Beger, Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsu-
mentów i rynku produktów spożywczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.

24  A. Kupczyk, A. Szmajda, Reklama mleka i reengineering, „Przegląd Mleczarski” 2008, nr 9, 
s. 85–87.

25  M. Świątkowska, Reklama kategorii jako narzędzie wsparcia rozwoju sektora mleczarskie-
go w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009, 
t. XI, z. 3, s. 366–371.

26  M. Świątkowska, K. Krajewski, Ocena działań promocyjnych na rynku produktów mleczar-
skich w opinii konsumentów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-
biznesu 2010, t. XII, z. 4, s. 336–340.
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Rewizyjny. Celem działań było zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecz-
nych oraz poinformowanie o konsekwencjach wynikających z niedoboru wapnia 
w organizmie człowieka.

Kompleksowe działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne skie-
rowane zostały przede wszystkim do dzieci w wieku 7–13 lat oraz ich rodziców 
i opiekunów. Działania promocyjne w ramach kampanii zostały przeprowadzone 
w 108 miastach, 324 szkołach; objęła ona swoim zasięgiem 330 tys. dzieci 
i podobną liczbę osób dorosłych z całej Polski.

Założeniem kampanii było wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów 
komunikacyjnych, umożliwiających dotarcie w przystępny i atrakcyjny sposób do 
zróżnicowanych pod względem wieku i oczekiwań grup docelowych. W ramach 
kampanii zrealizowano między innymi: eventy promocyjne („Konwój mleczny” 
oraz „Truck Mleczny”) umożliwiające dorosłym kontakt z ekspertami, lekarzami 
i dietetykami, zaś dzieciom – edukację w formie aktywności fi zycznej i konkur-
sów na temat mleka i produktów mlecznych, promocje w punktach sprzedaży 
(wsparcie działań informacyjnych w miejscu podejmowania decyzji zakupowych 
za pośrednictwem materiałów promocyjnych, a także konkursów z nagrodami), 
reklamę telewizyjną (pięć spotów reklamowych), kampanię prasową (reklamy 
oraz artykuły sponsorowane w tygodnikach i miesięcznikach o ogólnopolskim 
zasięgu), stronę internetową www.stawiamnamleko.pl oraz kampanię w Interne-
cie. Przygotowano i przeprowadzono również kampanię banerową. Efekty kam-
panii zostały potwierdzone w badaniach pre- i posttestowych przeprowadzonych 
przez Agencję CAM27.

Podsumowanie

Analiza doświadczeń w zakresie zastosowania promocji towarowej na 
światowym i polskim rynku mleczarskim wskazuje na jej istotny wpływ na sta-
bilizację warunków produkcji i rozwój sektora mleczarskiego. Można przyjąć, 
że taka forma wspólnego działania uczestników sektora (producentów mleka 
i przetwórców) jest dobrym narzędziem wsparcia strony podażowej i popytowej 
rynku mleka i przetworów mlecznych. Kampanie wizerunkowe, wspierające spo-
życie wybranych kategorii produktowych, w tym również mleka, wśród różnych

27  Kampania „Stawiam na mleko i produkty mleczne”. Podsumowanie 3 lat działań, niepubli-
kowane materiały Agencji CAM, Warszawa 2011.
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grup konsumentów, są z dobrym rezultatem od dawna organizowane w Stanach 
Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej. O ich skuteczności świadczy fakt, 
że niektóre z nich mają już ugruntowaną pozycję w świadomości konsumentów 
i wpływają na ich decyzje. Kreowane wspólnie przez organizacje producentów 
stanowią specyfi czny, ale efektywny sposób reakcji na zmiany zachodzące na 
europejskich i światowych rynkach.

Za cel działań promocyjnych o charakterze promocji towarowej w ramach 
nowej WPR po 2014 roku uznaje się promowanie jakości, różnorodności i norm, 
jakie muszą spełniać europejscy producenci rolni, aby konkurować na świato-
wych rynkach, a także podnoszenie świadomości konsumentów na temat jakości 
produktów rolnych z Unii Europejskiej i w efekcie zwiększenie sprzedaży tych 
produktów na rynkach unijnych oraz, poprzez programy promocji, także na ryn-
kach światowych. Zgodnie z założeniami nowej strategii promocji towarowej 
w ramach WPR należy uznać, że wymagane jest co najmniej trzykrotne zwięk-
szenie funduszy na tego rodzaju działania, aby osiągnąć poziom dofi nansowania 
realizowany w tym zakresie przez USA. Będą przy tym preferowane strategie 
wspólnego działania zarówno na rynkach lokalnych, jak również wewnętrznych 
i międzynarodowych. Uzyskanie wartości dodanej kampanii o charakterze pro-
mocji towarowej na rynkach zewnętrznych Unii, którą jest zwiększenie sprzedaży 
produktów, powinno być wspierane ze strony Unii Europejskiej efektywnymi 
metodami.

COMMODITY PROMOTION CAMPAIGNS 
ON THE MILK MARKET IN POLAND

Summary

The aim of this paper was the analysis of producers and processors cooperative 
activities on the milk market in Poland. The experiences of promotion campaigns of 
commodity milk and milk products conducted in Poland in the years 1997–2011 were 
taken into account. Also the sources of fi nancing and organizing these campaigns were 
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discussed, taking into account the specifi c nature of the commodity promotion and the 
nature of activities carried out. It was found that the conducting of commodity promotion 
activities which promote selected product groups is economically justifi ed and they are 
a part of current and planned promotional activities in the European Union.

Translated by Monika Świątkowska

Keywords: commodity promotion, milk market.
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Streszczenie

Zmienność nie jest jedynie cechą gospodarki, ale i przedsiębiorstwa. Obecnie oto-
czenie ekonomiczne określane jest jako trudno przewidywalne oraz turbulentne. Szerokie 
podejście do innowacji wskazuje przedsiębiorcom na wiele nowych możliwości w zakre-
sie zmian innowacyjnych, które mogą być pomocne w sprostaniu wymogom niestabil-
nej gospodarki. Na przykładzie przedsiębiorstw zachodniopomorskich można zauważyć 
użyteczność innowacji nietechnologicznych w walce o pozycję rynkową w czasach nie-
stabilności gospodarczej. Szczególnym rodzajem rozwiązania może stać się zarządzanie 
przez zastosowanie innowacji marketingowych. 

Słowa kluczowe: marketing, zarządzanie, innowacje, innowacje marketingowe, 
innowacje nietechnologiczne, sektor MSP.

1. Zmiany rynkowe a zmiany innowacyjne 

Współczesna gospodarka stawia przed przedsiębiorstwami sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw wiele poważnych wyzwań. Intensywne przemiany 
gospodarcze, ulegające dynamicznym przeobrażeniom sytuacje na rynkach lokal-
nych oraz globalnych czy też otoczenie przedsiębiorstw wymagające ustawicz-
nego dążenia do podnoszenia konkurencyjności stanowią przestrzeń dla rozwoju, 
ale i obszar wielu potencjalnych zagrożeń. 
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Na ewolucję gospodarki światowej wpływają konsekwencje zmian poli-
tycznych i systemowych. Obecnie jednak, bardziej niż kiedykolwiek, można 
zaobserwować, jak intensywnie na stan gospodarki wpływają procesy globaliza-
cyjne. Jednocześnie zauważamy, jak istotnie odbijają się na kierunkach i tempie 
zmian w skali świata zdarzenia i procesy wynikające z modyfi kacji zachodzących 
w przedsiębiorstwach1. 

Widoczna jest powszechność zmian zachodzących niejako na dwóch płasz-
czyznach – w obrębie samej gospodarki, ale także wewnątrz przedsiębiorstw, jako 
wynik upływu czasu, zdobywania nowych doświadczeń czy też wprowadzenia 
usprawnień do rutynowych procedur. Płaszczyzny te są ze sobą nierozerwalnie 
połączone, a wysyłane przez nie impulsy mogą, choć nie muszą, być wzajemnie 
sprzężone. 

Zmiany są dla przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem. Główną grupę 
bodźców wspierających wprowadzanie przekształceń stanowią te, które dotyczą 
dążenia fi rm do podnoszenia konkurencyjności na rynku oraz poprawy wizerunku 
w odbiorze społecznym2. Pomóc w tym może wprowadzenie innowacji. 

W teorii i praktyce zarządzania strategicznego wprowadzenie innowacji 
rozumianej jako rewolucyjna zmiana uważane jest za jeden z głównych warun-
ków sukcesu przedsiębiorstwa i osiągania przewagi konkurencyjnej, a strategia 
innowacji stanowi istotną część długookresowej polityki jego rozwoju3. 

Teza ta częściej przewija się przez teorię literatury poświęconej strategii 
rozwoju przedsiębiorstw, rzadziej zaś przez wyniki raportów badawczych doty-
czących działalności polskich przedsiębiorców. Wskazują na to zarówno dane 
statystyczne dotyczące poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, jak 
i wyniki badań prowadzonych przez różne ośrodki badawcze4.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach, gdy jedyną stałością są bez-
ustanne zmiany, stanowi niebywałe wyzwanie. Obecnie przedsiębiorcy muszą 
zaakceptować niestabilność i przygotować się na nieustającą walkę z czasem 
oraz szybkie przeobrażanie się. Zmienność nie jest jedynie immanentną cechą 
gospodarki, ale i przedsiębiorstwa. Obecnie otoczenie ekonomiczne określane 

1  W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2005, s. 17–18.

2  Ibidem, s. 22.
3  L. Białoń, D. Janczewska, Strategie innowacji, w: Zarządzanie działalnością innowacyjną, 

red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010, s. 231–232.
4  Dane te potwierdzają badania własne pt.: Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach 

sektora MSP w województwie zachodniopomorskim, Raport z badań, Szczecin 2011. 
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jest jako trudno przewidywalne oraz turbulentne5, a co za tym idzie – również 
przedsiębiorstwo powinno ulegać ciągłym przemianom według obranej polityki, 
tak by najodpowiedniej dostosować się do zachodzących intensywnych zmian 
gospodarczych oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku6. 

Na aspekt innowacji jako determinanty konkurencyjności pozwalającej spro-
stać powyższym wymaganiom wskazują zaś jednocześnie literatura przedmiotu7 
i panujące realia gospodarcze. Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i absorpcji 
innowacji stanowi wyzwanie, ale i odpowiedź na panującą sytuację gospodar-
czą. Obserwowana jest współzależność pomiędzy wzrostem konkurencyjności 
przedsiębiorstw a podejmowanymi przez nie procesami innowacyjnymi, które 
potrafi ą stanowić główny kierunek zmian i wpływać na aktualną oraz przyszłą 
sytuację ekonomiczną fi rmy. Marketing stanowi z kolei siłę kreacyjną przed-
siębiorstwa, pobudzającą jego działalność poprzez dostarczanie nowych pomy-
słów, informacji płynących od pracowników, jak i z rynku. Jego idea posiada 
tym samym szeroki obszar wspólny z ideą innowacyjności, zwłaszcza że nie 
tylko innowacje technologiczne, które są szeroko poruszane, ale i innowacje 
nietechnologiczne, w tym marketingowe, odgrywają istotną rolę w obecnej 
gospodarce.

Problemy związane ze wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej dotyczą 
z kolei nierozerwalnie sektora MSP. Odpowiedzią może być upowszechnienie 
myślenia o innowacyjności w obszarach nietechnologicznych, szczególnie wśród 
małych przedsiębiorstw o specyfi ce usługowej. 

2. Innowacje marketingowe a konkurencyjność przedsiębiorstw sektora 
MSP – nowe możliwości 

Poszukiwanie innowacji bywa procesem czasochłonnym, wiążącym się 
z przeprowadzaniem badań, nakładami na rozwój, a także wieloma działaniami 
metodą prób i błędów. Jednakże przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wiel-

5  R. Krupski, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 
2005, s. 14–16. 

6  P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 155.

7  Między innymi pozycje takie, jak: K.B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik 
pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 5–7; A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe i średnie przedsiębiorstwa 
w Polsce w dobie konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju, PARP, 2006 Warszawa, s. 9–21; 
The Measurement of Scientifi c and Technological Activities Oslo Manual Guidelines for Collecting 
and Interpreting Data, 3 rd Edition, OECD/EUROSTAT 2005, s. 10–19. 
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kość, jeżeli chcą być konkurencyjne na rynku, muszą starać się podejmować to 
wyzwanie wraz z wiążącym się z nim ryzykiem. 

W myśl zaakceptowanych na arenie międzynarodowej standardów podręcz-
nika Oslo8 innowacja to wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulep-
szonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu (towaru lub usługi), 
marketingu oraz organizacji. Innowacyjne jest przedsiębiorstwo, które wprowa-
dza do praktyki rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu, marketingu 
i organizacji – nowe na skalę światową, stosowane już przez konkurentów na 
świecie, ale niestosowane jeszcze w kraju, ale także stosowane już przez kon-
kurentów na rynku krajowym, ale niestosowane do tej pory przez to przedsię-
biorstwo9. Szerokie podejście do innowacji wskazuje przedsiębiorcom na wiele 
nowych możliwości w zakresie zmian innowacyjnych, które mogą być pomocne 
w sprostaniu wymogom niestabilnej gospodarki. 

Jak wskazują badania, polskie przedsiębiorstwa częściej wdrażały innowa-
cje organizacyjne (np. nowe lub znacząco ulepszone systemy zarządzania wiedzą, 
zmiany w organizacji pracy) i marketingowe (np. nowe lub istotnie zmienione 
sposoby sprzedaży lub kanały dystrybucji, istotne zmiany w wyglądzie produktu) 
niż produktowe i procesowe10. Co więcej, zauważa się większe znaczenie inno-
wacji marketingowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach usługowych, co 
może wynikać z charakteru ich działalności, jak również z bezpośredniego kon-
taktu z odbiorcą końcowym. Podobnie jest z przedsiębiorstwami małymi i śred-
nimi, które w związku ze swoją specyfi ką wykazują znacznie większą aktywność 
innowacyjną we wdrażaniu innowacji organizacyjnych i marketingowych niż we 
wdrażaniu innowacji procesowych i produktowych11. Wynikać to może z faktu, 
że innowacje organizacyjne i marketingowe wymagają mniejszych nakładów 
fi nansowych, są mniej ryzykowne niż innowacje produktowe i procesowe oraz 
stosunkowo szybsze w zastosowaniu, co staje się szczególnie istotne, by nie-
zwłocznie reagować na intensywne zmiany rynkowe. 

8  W latach 90. XX w. (1995, zmiany w 1997 i 2005 r.) powstał przewodnik Oslo Manual przy-
gotowany przez OECD, w którym zaprezentowana została metodologia badania innowacyjności.

9  Oslo Manual, Proposed Guidelines For Collecting And Interpreting Technological Innova-
tion Data, The Measurement Of Scientifi c And Technological Activities, European Commission, 
Eurostat 1997, s. 16.

10  M. Starczewska-Krzysztoszek, Ranking najbardziej innowacyjnych fi rm w Polsce, 2008, 
Warszawa 2008, s. 9, za: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, GUS, 
2008, s. 43–46. 

11  Ibidem, s. 9.



113Innowacje marketingowe i ich wykorzystanie...

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się stosunkowo wysoką 
pozycją na tle innych regionów pod względem podstawowych wskaźników obra-
zujących poziom przedsiębiorczości. W regionie zachodniopomorskim przypada 
szczególnie dużo przedsiębiorstw na jednego mieszkańca12. Innowacyjność nie 
stanowi jednak siły przedsiębiorstw regionu. Nakłady inwestycyjne, rozwojowe 
zachodniopomorskich fi rm, szczególnie mikroprzedsiębiorstw, są nadal bardzo 
niskie13. Co więcej, udział sektora MSP w wydatkach przedsiębiorstw w porów-
naniu z fi rmami dużymi wciąż jest dużo mniejszy.

Przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego w znacznej części 
fi nansują nadal swoje inwestycje ze środków własnych. Najczęściej z tych środ-
ków korzystały fi rmy małe, trochę rzadziej fi rmy średnie14. Obserwujemy więc 
stosunkowo intensywną ideę przedsiębiorczości, nieznajdującą odbicia w real-
nych inwestycjach oraz działaniach badawczo-rozwojowych. 

Województwo zachodniopomorskie, pomimo iż wykazuje się stosunkowo 
wysokim stopniem przedsiębiorczości, nie należy do regionów innowacyjnych. 
Stąd też warto zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt działalności fi rm, które 
nie będąc innowacyjne, nie sprostają konkurencji przedsiębiorstw z kraju i zagra-
nicy. Niepokojący jest również fakt, że dopóki fi rmy będą próbowały fi nansować 
swoją działalność jedynie ze środków własnych lub kredytów czy pożyczek, 
szczególnie w dobie dekoniunktury rynkowej, dopóty nie będą w stanie swej 
innowacyjności ani konkurencyjności podnieść w znaczącym stopniu. 

Obszar innowacji marketingowych nie jest przedsiębiorcom zupełnie obcy, 
ale jest on nadal słabo zbadany i bliżej niezdefi niowany przez samych zarządza-
jących. Potencjał zaś, jaki niesie ze sobą, może stanowić przyczynek do tego, 
by właściwie go ukierunkować, aby stanowił skuteczne dynamo dla podnosze-
nia konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym również sektora MSP w regionie 
zachodniopomorskim.

12  A. Żołnierski, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2007–2008, PARP, Warszawa 2009, s. 213. W przypadku nowo powstałych fi rm na 1000 mieszkań-
ców zachodniopomorskie zajęło drugie miejsce, a w aspekcie liczby fi rm z kapitałem zagranicznym 
na 1000 mieszkańców region utrzymał czwarte miejsce z roku 2006. Pod względem zlikwidowa-
nych przedsiębiorstw województwo zajmuje odległe miejsca. 

13  Ibidem, s. 213.
14  Ibidem, s. 213–214.
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3. Zastosowanie innowacji marketingowych w zachodniopomorskich ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie opinii przedsiębiorców

Jak można wnioskować z wieloletnich badań prowadzonych przez różne 
ośrodki badawcze w Polsce15, innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest rela-
tywnie niska. Świadczy o tym wiele aspektów począwszy od niskich udziałów 
nakładów na działalność badawczo-rozwojową w relacji do dochodu narodo-
wego, przez niskie udziały w tych wydatkach sektora przedsiębiorstw, na niskiej 
świadomości pojęcia innowacji, szczególnie nietechnologicznych, skończywszy. 
Stwierdzenia o niskiej innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce potwierdzają też 
rezultaty wyników analiz ukierunkowanych na ocenę konkurencyjności16. Dzieje 
się tak pomimo wiedzy na temat tego, jak innowacyjność pomaga przetrwać 
w czasach kryzysu czy też intensywnie zachodzących zmian rynkowych. Niemniej 
jednak zauważa się, iż niedostatki w obszarach wdrożenia innowacji cały czas są 
nadrabiane17, a wynikają one również z faktu uczenia się przedsiębiorstw. 

Jak wskazują badania, na poziomie deklaratywnym innowacyjność jest poję-
ciem ogólnie znanym przez przedsiębiorców18. Co więcej, zarządzający odwołują 
się do niej właśnie w kontekście podnoszenia konkurencyjności. Jednak obecny 
kryzys gospodarczy wraz z jego następstwami w postaci braku stabilności gospo-
darczej dodatkowo spowodował, że również zachodniopomorscy przedsiębiorcy 
zaczęli praktyczniej myśleć o wdrażaniu innowacji. 

Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności po wejściu do Unii Europejskiej, 
by sprostać standardom, strategie innowacji wprowadzały przede wszystkim 
przedsiębiorstwa włączane do międzynarodowych korporacji czy też silnie 
współpracujące z zagranicznymi odbiorcami lub przynależne do sektorów tech-
nologicznych, współpracujące z klastrami19. Natomiast obecne wymogi rynkowe 
zmuszają powoli przedsiębiorstwa sektora MSP, szczególnie o charakterze usłu-

15  GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009; GUS, Działalność in-
nowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2005–2007; PARP, Wpływ dofi nansowania 
prac B + R na poziom wdrażania ich wyników w MSP. Badanie rynku wybranych usług wspierają-
cych rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce – fi nansowanie zwrotne; PKPP Lewia-
tan, Ranking fi rm innowacyjnych 2008; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Przegląd badań 
dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw. 

16  Ibidem.
17  Na innowacyjność zwrócono szczególną uwagę w okresie wchodzenia Polski do Unii Euro-

pejskiej
18  Badania własne pt. Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach sektora MSP... 
19  A. Świadek, Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej, w: Innowacje w dzia-

łalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difi n, Warszawa 2005, 
s. 107–109.
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gowym, do realnego poszukiwania odpowiednich dla ich specyfi ki rodzajów 
innowacyjności i wdrożenia najwłaściwszych. 

Na wprowadzanie innowacji w celu podniesienia konkurencyjności wska-
zuje zdecydowana większość zachodniopomorskich przedsiębiorców20. Należy 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przedsiębiorstwach tych dominują zmiany 
przeprowadzane w celu utrzymania lub poprawy pozycji rynkowej. Sporadycznie 
pojawiały się głosy informujące o innym podłożu zmian, na przykład mające na 
celu utrzymanie lub ewentualną poprawę pozycji fi nansowej przedsiębiorstwa, 
czy też mające na celu poprawę jego wizerunku. Pozwala to wysnuwać wnioski, 
iż innowacje nabierają dla przedsiębiorców charakteru ratunkowego, szczególnie 
w okresie kryzysu oraz niestabilności gospodarki. 

Analizując dokładniej podejmowane przez przedsiębiorstwa zachodniopo-
morskie decyzje innowacyjne, można zauważyć, że odwołanie się do innowacji 
marketingowych poprzez zasadę klasycznego podziału obszarów marketingu jest 
łatwe i zachęcające do zastosowania przez przedsiębiorców. 

Najczęściej obszarami innowacji, wprowadzanymi w celu reakcji na zacho-
dzące zmiany rynkowe, były innowacje w skali działalności przedsiębiorstwa, 
rzadziej w skali regionu. Większość badanych przedsiębiorców wskazała, że 
obszarami innowacji wdrażanymi, by lepiej reagować na otoczenie, w ramach 
innowacji nietechnologicznych, były innowacje: wprowadzające nową metodę 
marketingu, istotnie ulepszające produkt w rozumieniu wyrobu lub usługi oraz 
wprowadzające nową metodę organizacji pracy.

Taki podział może wynikać z czasu wymaganego dla reakcji na zachodzące 
zmiany rynkowe. Bardzo często fi rmy w pierwszej kolejności myślą nad nową 
polityką marketingową dla swojego wyrobu, ponieważ takie zabiegi są stosun-
kowo mało czasochłonne, a mogą przynieść relatywnie duże korzyści. Dopiero 
w następnej kolejności, jeśli pomimo zabiegów marketingowych pozycja przed-
siębiorstwa nie ulega poprawie, zarządzający myślą nad ulepszeniem posiada-
nego wyrobu, jego rozwojem, wprowadzeniem modyfi kacji lub stworzeniem 
zupełnie innego. W ostateczności przedsiębiorcy skupiają się nad reorganizacją 
przedsiębiorstwa na przykład w postaci wprowadzenia nowej metody organizacji 
pracy, wytwarzania. Zabieg ten nosi znamiona długofalowości oraz konieczności 
poświęcenia czasu (którego młode, małe przedsiębiorstwa nie mają zbyt dużo) na 
to, by – jak wskazuje badanie – wprowadzać zmiany, które mają przede wszyst-
kim na celu utrzymanie pozycji rynkowej.

20  Badania własne pt. Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach sektora MSP...
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W zachodniopomorskich przedsiębiorstwach w ramach innowacji marke-
tingowych najczęściej wprowadzanymi w celu reakcji na zachodzące zmiany 
rynkowe były innowacje w zakresie promocji, a następnie pozycjonowania. Sto-
sunkowo rzadziej wprowadzano innowacyjne polityki cenowe, znaczące zmiany 
w wyglądzie produktu bądź jego opakowaniu. Najrzadziej wdrażano innowacyjne 
kompleksowe strategie marketingowe. 

Z kolejności przytaczanych przez przedsiębiorców działań z zakresu marke-
tingu można również zaobserwować prawidłowość związaną z czasochłonnością. 
W pierwszej kolejności stosowane były przez zarządzających pomysły, które 
można najszybciej wcielić w życie, na samym zaś końcu wymagające dogłęb-
nych zmian strategicznych.

Analizując reakcje przedsiębiorstw sektora MSP na intensywne zmiany ryn-
kowe na przykładzie fi rm z województwa zachodniopomorskiego, można stwier-
dzić, iż zarządzający upatrują we wdrażanych innowacjach ratunku dla często 
zagrożonej pozycji. Co więcej, coraz częściej zarządzający zdają sobie sprawę 
z tego, że innowacyjne kroki przez nich podejmowane w innych niż technolo-
giczne obszarach również stanowią innowacje. 

Województwo zachodniopomorskie dysponuje ogromnym potencjałem 
w zakresie innowacji marketingowych, zważywszy na charakter usługowy ulo-
kowanych na jego terenie przedsiębiorstw. Ponieważ innowacje obejmują wiele 
aspektów, w tym niezbyt doceniane w badanym regionie innowacje marke-
tingowe, ważne jest dalsze sygnalizowanie idei oraz metodyki działań w tym 
obszarze. 
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 MARKETING INNOVATIONS AND THEIR USE IN SME SECTOR

Summary

Change is not the only feature of the economy but also the company. Currently, the 
economic environment is defi ned as a diffi cult to predict and turbulent. A broad approach 
to innovation indicates the number of new opportunities for changes that can be helpful 
in meeting the requirements of an unstable economy. Companies starting to understand 
usefulness of non-technological innovation in the fi ght for market position specially in 
times of economic instability. Marketing innovation can become a special type of solution 
appropriate for smaller, service companies. 

Translated by Monika Wojtkiewicz

Keywords: marketing, management, innovation, marketing innovation, 
non-technological innovation, sector of small and medium-sized 
enterprises.
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STRATEGIA KREOWANIA MARKI 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

– WYBRANE ZAGADNIENIA

Streszczenie

W niniejszym artykule poruszone zostały wybrane zagadnienia związane ze strategią 
kreowania marki jednostek samorządu terytorialnego. Na wstępie dokonano syntetycznej 
analizy części składowych strategii. Przedstawiono zestaw elementów warunkujących 
sprawną realizację strategii kreowania marki. W dalszej części opracowania zaprezento-
wano stosunkowo obszerny zestaw potencjalnych korzyści, które może przynieść reali-
zacja strategii kreowania marki jednostki terytorialnej. Wyodrębniony został podział na 
grupy poszczególnych benefi cjentów, wśród których znaleźli się klienci, odbiorcy tery-
torialnych produktów i usług, potencjalni rezydenci, społeczność lokalna, regionalna, 
menedżerowie marki jednostek samorządu terytorialnego. 

Słowa kluczowe: marketing miejsc, jednostka samorządu terytorialnego, strategia, 
marka.

Wprowadzenie

Działania strategiczne, których celem jest stworzenie silnej, rozpoznawalnej 
marki jednostek samorządu terytorialnego (JST), są coraz częściej podejmowane 
przez samorządy we współpracy z innymi aktorami lokalnej, regionalnej prze-
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strzeni. Potrzeba tworzenia strategii marki danego miejsca, mająca najczęściej 
swój wyraz w opracowanym dokumencie, wynika po części z chęci wyróżnie-
nia się, podniesienia poziomu atrakcyjności danej przestrzeni, wzrostu rozpo-
znawalności, osiągania większego prestiżu i uznania na tle innych samorządów. 
Kompleksowa realizacja strategii powinna przyczyniać się do zaistnienia wielu 
korzystnych zjawisk, których jednym z ważniejszych efektów będzie podniesie-
nie jakości życia społeczności lokalnej, regionalnej. Należy również wspomnieć, 
że strategia kreowania marki powinna być zbieżna w głównych założeniach 
z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym, regionalnym, kra-
jowym, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego (gminy, powiatu, województwa).

W literaturze przedmiotu oraz opracowaniach strategicznych tworzonych 
na zamówienie samorządów spotyka się podejście traktujące strategie promocji 
JST na równi ze strategiami odnoszącymi się do kreowania marek jednostek tery-
torialnych. Wydaje się, że takie uproszczenie nie oddaje do końca różnic, jakie 
można wyodrębnić w odniesieniu do wspomnianych strategii. Strategia promocji 
może oczywiście przyczyniać się do budowania marki danego miejsca, taka sytu-
acja ma miejsce w znacznej części przypadków. Strategia kreowania marki JST 
wydaje się jednak przedsięwzięciem bardziej kompleksowym, łączącym w sobie 
szersze spektrum działań, obejmującym bardziej złożony wycinek terytorialnej 
rzeczywistości. Jednym z elementów różnicujących kreowanie marki od klasycz-
nie rozumianej promocji samorządu może być potrzeba wskazania na wartości 
dodane marki, sferę emocjonalną, unikalność, na bazie których wypracowuje się 
przewagi konkurencyjne w odniesieniu do innych jednostek.

W tym miejscu można przytoczyć jedną z defi nicji marki, która traktuje ją 
jako połączenie korzyści funkcjonalnych produktu, usługi z wartością dodaną. 
W czasach globalnej, zintensyfi kowanej konkurencji wspomniana wartość 
dodana wydaje się przesądzać o ewentualnym powodzeniu podejmowanych ini-
cjatyw1. Podając za Ph. Kotlerem, marketing miejsc, w ramach którego mieści 
się marka JST, oznacza takie „zaprojektowanie” miejsca, aby sprostało ono ocze-
kiwaniom swoich rynków docelowych2. Marka jednostki terytorialnej powoduje 
powstawanie unikalnych, pozytywnych doświadczeń w umysłach potencjalnych 

1  A. Raszkowski, Selected Aspects of Territorial Units Promotion, w: Regional Development 
and Planning, ed. M. Šašek, Faculty of Social and Economic Studies, Univerzity J.E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, Czech Republic 2010, s. 213.

2  Ph. Kotler, M.A. Hamlin, I. Rein, D. Haider, Marketing Asian Places, John Wiley & Sons, 
Singapore 2002, s. 183.
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klientów, użytkowników określonej przestrzeni3. W ramach teoretycznych roz-
ważań należy zaznaczyć, że samą promocję JST należy traktować raczej jako 
środek do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim może być budowa silnej marki 
danej jednostki. 

W artykule została podjęta próba wskazania na wybrane aspekty odnoszące 
się do kreowania marki JST, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czę-
ści składowych strategii, elementów warunkujących jej sprawną realizację oraz 
wybranych korzyści, które ta realizacja może przynieść. 

1. Wybrane aspekty kreowania marki jednostek samorządu terytorialnego

Trudno wskazać jeden uniwersalny zestaw elementów, który powinna 
zawierać strategia kreowania marki JST. Jej ostateczna forma uzależniona jest 
od przyjętej metodologii wykonawcy, preferencji zamawiającego, charakteru 
i specyfi ki danej jednostki, głównych celów rozwojowych, którym ma służyć. 
Na bazie dotychczasowych doświadczeń praktycznych samorządów oraz litera-
tury przedmiotu z obszarów marketingu marki, marketingu miejsc i zarządzania 
strategicznego możemy wskazać na kilka elementów kluczowych, przewijają-
cych się w omawianych opracowaniach strategicznych.

Zazwyczaj strategia kreowania marki jednostki terytorialnej zawiera kom-
pleksową diagnozę stanu obecnego, wyszukującą jednocześnie najważniejsze 
atuty jednostki, zabytki, pomniki przyrody, infrastrukturę techniczną, społeczną 
i tak dalej. Kolejnymi elementami mogą być: określenie grup docelowych odbior-
ców (w tym określenie tzw. wymarzonego klienta marki), klasyczne narzędzie 
zarządzania strategicznego, jakim jest analiza SWOT, misja i wizja, zhierarchi-
zowane drzewo celów strategii (cel horyzontalny, cele strategiczne i operacyjne), 
kierunki rozwoju działań promocyjnych (opracowanie planu promocji JST), 
zbieżność założeń strategii z wewnętrznymi i zewnętrznymi opracowaniami stra-
tegicznymi, zestaw wskaźników monitorujących, harmonogram działań i źródła 
fi nansowania.

3  B. Cigler, Economic Development in Metropolitan Areas, w: Urban and Regional Policies for 
Metropolitan Livability. Cities and Contemporary Society, ed. D. Hamilton, P. Atkins, M.E. Sharpe, 
New York 2008, s. 315.
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Wśród elementów zasługujących na szczególną uwagę można wymienić: 
system całościowej identyfi kacji4 (obejmuje on system identyfi kacji wizual-
nej, system zachowań, system komunikacji), tożsamość i wizerunek marki, 
stworzenie listy markowych produktów turystycznych, miejskich, lokalnych, 
regionalnych, współtworzących i wzmacniających główną markę jednostki tery-
torialnej. W ramach osobnej kategorii możemy potraktować zestaw wartości 
dodanych marki danego miejsca, pozytywne skojarzenia oraz stworzenie hasła 
promocyjnego.

Strategia kreowania marki JST, w sposób optymalny dynamizująca rozwój 
jednostki terytorialnej, może opierać się na następujących elementach5:

− stworzenie klarownej, wyróżniającej się, ambitnej oraz realistycznej po-
zycji marki,

− oparcie pozycjonowania marki na potencjale społecznym, systemie obo-
wiązujących zachowań oraz atrybutach wewnętrznych,

− uwzględnienie obowiązującej strategii rozwoju JST, szczególnie ele-
mentów odnoszących się do rozwijania kreatywnych zdolności, umie-
jętności, potencjału ludzkiego,

− elastyczne dopasowywanie się do oczekiwań potencjalnych grup od-
biorców,

− skuteczna komunikacja z lokalnymi, regionalnymi liderami,
− efektywna współpraca ze środowiskiem mediów, 
− konsekwencja w realizacji obranych celów.
Wiele czynników ma wpływ na sprawną i efektywną realizację strategii 

kreowania marki. Na potrzeby niniejszego opracowania stworzony został zestaw 
elementów, które mogą przyczyniać się do wspomnianej realizacji (rysunek 
1). Należy zauważyć również, że w literaturze przedmiotu stosunkowo często 
podkreśla się silne powiązanie marki odnoszącej się do jednostek terytorialnych 
z ludźmi. Wynika to z założenia, że w ostatecznym rozrachunku ludzka wiedza, 
umiejętności, aspiracje czynią dane miejsce atrakcyjnym, „markowym”, tworzą 
jego potencjał turystyczny, kulturalny, rynkowy, społeczny i polityczny6.

4  Więcej na temat systemu całościowej identyfi kacji: A. Raszkowski, System całościowej iden-
tyfi kacji w marketingu terytorialnym, w: Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty. 
Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009.

5  A. Middleton, City Branding and Inward Investment, w: City Branding. Theory and Cases, 
ed. K. Dinnie, Palgrave Macmillan, New York 2010, s. 20.

6  S. Anholt, Competitive Identity. The New Branding Management for Nations, Cities and Re-
gions, Palgrave Macmillan, New York 2007, s. 75.
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Strategia kreowania 
marki JST 

Kompleksowy  
i d ugofalowy 

system wdra ania 
strategii 

Wskazanie 
warto ci

dodanych marki 
JST

Profesjonalizm 
mened erów
marki JST 

Monitoring 
i ewaluacja 

strategii 

Silne 
przywództwo 

w regionie 

Partycypacja 
spo eczno ci

lokalnej, 
regionalnej 

Spójny przekaz 
marketingowy 

Diagnoza 
unikalnych cech, 
walorów danej 

przestrzeni 

Rys. 1. Elementy warunkujące sprawną realizację strategii kreowania marki JST

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1

Wybrane korzyści z realizacji strategii kreowania marki jednostki terytorialnej

Grupy 
benefi cjentów Potencjalne korzyści

1 2

Klienci, 
odbiorcy 

terytorialnych 
produktów 

i usług, 
potencjalni 
rezydenci

− większy spokój w podejmowaniu decyzji podyktowany wzrostem zaufania 
i pewności,

− redukowanie negatywnych skojarzeń, niekorzystnego wizerunku,
− oszczędność czasu i wysiłku przy podejmowaniu decyzji zakupowych czy 

związanych z poszukiwaniem miejsca zamieszkania,
− uproszczenie decyzji zakupowych,
− większe przywiązanie do miejsca, o którym mamy dobrą opinię,
− selektywizacja pozytywnych wrażeń o miejscu w umysłach potencjalnych 

klientów,
− kreowanie związku z danym miejscem poprzez diagnozowanie i zaspokaja-

nie potrzeb oraz pragnień klientów,
− przedstawianie kluczowych różnic, przewag konkurencyjnych w stosunku 

do innych jednostek terytorialnych,
− uwidacznianie potencjalnych, wysoce pożądanych wartości dodanych 

i korzyści.
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1 2

Społeczność 
lokalna, 

regionalna

− wytworzenie i pielęgnowanie jednoczącego elementu w postaci silnej marki 
miejsca, którego oddziaływanie, opierające się na wizerunku i atrakcyjności, 
obejmuje wszystkie publiczne i prywatne podmioty oraz mieszkańców,

− zwiększający się poziom szacunku, uznania, lojalności i osobistego zaanga-
żowania odnośnie do danego miejsca,

− poprawa przestarzałej, niedokładnej, nierównomiernej percepcji jednostki 
terytorialnej,

− wzmacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej,
− ujednolicony przekaz skierowany do jednostki terytorialnej ułatwia party-

cypację we współtworzeniu, kreowaniu marki,
− poprawa dochodów podmiotów gospodarczych, wzrost marży handlowej, 

wzrost cen mieszkań ma wynajem itd., 
− wzrastająca atrakcyjność produktów lokalnych,
− zwiększający się poziom zaufania do władz lokalnych, które współtworzą 

i realizują strategię kreowania marki jednostki terytorialnej,
− zwiększenie szansy na realizację ważnych działań, które nie są popularne 

w społeczności lokalnej, przez władze samorządowe,
− zwiększenie możliwości przyciągania do regionu, miasta utalentowanych, 

kreatywnych indywidualności,
− zamieszkiwanie w danym miejscu jako przejaw manifestacji statusu 

społecznego,
− budowanie fundamentu, bazy pod przyszłe rozwojowe projekty, nowe ini-

cjatywy i inwestycje,
− wzmacnianie dumy z bycia mieszkańcem danego miejsca,
− większa partycypacja społeczna w rozwiązywaniu lokalnych, regionalnych 

problemów rozwojowych,
− większa kreatywność społeczności dynamizowana procesem kreowania 

marki miejsca jej pracy, zamieszkania, wypoczynku,
− mniejsza skłonność do migracji społeczności JST,
− większa odporność jednostki terytorialnej o uznanej marce i szybsze radze-

nie sobie z potencjalnym kryzysem gospodarczym, katastrofą naturalną 
oraz złym publicity,

− zmniejszanie liczby upadających przedsiębiorstw, poprawy wskaźnika 
przedsiębiorczości (mierzonego liczbą zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców),

−  stwarzanie możliwości poszerzania bazy ekonomicznej.



125Strategia kreowania marki jednostek samorządu terytorialnego...

1 2

Menedżerowie 
marki jednostek 

samorządu 
terytorialnego

− ustanowienie jasnej linii postępowania, kluczowych elementów w procesie 
kreowania marki,

− zunifi kowanie pól kooperacji poszczególnych osób, podmiotów zajmują-
cych się marketingiem miejsc, kreowaniem marki w JST (dotyczy zarówno 
sektora publicznego, jak i podmiotów komercyjnych),

− wyznaczenie kluczowych wyróżników, wartości dodanych, które będą 
najistotniejsze z punktu widzenia potencjalnych odbiorców regionalnych, 
lokalnych dóbr i usług,

− ustanowienie decyzyjnych ram współpracy w celu wykreowania spójnej 
tożsamości marki oraz unikania zróżnicowanej identyfi kacji wizualnej, 
przekazów informacyjnych, wizerunkowych,

− większy zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na działania zwią-
zane z kreowaniem marki jednostki terytorialnej,

− możliwość ustalania cen opierających się na jakości, zaufaniu i marce, 
w miejsce standardowych obniżek i promocji, 

− stworzenie bardziej skutecznej i efektywnej drogi komunikacji z klientami, 
opierającej się na marce,

− lepsze postrzeganie jednostki terytorialnej na arenie krajowej i międzynaro-
dowej,

− poprawa współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi w bliższym 
i dalszym otoczeniu, lepsza dystrybucja, public relations i publicity,

− stymulowanie współpracy międzynarodowej, w tym z miastami 
partnerskimi,

− większa atrakcyjność inwestycyjna miasta,
− korzystniejszy klimat inwestycyjny,
− wyprzedzenie działań konkurencji, które mogłyby opierać się na zbliżonych 

elementach w zakresie procesu kreowania marki JST, przewaga „pierw-
szego ruchu”,

− wzrost rozpoznawalności JST,
− większe zainteresowanie danym miejscem ze strony mediów,
− zwiększone zainteresowanie jednostką terytorialną ze strony potencjalnych 

sponsorów, 
− wzrost zainteresowania JST w obszarze historii, kultury i sztuki,
− pojawienie się swoistego „parasola marki”, który zapewnia komfortowe 

warunki pracy poszczególnych marketerów, menedżerów marki,
− organizowane imprezy cieszące się większą frekwencją,
− wspomaganie ze strony wzmacniającej się lojalności wobec jednostki 

terytorialnej, dynamizowane m.in. aktywnością w obszarze marketingu 
szeptanego,

− wykorzystywanie atutów marki miejsca w kontekście negocjacji bizneso-
wych, oferty dla podmiotów komercyjnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Baker, Destination Branding for Small 
Cities. The Essentials for Successful Place Branding, Total Destination Manage-
ment, Creative Leap Books, Portland 2007; B. Baker, Twenty Benefi ts of a City 
Branding Strategy, Total Destination Marketing 2010; Ph. Kotler, C. Asplund, 
I. Rein, D. Heider, Marketing Places Europe, Prentice Hall, London 1999; 
T. Metaxas, Place/City Marketing as a Tool for Local Economic Development 
and City’s Competitiveness: A Comparative Evaluation of Place Marketing Poli-
cies in European Cities’, University of Thessaly, Volos 2002; S. Rainisto, Success 
Factors of Place Marketing. A Study of Place Marketing Practices in Northern 
Europe and the United States, Helsinki University of Technology, Institute of 
Strategy and International Business, Espoo, Finland 2003.
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Strategiczne działania mające na celu wykreowanie silnej marki jednostki 
terytorialnej mogą przynieść wiele korzyści, przy czym część z nich może poja-
wić się już w początkowej fazie procesu kreowania marki. Zestawienie wybra-
nych korzyści wynikających z realizacji strategii kreowania marki przedstawiono 
w tabeli 1.

Część z zaprezentowanych korzyści jest mierzalna i obiektywnie weryfi -
kowalna. W przypadku badania elementów odnoszących się do sfery bardziej 
ulotnej (duma, poczucie tożsamości, prestiżu, unikalności, wyjątkowości, kom-
fortu, statusu społecznego, zadowolenia z życia) można bazować na pogłębio-
nych badaniach jakościowych, wykorzystujących dorobek z dziedzin socjologii 
czy psychologii. Należy zauważyć, że w przypadku strategii kreowania marki 
JST, podobnie jak w przypadku większości dokumentów strategicznych prze-
znaczonych dla samorządów i odnoszących się do szeroko rozumianego rozwoju 
lokalnego, regionalnego, powinien zostać wykorzystany zestaw wskaźników 
monitorujących. Każde opracowanie strategiczne, w tym strategia kreowania 
marki, jest użyteczne w przypadku jego sukcesywnej implementacji oraz moni-
torowania realizacji założonych celów. W przypadku części opracowań funkcjo-
nujących w JST spotyka się sytuację, że są one wnikliwie analizowane i oceniane 
jedynie na etapie ich tworzenia i zatwierdzania przez odpowiednie organy samo-
rządowe. W dłuższym horyzoncie czasowym ustalone cele nie są realizowane 
w sposób konsekwentny, kompleksowy oraz nie podlegają periodycznej ewalu-
acji. Opisana sytuacja jest szczególnie niekorzystna dla strategii kreowania marki 
JST, ponieważ w tym wypadku konsekwencja, długofalowe działania, zaangażo-
wanie możliwie największej liczby organizacji, członków danej społeczności jest 
kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Podsumowanie

W ramach podsumowania można zwrócić uwagę, że coraz więcej jednostek 
terytorialnych jest świadomych roli marki w budowaniu długofalowej przewagi 
konkurencyjnej nad swoimi rywalami. Samorządy konkurują między innymi 
o kapitał, turystów, nowych rezydentów, silna marka miejsca może im pomóc 
w tym zakresie i jednocześnie usprawnić, przyspieszyć realizację celów strate-
gicznych JST, wpłynąć na wzrost jakości życia społeczeństwa. Działania zwią-
zane ze strategią kreowania marki nie powinny mieć przypadkowego charakteru, 
muszą być realizowane konsekwentnie. Powinny respektować przyjętą linię 
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komunikacji z otoczeniem, cechować się spójnością wszystkich podejmowanych 
aktywności promocyjnych oraz pobudzaniem aktywności lokalnej społeczności.

Kolejną istotną przesłanką tworzenia strategii kreowania marki JST jest 
pobudzanie i wzmacnianie lokalnej, regionalnej tożsamości, budowanie poczucia 
dumy i wyjątkowości z zamieszkiwania w określonym miejscu. Z korzystnymi 
emocjami odczuwanymi w związku z zamieszkiwaniem w „markowym miejscu” 
może być związane ludzkie szczęście przekładające się na wzrost jakości życia.

STRATEGY FOR CREATING THE BRAND OF LOCAL AUTHORITY UNITS 
– SELECTED PROBLEMS 

Summary

The hereby article discusses selected problems referring to the strategy for creating 
the brand of local authority units. Its fi rst part presents synthetic analysis of the strategy 
components. The set of elements responsible for effi cient implementation of the strategy 
for brand creation is presented. In further part of the study a relatively extensive set of 
potential advantages is listed which may result from carrying out the strategy for creating 
the brand of a local authority unit. Particular benefi ciaries are divided into groups among 
which there are clients, recipients of territorial products and services, potential residents, 
local and regional community, or brand managers in local authority units.

 Translated by Andrzej Raszkowski

Keywords: place marketing, local authority unit, strategy, brand.
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WYBRANE ASPEKTY PROCESU ZAKUPU 
DOKONYWANEGO W INTERNECIE1

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie specyfi ki procesu zakupowego mającego miej-
sce w przestrzeni wirtualnej, czyli Internecie. Autorka pokazała, na bazie klasycznej teorii 
procesu zakupu, jak przebiega on w przypadku zakupów dokonywanych online, zwłasz-
cza w sklepach internetowych. Wskazane zostały podobieństwa, ale przede wszystkim 
wypunktowano istotne różnice, które mogą stwarzać dla sprzedających określone szanse 
i zagrożenia.

Słowa kluczowe: zakupy internetowe, proces zakupu w Internecie, handel internetowy.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie specyfi ki procesu zakupowego mają-
cego miejsce w przestrzeni wirtualnej, czyli Internecie, oraz przeanalizowanie, 
jakie stwarza on szanse, a jakie niesie za sobą zagrożenia dla fi rm wykorzystują-
cych ten kanał dystrybucji. 

W gospodarce ery cyfrowej dla klientów duże znaczenie ma łatwy dostęp 
do fachowej i pełnej informacji o produktach, dlatego konieczne jest wyjście fi rm 

1  Projekt współfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki – Umowa 3908/B/
H03/2011/40.
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naprzeciw tym potrzebom. Takie możliwości daje przede wszystkim obecność 
fi rmy w sieci. Internet tak, jak inne mass media, pozwala prowadzić działania 
charakterystyczne dla reklamy, ale także z zakresu pozostałych instrumentów pro-
mocji mix, takich jak: promocja dodatkowa, sprzedaż osobista i public relations2. 
Coraz bardziej powszechny dostęp społeczeństwa polskiego do sieci daje fi rmom 
także możliwość bieżącego śledzenia potrzeb i oczekiwań klientów, obserwo-
wania ich reakcji na ofertę fi rmy3. Posiadanie przez fi rmę własnej strony www 
stwarza dodatkowo ogromne możliwości komunikacyjne, na przykład wyjaśnia-
nia pojawiających się pytań i wątpliwości czy dodatkowego instruktażu. Koszty 
indywidualnej komunikacji w sieci są znacznie niższe w porównaniu do infor-
macji wysyłanych na przykład pocztą, łatwiej także tworzyć dodatkową wartość 
dla klienta poprzez ofertę spersonalizowaną4. Dzięki profesjonalnie wykonanej 
stronie www można wzmocnić wizerunek fi rmy jako wiarygodnej dla nabywcy 
pod względem bezpieczeństwa zakupu i zaprezentować doświadczenie w branży. 
Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje witryn internetowych5:
1. Witryny informacyjne, których główną rolą jest przekazanie informacji o fi r-

mie i jej ofercie. Nie stwarzają one możliwości dialogu z klientami poprzez 
sieć.

2. Witryny wspierające, które ułatwiają dwustronną komunikację z klientami 
poprzez pomoc online (poprzez np. funkcję life czatu).

3. Witryny transakcyjne, które umożliwiają pełną wymianę informacji i – co 
najistotniejsze – są wyposażone w funkcję zakupu produktu (tzw. sklep 
online).
Z punktu widzenia celów fi rmy strona internetowa umożliwia przede wszyst-

kim przedstawienie ofert fi rmy w sposób pełny i atrakcyjny dla klienta. Przekaz 
może być wzbogacony ciekawą oprawą grafi czną, animacjami czy fi lmami, na 
przykład z demonstracją stosowania czy reklamą. Co istotne, wszystkie zamiesz-
czane na stronie treści można personalizować dzięki wykorzystaniu zakładek 
dla poszczególnych grup klientów lub przez logowanie klienta na indywidualne 
konto. Najbardziej zaawansowane technologicznie są witryny umożliwiające 

2  I. Zdonek, Hierarchia reakcji konsumenta jako podstawa konstrukcji stron www, „Marketing 
i Rynek” 2007, nr 3, s. 8–9.

3  K. Mazurek-Łopacińska, Zmiany w zachowaniach przedsiębiorstw wobec klientów, w: Mar-
keting u progu XXI wieku, red. A. Czubała, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001, 
s. 235–236.

4  R. Jędrkowiak, CRM dla ambitnych, „Modern Marketing” 2001, nr 2, s. 42.
5  D.C. Arnott, S. Bridgewater, Internet, Interaction and Implications for Marketing, „Marke-

ting Intellingence & Planning” 2002, Vol. 20, No. 2, s. 91–92.
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dokonywanie transakcji, czyli nie tylko przeglądanie oferty, ale również wybór 
poszczególnych produktów przez funkcję dodawania do koszyka, składanie 
zamówień i obsługę płatności. 

1. Klasyczna teoria procesu zakupu 

W klasycznym przebiegu procesu zakupu można wyróżnić pięć faz, które 
przedstawiono na rysunku 1.

Decyzja
zakupu

Odczucia po zakupie 

Poszukiwanie 
alternatyw 

Ocena 
alternatyw 

Odczuwanie 
potrzeby 

Rys. 1. Klasyczny schemat procesu zakupu

Źródło: J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1999, s. 79.

Wstępną fazę procesu zakupu stanowi odczuwanie potrzeby, czyli odczuwa-
nie przez nabywcę pewnego rodzaju braku. Kolejną fazą jest poszukiwanie i gro-
madzenie informacji o różnych sposobach zaspokojenia tej potrzeby. Im większe 
znaczenie dla danej jednostki ma dany zakup (np. wyższa jest cena czy więk-
sze postrzegane ryzyko), tym większa jest intensywność poszukiwania i liczba 
źródeł informacji wykorzystywanych przez nabywcę. Do źródeł informacji można 
zaliczyć źródła osobiste (np. rodzina, przyjaciele), komercyjne (np. reklama, per-
sonel sprzedaży, opakowania, ekspozycje), publiczne (np. media, organizacje 
konsumenckie) oraz własne doświadczenia klienta (bezpośredni kontakt z pro-
duktem)6. W fazie oceny alternatyw następuje porównanie możliwości zaspo-
kojenia potrzeby przez różne dobra i warunków przeprowadzenia transakcji. 
Stały wzrost liczby marek na rynku daje konsumentom dużo wariantów wyboru. 
Liczba alternatyw także zależy od ważności produktu dla nabywcy, który kon-
sument wybiera, jego ceny czy stopnia wierności wobec marki. W fazie decyzji 
zakupu zostaje wybrany konkretny wariant, czyli wybór marki i warunków, na 
jakich zakup zostanie sfi nalizowany (cena, czas, miejsce, dostawa)7. W ostatniej 
fazie, odczuć po zakupie, nabywca dokonuje porównania swoich wcześniejszych 

6  Ph. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005, s. 204.
7  B. Mikołajczyk, R. Wolny, Marki dóbr i usług w opinii konsumentów, „Marketing i Rynek” 

2004, nr 4, s. 32.
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oczekiwań z odczuciami, jakie ma w okresie konsumpcji. W tej fazie następuje 
też często zestawienie z niewykorzystanymi alternatywami, czyli innymi mar-
kami i miejscami potencjalnego zakupu. Jest to czas możliwego wystąpienia 
dysonansu pozakupowego, czyli nieprzyjemnego odczucia nabywcy, że dokonał 
on niewłaściwego wyboru. Ostatnia faza jest bardzo ważna z punktu widzenia 
fi rmy, bo ma ona wpływ na przyszłe decyzje nabywcze klienta, a więc także 
powstanie jego lojalności w stosunku do sprzedawcy i marki8.

2. Zakupy produktów w Internecie

W dobie Internetu i nasycenia nowoczesnymi technologiami rynek uwolnił 
się od wielu dotychczasowych ograniczeń czasowo-przestrzennych. Globalny 
rynek i handel elektroniczny umożliwiają zawarcie transakcji między kupującym 
a sprzedającym, w dowolnym momencie i bez potrzeby pokonywania fi zycznego 
dystansu, a często nawet bez werbalnego kontaktu między nimi9. Strona www 
typu transakcyjnego pozwala użytkownikowi przejść przez takie etapy procesu 
zakupu, jak: poszukiwanie alternatyw, ocena alternatyw, jak również podjęcie 
decyzji o zakupie i zamówienie produktu. Główną zaletą tego kanału dystrybucji 
jest wygoda klienta i dostęp do oferty fi rmy przez całą dobę. Pełne wykorzystanie 
potencjału transakcyjnej strony www (sklepu online) wymaga, by była ona:

− niezawodna – nie może się zawieszać w trakcie zakupów czy być czaso-
wo niedostępna, 

− prosta w obsłudze – powinna umożliwiać łatwe znalezienie poszuki-
wanych treści czy konkretnych produktów, na przykład przez czytelne 
menu czy dobrą wyszukiwarkę, zaś sam proces zakupu powinien prze-
biegać szybko, bez konieczności zakładania przez klienta konta czy wy-
pełniania skomplikowanych formularzy,

− profesjonalna, czyli estetyczna i przyciągająca uwagę, dająca możli-
wość atrakcyjnej prezentacji produktów i dokładnego ich obejrzenia 
(lupa powiększająca wybrane fragmenty zdjęć), zawierająca precyzyjny 
i rzetelny opis towarów,

8  Por. I. Ostrowska, Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki. Na 
podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, „Rozprawy i Studia” t. (DCCC LXII) 788, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 93–95.

9  M. Mitręga, Marketing relacji – teoria i praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa 2005, s. 24.
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− interaktywna, czyli umożliwiająca wielokanałowy kontakt z fi rmą, naj-
lepiej w czasie rzeczywistym (formularz kontaktowy, czat z pracowni-
kiem obsługi),

− musi zawierać zapewnienie o bezpieczeństwie zakupów dla klienta po-
przez podanie dokładnych informacji o sprzedawcy oraz dodatkowe 
elementy wzmacniające jego wiarygodność i rzetelność (np. system 
komentarzy, certyfi katy zewnętrznych podmiotów, możliwość zwrotu 
produktu).

Dodatkowo ważne jest prowadzenie odpowiedniej polityki sprzedażowej, 
która będzie zachęcać do zakupów krzyżowych (np. „polecamy także”, „inni 
klienci wybrali również”), powtórnych zakupów (wysyłanie newslettera o nowo-
ściach, rabaty dla stałych klientów) czy wybierania właśnie tego kanału dystry-
bucji (niskie koszty dostawy zakupów).

Warto zauważyć, że klient, kupując w Internecie, może korzystać równo-
cześnie z wielu źródeł informacji, w odróżnieniu od sklepu tradycyjnego, w któ-
rym zwykle ma styczność tylko ze sprzedawcą i ewentualną promocją w miejscu 
sprzedaży. Zakupy w Internecie skłaniają do poszukiwania informacji o różnych 
ofertach poprzez wykorzystanie klasycznych wyszukiwarek (np. Google), porów-
nywarek cenowych (np. Ceneo, Skąpiec), aukcji internetowych (np. Allegro, 
Ebay), serwisów ogłoszeniowych, przeglądanie opinii innych użytkowników na 
forach dyskusyjnych czy serwisach społecznościowych. Dzięki specyfi ce Inter-
netu klient może w krótkim czasie porównać oferty konkurencji i to nie tylko 
pod względem ceny, ale i innych elementów oferty, na przykład usług dodatko-
wych czy długości udzielanej gwarancji. Inną cechą Internetu jest niekontrolo-
wany przepływ informacji na temat fi rm między klientami i innymi podmiotami, 
dzięki czemu następuje wyrównanie poziomu wiedzy i siły przetargowej między 
fi rmą a klientem. Można odnieść wrażenie, że Internet ze swojej natury skłania 
klientów do zmiany sprzedawców i poszukiwania najbardziej atrakcyjnej oferty 
dostępnej na rynku. 

Należy jednak zauważyć, że zakupy w Internecie wiążą się z dużym ryzy-
kiem dla klienta. Bazowanie wyłącznie na dużej atrakcyjności cenowej oferty 
może grozić nabywcy zakupem u osoby, która nie wywiąże się z umowy (na 
przykład u nieuczciwego sprzedawcy na aukcji). Może okazać się, że atrakcyjna 
strona www należy do fi rmy niesolidnej, która sprzeda produkt wybrakowany, 
nie udzieli gwarancji lub będzie trzeba długo czekać jego dostawę. Po odbio-
rze klient może zobaczyć, że produkt nie wygląda tak jak w opisie na stronie, 



134 Izabela Ostrowska

jest w innym kolorze, innej wielkości lub okaże się podróbką produktu mar-
kowego. Z tych powodów internauci starają się minimalizować ryzyko takich 
zdarzeń, kupując u zaufanych sprzedawców. Coraz częściej fi rmy ubiegają się 
o zewnętrzne certyfi katy potwierdzające bezpieczeństwo zakupów (np. system 
komentarzy na Allegro, opinie klientów w serwisie Opineo). 

Warto podkreślić, że po dokonaniu pierwszego zakupu u danego sprze-
dawcy pozostają w pamięci klienta określone wrażenia (pozytywne lub nega-
tywne), czyli wartościowe własne doświadczenie i określony stopień satysfakcji 
z procesu zakupu oraz konsumpcji. Tej fazie cyklu zakupu towarzyszą najsilniej-
sze emocje, które silnie wpływają na kształtowanie wizerunku fi rmy i powstanie 
silniejszych relacji z daną marką. O lojalności w stosunku do sprzedawcy można 
mówić, jeżeli nabywca świadomie decyduje się na ponowny zakup i czyni to kil-
kukrotnie10. Wbrew potocznym opiniom o powszechnej nielojalności kupujących 
w Internecie duże ryzyko dokonywania transakcji i czasochłonność samego pro-
cesu zakupu w przestrzeni wirtualnej mogą skłaniać internautów do dokonywania 
zakupów u znanych dostawców. Za powtarzaniem zakupów u tych samych sprze-
dawców przemawiać mogą również takie elementy, jak: konieczność zakładania 
nowego konta u nowego sprzedawcy (co zwykle jest czasochłonne) koniecz-
ność sprawdzenia dodatkowych kosztów zakupu (przede wszystkim dostawy) 
i dostępnych sposobów płatności, a także niepewność co do czasu realizacji czy 
dostępności określonych marek. 

3. Szanse dla sprzedających tworzone przez Internet

Obecnie stał się możliwy zakup prawie wszystkich rodzajów produktów bez 
konieczności wychodzenia z domu, co jest wygodne dla sporej grupy nabywców. 
Umożliwia to producentom bezpośrednią sprzedaż fi nalnym nabywcom, z omi-
nięciem wszystkich ogniw pośrednich, a więc większe zyski niż w tradycyjnych 
kanałach sprzedaży. Możliwa jest dzięki temu również komunikacja z indywi-
dualnym klientem i dopasowanie produktu do jego potrzeb. Towary są dostępne 
24 godziny na dobę, a w dodatku wybór nie jest ograniczony na przykład stanami 
magazynowymi, co ma często miejsce w przypadku dystrybucji tradycyjnej. 
Taka transakcja jest obustronnie korzystna. Klient, korzystając z połączenia przez 
Internet, komputer lub z komórki (w domu, pracy czy nawet podczas podróży) 
może porównać oferty, wybrać odpowiedni wariant towaru i sposób dostawy oraz 

10  Por. S. Kaczmarczyk, Lojalność nabywcy i metody jej badania, w: Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2003, s. 226–227.
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płatności. Firma ogranicza koszty logistyczne – nie musi fi zycznie dostarczać 
towaru do punktów sprzedaży, może utrzymywać niski poziom zapasów, a dodat-
kowo na bieżąco śledzi trendy rynkowe. Możliwa jest także, w szerszym zakre-
sie, produkcja na zamówienie i zgodnie z koncepcją  just in time. Dodatkowo 
bezpośredni kontakt z nabywcą umożliwia zbieranie o nim informacji i z czasem 
coraz lepsze jego poznanie, a dzięki temu stwarza wiele możliwości tworzenia 
głębszych z nim relacji. 

Internet umożliwia także świadczenie wielu rodzajów usług na odległość 
(przykładem mogą być usługi bankowe, ubezpieczeniowe, doradztwo); wówczas 
nie ma konieczności bezpośredniego spotkania z świadczeniodawcą. Coraz wię-
cej spraw można załatwić dzięki samoobsłudze, powstają serwisy internetowe 
banków, ubezpieczycieli, operatorów komórkowych, towarzystw emerytalnych 
i tym podobne. Z punktu widzenia fi rmy kanały samoobsługowe są rozwiąza-
niem korzystnym, ponieważ pozwalają uzyskać dodatkowe oszczędności, gdyż 
obsługa zautomatyzowana jest tańsza niż wykonywana przez pracownika w pla-
cówce fi rmy11. Jak pokazuje przykład Deutsche Banku, usługi świadczone przez 
Internet mogą być sposobem na przyciągnięcie najbardziej atrakcyjnego seg-
mentu rynku. Klientami tego banku online są głównie osoby mobilne, elastyczne 
w działaniu, młodzi mężczyźni, którzy zarabiają powyżej średniej krajowej12.

Internet daje fi rmom duże możliwości budowania społeczności wokół 
strony, która skupia osoby o podobnych pasjach i doświadczeniach. Mogą się one 
wymieniać opiniami, zdjęciami czy prowadzić dyskusje na fi rmowym forum lub 
stronie fi rmowej na portalu społecznościowym (np. Facebooku czy NK). Dzięki 
uczestnictwie w takiej społeczności klienci mogą czuć się potrzebni, wysłuchani 
i dodatkowo spotykać się z osobami o podobnych pasjach czy statusie życiowym. 
Aby wykorzystać potencjał, jaki stwarza taka społeczność, należy umożliwić na 
stronie wyrażenie opinii, pisanie recenzji, udział w konkursach czy wypełnia-
nie ankiet i zachęcać do tego klientów13. Dzięki temu klienci nie tylko są bier-
nymi odbiorcami oferty fi rmy, ale dodatkowo zaczynają wnosić do niej swoje 
pomysły, ulepszenia, stają się pierwszymi, którzy mogą przetestować nowości 
produktowe. Należy podkreślić, że produkt współtworzony przez ostatecznych 
użytkowników ma większą szansę na osiągnięcie sukcesu sprzedażowego aniżeli 

11  M. Cyganek, Z satysfakcją samoobsłużony, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 3, s. 14–15.
12  M. Kaczmarek, Strategia segmentacji klientów detalicznych, „Bank” 2002, nr 2, s. 39.
13  Szerzej na ten temat: M. Czuba, Tworzenie zyskownych społeczności wirtualnych, „Marketing 

w Praktyce” 2003, nr 11, s. 45–47; A. Krasowski, Sieciowa lojalność, „Business Sales”, czerwiec 
2000, s. 32–34.
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ten tworzony z dala od rzeczywistości rynkowej. Klienci bardzo zaangażowani 
w markę chętnie komunikują się z fi rmą, ich interakcje są częste i nie ograniczają 
się do rutynowych zakupów. Z przyjemnością dzielą się opiniami o marce – biorą 
udział w badaniach ankietowych, wpisują wypowiedzi na forum internetowym, 
rozmawiają z pracownikami fi rmy i – co najważniejsze – polecają markę swoim 
znajomym. Klienci szczególnie zaangażowani tworzą kluby i stowarzyszenia 
sympatyków marki, co dotyczy zwykle marek o silnym i unikatowym wizerunku 
(np. Harley-Davidson, VW Garbus)14.

Również w zakresie personalizacji Internet stwarza fi rmom duże możliwo-
ści. Służy do tego celu oprogramowanie, które umożliwia dostosowanie zawarto-
ści serwisu do określonych parametrów personalizacyjnych (wieku, płci, zawodu, 
zainteresowań czy zamożności klienta). W momencie gdy internauta łączy się ze 
stroną główną, jest identyfi kowany i może otrzymać zindywidualizowany widok 
strony, czyli zawierający interesujące go informacje. Taka personalizacja może 
odbywać się przy aktywnym udziale użytkownika (poprzez logowanie się na 
konto lub po zaznaczeniu określonych podstron) lub bez jego udziału (na przy-
kład na podstawie miejsca zamieszkania czy analizy historii odwiedzanych stron). 
Personalizacja przynosi klientom wiele korzyści. Na przykład klient sklepu inter-
netowego przy kolejnej wizycie nie musi wypełniać wszystkich danych teleadre-
sowych, ale loguje się do systemu, który ma je w pamięci i dzięki temu nabywca 
może szybciej składać zamówienie. System personalizacji w księgarni interneto-
wej Merlin.pl umożliwia polecanie klientowi produktów, które zakupiły osoby 
o podobnym profi lu (wieku, zainteresowaniach). Jest to system personalizacji 
adaptacyjnej, który tworzy segmenty poprzez kojarzenie podobnych do siebie 
użytkowników. Tego typu serwer personalizacji obserwuje zachowanie użytkow-
nika i na tej podstawie kwalifi kuje go do danego segmentu, dzięki temu może 
proponować produkty już zakupione przez nabywców z danego segmentu (co 
zwiększa prawdopodobieństwo zakupu)15. 

Personalizacja ma na celu wyróżnienie się fi rmy, ale przede wszystkim 
zwiększenie skuteczności przekazu promocyjnego. Klient uzyskuje korzyść 
w postaci oszczędności czasu i większej wygody, a fi rma wiedzę o kliencie i jego 
preferencjach. Personalizacja stanowi również barierę dla nabywcy, który ma 
często świadomość, że zakup w innej fi rmie będzie się znowu wiązał z koniecz-

14  H. Szulce, K. Janiszewska, Zakres i możliwości badania lojalności nabywców, w: Prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2003, s. 238–239.

15  M. Węgorkiewicz, W. Węgorkiewicz, Personalizacja buduje lojalność, „Marketing w Prak-
tyce” 2002, nr 4, s. 58–59.
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nością wypełniania danych osobowych, co wymaga czasu. Lojalność w stosunku 
do marki eliminuje te utrudnienia, a więc zakup jest mniej czasochłonny dla 
konsumenta.

Internet stwarza fi rmom znaczne możliwości również w zakresie komuni-
kacji. Szczególnie chętnie fi rmy komunikują się z klientami za pomocą wiado-
mości e-mail, ze względu na niski koszt dotarcia do adresata. Warto zauważyć, 
że osoby korzystające z Internetu przyznają, że z powodu braku czasu nie 
przeglądają codziennie stron www, ale przy każdej wizycie w sieci sprawdzają 
swoją pocztę elektroniczną. Toteż wysyłane fi rmowe newslettery mają większą 
skuteczność aniżeli informacje zamieszczane na stronie fi rmowej. Jednak należy 
podkreślić, że 90% osób posiadających skrzynki e-mailowe reaguje irytacją na 
otrzymywanie niezamawianych materiałów reklamowych, które określane są 
mianem spamu. Zaś jedynie 28% badanych denerwują informacje otrzymywane 
od fi rm, na których dostarczanie wyraziły wcześniejszą zgodę. Jak pokazuje 
badanie, 39% internautów przyznaje, że czyta większość zamówionych materia-
łów reklamowych, zaś 9% przesyła je nawet swoim znajomym16. Konieczne jest 
więc uzyskiwanie zgody na dostarczanie materiałów informacyjnych. Dobrym 
momentem na jej uzyskanie może być składanie zamówienia w sklepie interneto-
wym lub umieszczenie na stronie fi rmy przycisku typu „zamów newsletter”.

4. Niezadowolenie klienta z zakupów w Internecie

Jeżeli fi rma zdoła przekonać klienta do zakupu swojego produktu, rozpo-
czyna się ostatni etap procesu zakupu, czyli konsumpcja (użytkowanie) dobra. 
Podczas tego etapu konsument dokonuje oceny umiejętności sprzedawcy inter-
netowego w zakresie świadczenia usługi i jakości dostarczanych produktów oraz 
fi zycznego dostarczenia produktu do klienta. W ten sposób wyrabia sobie opinię 
o fi rmie i na tej podstawie podejmuje decyzję, czy w przyszłości będzie nadal 
korzystał z jej oferty. Jeżeli jest usatysfakcjonowany, to prawdopodobieństwo 
ponownego zakupu w danym sklepie internetowym jest większe niż w przypadku, 
gdy jest niezadowolony. Warto zauważyć, że konsument w każdym momencie 
może przestać korzystać z oferty fi rmy17. 

Z tego powodu sprzedający przez Internet nie mogą ignorować pojawia-
jących się głosów niezadowolenia nabywców. Regułą jest, że niezadowolony 

16  Badania przeprowadzone przez fi rmę Forrester Research za: M. Musioł, Przyzwolenie wzmac-
nia więź z klientem, „Marketing w Praktyce” 2003, nr 1, s. 54.

17  M. Mitręga, Marketing relacji..., s. 28–29.
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nabywca swoje zażalenia kieruje w pierwszej kolejności do sprzedawcy, a gdy 
to nie odnosi skutku, poszukuje innych dróg uzyskania rekompensaty. Eskalacja 
niezadowolenia klienta pojawia się, gdy pracownicy nie są w stanie lub nie chcą 
podjąć właściwych działań w momencie zgłoszenia reklamacji. Nie można zapo-
minać, że w Internecie nawet jeden klient może spowodować rozprzestrzenienie 
się informacji po całej sieci i sprawić, że dotrze ona do wielu osób. Fora inter-
netowe umożliwiają internautom umieszczanie różnych opinii, które są łatwe do 
zamieszczenia, a trudne do usunięcia18. Dlatego warto wprowadzić odpowiednią 
politykę rozpatrywania reklamacji, taką, aby jak najszybciej i sprawnie rozwią-
zywać problemy nabywców. Jeżeli fi rma dowiaduje się o problemie z mediów, 
może okazać się, że jest już za późno na reakcję, bo większość klientów jest 
negatywnie nastawiona do fi rmy i odchodzi do konkurencji.

Podsumowanie

Rola handlu internetowego w Polsce będzie w kolejnych latach rosła, dlatego 
warto wykorzystywać zalety tego medium do wzmacniania pozycji konkuren-
cyjnej fi rmy na rynku. W opinii autorki przyszłość dystrybucji polega na umie-
jętnym połączeniu tradycyjnych kanałów sprzedaży z elektronicznymi. Nowe 
kanały dystrybucji nie spowodują zniknięcia tradycyjnych kanałów sprzedaży, 
ale na pewno zmieni się ich znaczenie. Internet obecnie staje korzystną alterna-
tywą i uzupełnieniem dla pozostałych kanałów dystrybucji. Firmy prowadzące 
sprzedaż internetową mogą wykorzystać zalety handlu internetowego i szanse, 
jakie on stwarza, nie mogą jednak lekceważyć powstających zagrożeń. Warto 
pamiętać, że proces zakupu w Internecie ze swojej istoty zachęca klientów do 
zmiany sprzedawców. Przy rosnącej konkurencji w sieci i powstających serwi-
sach umożliwiających obiektywną ocenę sprzedawcy, a więc minimalizujących 
ryzyko klienta, fi rmy muszą zadbać o wysoką jakość sprzedawanych produk-
tów, ale także całego procesu obsługi wirtualnego klienta. Dla fi rmy sprzedającej 
przez Internet bardzo ważnym elementem dbania o zadowolenie klientów jest 
stworzenie procedur obsługi nabywców niezadowolonych, by zapobiegać roz-
przestrzenianiu się negatywnych opinii o marce.

18  G. Gregorczyk, Niezadowoleni najcenniejsi, „Businessman” 2000, nr 1, s. 87, na ten pro-
blem zwraca uwagę także: M. Cieślak-Grzegorczyk, Bezcenny głos klienta, „Modern Marketing” 
2001, nr 6, s. 37; J. Karolak, Internet siecią lojalnych klientów?, „Modern Marketing” 2001, nr 10, 
s. 27.
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SPECIFIC NATURE OF PURCHASE PROCESS BY THE INTERNET

Summary

The article aims to show specifi city of purchasing process which takes place in the 
Internet. The author showed how the classical theory of the purchasing process, looks in 
the case of purchases on line – via remote connection with the store. It were shown the 
similarities, but mainly were outlined essential differences, which may create specifi c 
opportunities for sellers but also risks. 

 Translated by Izabela Ostrowska

Keywords: online shopping, purchesing process in the Internet, e-commerce.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano badania rynku, których celem było doprecyzowanie 
potrzeb szkoleniowych przedstawicieli rynku nieruchomości. Inicjatorem badań była 
fi rma szkoleniowa Dom Szkoleń i Doradztwa sp. z o.o.1, która oferuje na tym rynku szko-
lenia e-learningowe. Głównymi obszarami zainteresowań badaczy była tematyka szkoleń 
do tej pory nabywanych przez przedstawicieli branży, ich forma (stacjonarne, e-learnin-
gowe, blended learningowe), obszary zadaniowe, które sprawiają badanym największe 
trudności w codziennej pracy oraz plany zakupu szkoleń w kolejnym roku. Podsumowa-
nie artykułu stanowią wskazówki strategiczne dla podmiotów chcących funkcjonować 
na tym rynku.

Słowa kluczowe: badania marketingowe, rynek nieruchomości, potrzeby konsumentów, 
doskonalenie oferty.

Wprowadzenie

Dzisiejszy rynek usług szkoleniowych jest bardzo konkurencyjny. Powstało 
wiele fi rm, które oferują różne produkty w tym zakresie (często współfi nanso-

1  www.domszkolen.com (dostęp z dn. 30.12.2011).



144 Anita Proszowska

wanych ze środków Unii Europejskiej) i coraz trudniej jest na tym rynku osiągać 
sukcesy. Stąd fi rmy chcące się rozwijać i zdobywać nowych klientów muszą cały 
czas modyfi kować swoją ofertę na podstawie analiz bieżących potrzeb rynku.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie, w jaki sposób fi rma 
szkoleniowa Dom Szkoleń i Doradztwa sp. z o.o. z Krakowa wykorzystuje bada-
nia rynku do doskonalenia swojej oferty edukacyjnej dla rynku nieruchomości2.

Przedstawiciele rynku nieruchomości (pośrednicy sprzedaży nieruchomo-
ści, rzeczoznawcy majątkowi i zarządcy nieruchomości) są specyfi cznymi klien-
tami rynku szkoleniowego, gdyż ich zainteresowanie szkoleniami jest głównie 
wynikiem nałożonych na nich zobowiązań ustawowych stałego doskonalenia 
zawodowego. Co roku muszą zdobywać kolejne punkty szkoleniowe, by móc 
prowadzić swoją działalność. Są to więc klienci bardzo trudni, bo z jednej strony 
są do nauki zmuszani (można więc się domyślać, jak w takiej sytuacji dokonuje 
się wyboru szkolenia), a z drugiej strony większość z nich, płacąc za szkolenie, 
chciałaby jednak wynieść z niego jakąś wiedzę. Stworzenie oferty zaspokajają-
cej potrzeby takiego rynku wymaga szczegółowych jego badań. W roku 2010 
fi rma Dom Szkoleń i Doradztwa sp. z o.o. z Krakowa przygotowała dla rynku 
nieruchomości (możliwość profi lowania oferty specjalnie dla tego rynku wiązała 
się z koniecznością wnioskowania do ministerstwa o przyznanie punktów propo-
nowanym szkoleniom) zestaw szkoleń e-learningowych z zakresu doskonalenia 
umiejętności interpersonalnych. Chcąc w kolejnych latach pozostać na rynku 
i  zwiększyć zainteresowanie swoją ofertą, fi rma postanowiła zbadać, jakie są 
oczekiwania rynku w tym obszarze.

Badania potrzeb szkoleniowych przedstawicieli rynku nieruchomości reali-
zowano wielotorowo. Jednym z etapów było badanie przeprowadzone podczas 
V Małopolskiego Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami3. Drugą 
grupą uczestników badania były osoby, które wypełniły kwestionariusz w wersji 
elektronicznej (badania przez Internet). W badaniach internetowych uzyskano 
28 kompletnie wypełnionych kwestionariuszy. 

2  http://nieruchomoscidoskonalenie.pl (dostęp z dn. 30.12.2011).
3  Seminarium odbyło się 13 maja 2011 roku w siedzibie Wydziału Zarządzania AGH przy 

ul. Gramatyka 10 w Krakowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Portal Zarządzania Nieru-
chomościami www.zarzadcy.com.pl. W seminarium zgłosiło udział ok. 120 osób, z czego ok. 100 
brało bezpośredni udział w całym szkoleniu. Kwestionariusz kompletnie wypełniło 57 osób.
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1. Charakterystyka badanej grupy

W ankiecie audytoryjnej większość uczestników stanowili zarządcy nie-
ruchomości, natomiast w ankiecie internetowej – pośrednicy. Wyniki uzyskane 
w obu grupach różnią się od siebie. Na co dzień grupy te w ramach tej samej 
branży mają bardzo różne problemy i inny system pracy, wymagają innego podej-
ścia w skierowanych do nich działaniach marketingowych, a co za tym idzie 
– także zróżnicowanej oferty szkoleniowej. Średnia wieku respondentów w bada-
niu audytoryjnym to około 45 lat, a w badaniu internetowym 35 lat4 – zarówno 
w jednej, jak i drugiej grupie udział kobiet wynosił powyżej 60%. Średni staż 
pracy respondentów wynosił 11 lat (13 lat dla ankiety audytoryjnej). Jeśli chodzi 
o miejsce zatrudnienia, największą grupę wśród respondentów stanowili pracow-
nicy małych przedsiębiorstw.

2. Wyniki badań

Jednym z pierwszych poruszanych w tym badaniu zagadnień była przyna-
leżność respondentów do stowarzyszeń branżowych. Deklaruje ją 51% badanych 
w ankiecie audytoryjnej. Pozostali z tej grupy badanych nie należą do żadnych 
stowarzyszeń z tego rynku. Najczęściej pojawiające się nazwy stowarzyszeń to 
odpowiednio: Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości 
(10 osób), Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości (10 osób) i Pol-
ska Federacja Rynku Nieruchomości (2 osoby). Natomiast grupa badanych przez 
Internet wykazuje przynależność do stowarzyszeń na poziomie 48,6%. Wymie-
niane przez nich stowarzyszenia to przede wszystkim: Stowarzyszenie Pośred-
ników Nieruchomości (6 osób), Polska Federacja Rynku Nieruchomości (5), 
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (3) 
i Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości (1)5. 

Dane te wskazują na malejące znaczenie stowarzyszeń: ci, którzy działają 
dłużej na rynku, zapisali się do nich wcześniej, natomiast krócej funkcjonujący 
w tej branży6 w mniejszym stopniu czują taką potrzebę. Jest to dobra informacja 

4  Przy porównaniu wyników badań bezpośrednich i internetowych wyraźnie widać, że wpro-
wadzenie wyników grupy uczestniczącej w badaniu internetowym obniża wartość czasu pracy 
wszystkich badanych, są oni krócej obecni na rynku pracy, co pozwala przypuszczać, że są po pro-
stu młodsi lub na skutek niepowodzeń w innej branży szukają szczęścia w branży nieruchomości 
(stąd ich większa niż u pozostałych chęć wykorzystywania nowoczesnych technik komunikacji).

5  Różnice w nazwach stowarzyszeń, do których przynależą obie grupy badanych, są również 
wynikiem innego obszaru działalności tych grup.

6  Jednak już kilka lat, więc na tyle długo, by zauważyć prawidłowości rządzące tym rynkiem.
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dla tych, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości, ponieważ powinno to uła-
twić na przykład konkurowanie z ofertą stowarzyszeń nieruchomości. Chociaż 
nie można mieć złudzeń, że prawidłowości tej nie zauważą wymienione stowa-
rzyszenia i nie poprawią swojej oferty (już teraz rośnie np. liczba szkoleń przez 
nie oferowanych). 

Istnieje ścisły związek pomiędzy stopniem popularności wybieranych szko-
leń a ich przydatnością. Trzy najczęściej wybierane w 2010 roku szkolenia były 
również uważane przez respondentów za najbardziej przydatne. Około 86% bada-
nych brało udział w szkoleniach z zagadnień prawnych związanych z branżą nie-
ruchomości, a 89% z nich wskazało je jako najbardziej przydatne. Zaś w temacie: 
zagadnienia ekonomiczne związane z branżą nieruchomości w 2010 roku szko-
liło się 70% badanych, a 86% z nich uznało je za przydatne. Jednocześnie 79% 
badanych zgłębiało tematy związane z zagadnieniami technicznymi dotyczącymi 
branży nieruchomości. Dla 95% osób biorących udział w tym szkoleniu wiedza 
ta była pomocna. Ogólnie poziom zadowolenia z przydatności wiedzy był bardzo 
wysoki. Najniższy poziom zadowolenia deklarują badani w odniesieniu do szko-
leń na temat Unii Europejskiej, co prawdopodobnie jest wynikiem złożoności 
tego tematu i niewyczerpania go podczas kilku godzin szkolenia.

Udział szkoleń e-learningowych we wszystkich szkoleniach respondentów 
wyniósł mniej niż 20%. 75% badanych deklarowało, że ten rodzaj szkoleń stano-
wił do 20% wszystkich, do 40% szkoleń e-learningowych odbyło 7% badanych, 
4% wskazało wartość do 60%, a jedna osoba twierdziła, że szkolenia te stanowiły 
80% wszystkich ukończonych szkoleń.

W ramach odpowiedzi na kolejne pytania respondenci wymieniali również 
czynniki decydujące o wyborze szkolenia, w którym wzięli udział. Podsumowa-
nie ich opinii w tym temacie zawarto w tabeli 1. 

Kobiety zauważają duże znaczenie przypadku w wyborze szkolenia i pod-
kreślają rolę ceny oferty, mężczyźni zaś zwracają uwagę na markę organizatora 
i rekomendacje znajomych. Obydwie grupy największą wagę przy wyborze przy-
wiązują do tematyki szkolenia i jego ceny, na kolejnych  miejscach wymieniając 
dogodny termin, łatwość zapisu i markę organizatora. 

Badani przez Internet są mniej skłonni do określania kryteriów wyboru 
mianem najważniejszych, dlatego w ich przypadku czynnik uznany za najważ-
niejszy ma współczynnik 4,2 i jest nim – jak poprzednio – „tematyka szkolenia”. 
Największe zmiany wiązały się z czynnikiem „marka organizatora”, który był na 
ostatnim miejscu listy badanych przez Internet. 
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Tabela 1

Waga czynników decydujących o wyborze szkolenia
(1 – najważniejszy, 11 – najmniej ważny)

Średnia ważność czynników decydujących 
o wyborze szkolenia Suma Kobiety Mężczyźni

Tematyka szkolenia 2,2 2,4 2,0

Cena 3,2 3,7 2,2

Dogodność  terminu szkolenia 5,3 5,4 5,1

Obszerna, pełna informacja o szkoleniu 5,6 5,5 5,9

Marka organizatora 5,8 5,4 6,6

Wcześniejszy kontakt z fi rmą i/lub jej ofertą 5,8 5,7 5,9

Forma szkolenia (e-learningowe, stacjonarne, mieszane) 6,0 6,1 6,0

Rekomendacje znajomych z branży 7,2 7,0 7,5

Łatwość zapisu (telefoniczny kontakt z oferentem, szkolenia) 7,2 7,1 7,2

Rekomendacje stowarzyszeń 7,5 7,5 7,7

Przypadek 10,0 10,2 9,6

Źródło: badania empiryczne przeprowadzone przez dr inż. Anitę Proszowską i fi rmę 
Dom Szkoleń i Doradztwa sp. z o.o.

Respondentów pytano również o to, w którym kwartale podejmują decy-
zję o wyborze interesujących ich szkoleń. 53% badanych bezpośrednio (ankieta 
audytoryjna) odpowiedziało, że robi to raz do roku (w różnych kwartałach), zaś 
4%, że decydują sukcesywnie przez cały rok. Pozostali decyzje w tym zakresie 
podejmują w dwóch wybranych przez siebie kwartałach. Taki rozkład odpo-
wiedzi sugerowałby pakietową sprzedaż szkoleń wśród branży nieruchomości. 
Należałoby ją rozpocząć na początku roku, kontynuować do końca drugiego 
kwartału i zminimalizować działania promocyjne z tym związane w drugiej 
połowie roku.

W odróżnieniu od ankiety audytoryjnej odpowiedzi badanych przez Internet 
były bardziej jednoznaczne – za najważniejszy dla swoich decyzji o wyborze 
szkolenia uznali oni trzeci kwartał roku kalendarzowego (10 osób). Uwzględnia-
jąc te wyniki w polityce fi rmy oferującej dane szkolenie, należałoby w przypadku 
internetowej sprzedaży szkoleń zwiększyć zaangażowanie w promocję w połowie 
roku, by wyjść naprzeciw ewentualnym decyzjom o zakupie w trzecim kwartale. 



148 Anita Proszowska

Jednocześnie uznając za wiarygodne wyniki badań audytoryjnych (uczestników 
szkolenia stacjonarnego), należałoby przyjąć, że ci, którzy preferują szkolenia 
stacjonarne, będą je wybierali wcześniej (pierwszy lub drugi kwartał).

W ramach badań respondenci deklarowali również, jakie obszary zada-
niowe (tematyczne) sprawiają im największe trudności7. Odpowiedzi na to pyta-
nie zawarto w tabeli 2.

Tabela 2

Obszary zadaniowe (tematyczne) sprawiające respondentom największe trudności 
(w nawiasie miejsce w skali trudności; 1 – sprawia najwięcej trudności)

Obszary zadaniowe Odsetek wskazań 
(badanie audytoryjne)

Odsetek wskazań 
(badanie internetowe)

Obsługa fi nansowa 54 19 (5)
Obsługa prawna 51 24 (3)
Poszukiwanie nabywców ofert 28 71 (1)
Poszukiwanie oferentów 23 19 (5)
Negocjacje z klientami 19 14 (7)
Promocja usług fi rmy 18 28 (2)
Obsługa administracyjna 14 0 (9)
Inne (podaj jakie: techniczne) 2 5 (8)

Źródło: jak w tabeli 1.

Respondenci badania audytoryjnego najwięcej problemów mają z obsługą 
prawną i fi nansową swojej działalności. W następnej kolejności trudność sprawia 
im poszukiwanie oferentów i nabywców ofert, czyli w większości wypadków 
ich podstawowa działalność statutowa. Tylko jeden z tej grupy respondentów 
podał dodatkowo inny obszar niż proponowane. Był on związany z kwestiami 
technicznymi. Deklarowane problemy znajdują odzwierciedlenie w tematyce 
szkoleń, w których badani brali udział w roku 2010. Najczęściej były to szkolenia 
z zakresu obsługi prawnej i fi nansowej. Potrzeba systematycznego dokształcania 
wynika z ciągłej zmiany przepisów, wymuszającej nadążanie za nimi, oraz dużej 
różnorodności spraw i problemów, którymi muszą się zajmować na co dzień. 
Ponieważ nie są to z reguły ludzie, których podstawowe wykształcenie jest zwią-

7  Istnieje domniemanie, że w tym obszarze będą chcieli uzupełniać wiedzę.
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zane z prawem czy ekonomią, stąd nie można się dziwić, że jest to dla nich nie-
komfortowa sytuacja, którą chcą zmienić.

Respondentów badania internetowego należy uznać za lepiej przygotowa-
nych do prowadzenia działalności gospodarczej – deklarują mniej problemów 
z obsługą prawną i fi nansową niż ci, którzy uczestniczyli w badaniu audytoryj-
nym. Badani przez Internet najwięcej problemów mają ze znalezieniem nabyw-
ców ofert – rzecz zupełnie naturalna na konkurencyjnym i rozdrobnionym rynku 
nieruchomości8. 

Poddano pod dyskusję również możliwość udziału respondentów w kilku-
letnim programie szkoleniowym koordynowanym przez jedną fi rmę szkoleniową. 
Chęć udziału w nim zadeklarowało 37 (65%) badanych audytoryjnie, 6 osób nie 
wyraziło chęci wzięcia udziału w takim programie, a 14 osób nie zastanawiało się 
nad tym. Ta informacja potwierdziła wcześniejsze wnioski o potrzebie pomocy 
w wyborze szkoleń wśród przedstawicieli branży nieruchomości. Wśród bada-
nych przez Internet zainteresowanie tą formą pomocy jest dużo mniejsze – naj-
większa grupa, ponad 50% (11 osób), nie zastanawiała się nad tą sprawą. To 
kolejny fakt wskazujący na większy poziom samodzielności tej grupy i może jej 
wiarę w to, że obowiązek szkolenia zawodowego zostanie zniesiony.

W planach respondentów ankiety audytoryjnej (przewaga zarządców) na 
rok 2012 na pierwszych miejscach znajdują się szkolenia na temat zagadnień 
prawnych, technicznych i ekonomicznych, które we wcześniejszych okresach 
były przedmiotem ich zainteresowania i sprawiają im w dużej mierze największe 
trudności w codziennej pracy zawodowej. Tylko jeden z respondentów wskazał 
dodatkowo szkolenie dotyczące rachunkowości i księgowości. Plany uczestni-
ków ankiety internetowej (najwięcej pośredników) w największym stopniu różnią 
się w przypadku szkolenia na temat umiejętności interdyscyplinarnych (więk-
sze zainteresowanie) i zagadnień technicznych związanych z branżą (mniejsze 
zainteresowanie). 

Jeżeli chodzi o zainteresowanie respondentów szkoleniami z zakresu umie-
jętności interpersonalnych, to uczestnicy ankiety audytoryjnej deklarują, że 
najchętniej wzięliby udział w szkoleniach na temat radzenia sobie ze stresem, 

8  Na inny charakter problemów ma przede wszystkim wpływ inny profi l respondentów: bada-
ni audytoryjnie to głównie zarządcy nieruchomości, podczas gdy osoby badane przez Internet to 
przede wszystkim pośrednicy (86%). Analizując charakter pracy tych dwóch grup, można przy-
puszczać, że rzeczywiście zarządcy będą mieć więcej problemów z bieżącą obsługą swojej dzia-
łalności, a pośrednicy ze znalezieniem nabywców ofert (obsługa prawno-administracyjna będzie 
łatwiejsza, bo ma charakter bardziej powtarzalny).
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profesjonalnej obsługi klienta i asertywności, podczas gdy dla badanych przez 
Internet najpotrzebniejsze wydają się szkolenia z zakresu technik sprzedaży, 
negocjacji handlowych i profesjonalnej obsługi klienta. 

Planowany udział respondentów w szkoleniach e-learningowych w 2012 ro -
ku jest na nieco wyższym poziomie niż w roku 2010. Dla 77% badanych będą 
one stanowiły mniej niż 20% wszystkich szkoleń, dla 12% – do 40% szkoleń, 7% 
do 60% szkoleń oraz dla 1 osoby – ponad 80%. Ogólnie zainteresowanie tą formą 
szkolenia wzrasta, ale w niewielkim stopniu. Należy sobie postawić pytanie, czy 
jest to wynikiem niechęci badanych do tej formy szkolenia, czy też braku tego 
typu ofert na rynku i zniechęceniem w poszukiwaniach.

Podsumowanie wyników badań

Przeprowadzone badania pozwoliły zredagować następujące wskazówki 
strategiczne dla podmiotów przygotowujących ofertę szkoleniową dla rynku 
nieruchomości:
1. Zarządcy nieruchomości poszukują ofert głównie w pierwszej połowie roku 

i w dużej mierze jednorazowo, dlatego działania promocyjne skierowane do 
tej grupy powinny się zacząć na początku roku i w intensywnej formie trwać 
do końca pierwszej połowy roku. Nie ma sensu rozpoczynać tych działań 
wcześniej ze względu na, z jednej strony, dużą liczbę formalności towa-
rzyszących zakończeniu rozliczeń księgowych, a z drugiej – na świąteczny 
przełom roku nieskłaniający do zajmowania się tą tematyką.

2. Pośrednicy obrotu nieruchomościami poszukują ofert szkoleniowych najczę-
ściej w trzecim kwartale roku. Dodając do tego inną tematykę szkoleń popu-
larną w każdej z grup, należałoby przyjąć, że powinny one być promowane 
indywidualnie i w innych okresach, by dopasować do maksymalnego pozio-
mu zainteresowania. W zakresie ogólnych szkoleń dla branży nieruchomości 
potrzeby obydwóch grup wyglądały bardzo podobnie, natomiast w obszarze 
zadań stwarzających najwięcej trudności i potrzeb szkoleniowych w zakresie 
szkoleń doskonalących umiejętności interpersonalne wyraźnie widać różnice 
pomiędzy tymi dwiema grupami zawodowymi. Dla zarządców taka promo-
cja obowiązywałaby wcześniej (przełom roku kalendarzowego i pierwszy 
kwartał) i dotyczyłaby szkoleń „radzenie sobie ze stresem”, „profesjonalna 
obsługa klienta” i „asertywność”, dla pośredników zaś w drugim kwartale 
roku i eksponowałaby szkolenia „negocjacje handlowe”, „techniki skutecz-
nej sprzedaży” i „narzędzia motywowania i rozwoju pracowników” (prawdo-
podobnie również pod kątem zwiększania ich efektywności sprzedażowej).
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3. Istnieje potrzeba lepszej organizacji poszukiwania szkoleń i doskonalenia 
bazy wiedzy z tej dziedziny. Obecnie widać na rynku, że potrzeby te zaczy-
nają zaspokajać organizacje branżowe z rynku nieruchomości, ale ponieważ 
dopiero niedawno zaczęły robić masowe szkolenia, można wierzyć, że nie 
przyzwyczaiły do nich zupełnie przedstawicieli branży i jest jeszcze miejsce 
na rynku dla kolejnych oferentów szkoleń. Musiałby to być jednak pakiet 
szkoleń połączony ze stałym portalem, który pomaga utrzymać ciągłość mię-
dzy szkoleniami i stanowi źródło aktualnych informacji.

4. Największą popularnością jeśli chodzi o szkolenia branżowe, cieszą się za-
gadnienia ekonomiczne, prawne i techniczne tej branży – poszukujący takich 
szkoleń często nawet podświadomie wybierają branżowych oferentów, wie-
rząc, że znają oni specyfi kę rynku, gwarantują najbardziej aktualną wiedzę 
i ocenę funkcjonowania tych rozwiązań w praktyce.

5. Wśród respondentów ankiety audytoryjnej najpopularniejsze szkolenia to 
„profesjonalna obsługa klienta” i „asertywność”, co wskazuje na fakt, że re-
spondenci postrzegają swoją pracę jako stresującą i są skłonni szukać pomocy 
w radzeniu sobie z tym. Tego typu szkolenia powinny być jednak proponowa-
ne jako element pakietu w temacie nieruchomości – wtedy mogą się spotkać 
z większym zainteresowaniem. Badani zauważają konieczność takiego dosko-
nalenia, ale z drugiej strony deklarują brak czasu i pieniędzy na zaspokojenie 
wszystkich swoich potrzeb szkoleniowych i dlatego rzeczami zupełnie nie-
związanymi ze swoją podstawową działalnością się nie zainteresują.

6. Za małe zainteresowanie szkoleniami e-learningowymi odpowiada relatyw-
nie wysoka średnia wieku respondentów (grupa wyznająca raczej tradycyjne 
wartości). Można mieć nadzieję, że młode pokolenie zwiększy odsetek zain-
teresowanych tą formą szkolenia.

7. Kobiety stanowiły wśród badanych audytoryjnie wyraźną większość i może 
to wskazywać na fakt, że chętniej odpowiadają pozytywnie na bezpośrednią 
prośbę o pomoc (wypełnienie kwestionariusza) lub też że ta branża jest sfe-
minizowana i wtedy stanowiłoby to częściowe uzasadnienie braku popular-
ności szkoleń e-learningowych wśród nich – kobiety preferują kontakty bez-
pośrednie i oczekują od szkoleń możliwości nawiązywania relacji o różnym 
charakterze. Zresztą dla wszystkich uczestników szkolenia jest to możliwość 
wymiany informacji nie tylko z prowadzącym szkolenie, ale także z jego 
pozostałymi uczestnikami – czasami bardzo twórcze, jeżeli chodzi o dalszą 
pracę zawodową.
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MARKET RESEARCH AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF TRAINING 
COMPANY’S OFFER

Summary

This article presents a market research, the objective of which was to clarify the 
training needs of the real estate market. The initiator of research was training company 
Dom Szkoleń i Doradztwa sp. z o.o., which offers the e-learning trainings on that market. 
The main areas of interest to researchers was the theme of training previously purchased 
by the respondents, their form (traditional, e-learning, blended-learning), the areas of task 
forces, which are considered as the most diffi cult in their work, and plans to purchase 
trainings for next year. A summary of the article constitute a strategic guidance for com-
panies which want to operate in that market.

Translated by Anita Proszowska

Keywords: marketing research, real estate, customer needs, offer development.
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Streszczenie

Celem badań było określenie jakości usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa 
wyższego. W badaniu wykorzystano metodę Servqual. Wyniki badań pokazały, że stu-
denci są bardzo wymagającą grupą społeczną. Satysfakcja studentów zgodnie z przyjętą 
metodologią wypadła bardzo słabo. Luki jakości przyjmują wartości wielce odbiega-
jące od oczekiwań. Studenci są raczej rozczarowani. Na uwagę zasługuje fakt, że żaden 
wyróżnik jakości nawet nie zbliżył się do poziomu godnego akceptacji. 

Słowa kluczowe: jakość, satysfakcja, student, Servqual.

Wprowadzenie

Jakość to pojęcie bardzo szeroko rozumiane zarówno w biznesie, jak rów-
nież w teorii zarządzania i ekonomii. Literatura przedmiotu jest bogata w defi ni-
cje i identyfi katory jakości. Jak wskazuje K. Rogoziński1, „jakość to ogół cech 
i właściwości produktu (usługi, wyrobu), które to cechy mają wpływ na zdolność 
do zaspokajania określonych lub domniemanych potrzeb klientów”. Na rynku 
o silnej przewadze podaży producenci poszukują docelowego segmentu działa-

1  K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 
2000, s. 203.
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nia, na którym chcą zdecydowanie lepiej dotrzeć do odbiorcy, stąd we współ-
czesnym zarządzaniu jakością bardzo mocno podkreśla się rolę klienta. Klient 
jest osobą, bez której żadna fi rma nie może myśleć o rozwoju i przetrwaniu na 
rynku. Jest niezbędnym ogniwem współczesnego procesu gospodarczego i dla-
tego wszystkie wysiłki przedsiębiorstwa należy ukierunkować na spełnienie jego 
wymagań2.

Satysfakcja to stan emocjonalny pojawiający się u nabywcy w wyniku doko-
nania zakupu, będący rezultatem konfrontacji jego oczekiwań co do produktu 
z jego doświadczeniami z produktem3. Na początku lat 80. XX wieku zaczęto 
zwracać coraz większą uwagę na kwestię satysfakcji (zadowolenia) klienta. 
W przypadku przedsiębiorstw nastawionych na zysk wiąże się to z upowszech-
nieniem przekonania, że taniej jest utrzymać obecnych klientów, niż pozyskać 
nowych. Natomiast w przypadku organizacji sektora publicznego (i innych 
organizacji non profi t) satysfakcja klienta stanowi wartość samą w sobie i jeden 
z głównych celów działania4. 

Nabywca może doświadczyć jednego z trzech poziomów zadowolenia. Jeśli 
cechy produktu nie odpowiadają wcześniejszym oczekiwaniom, to nabywca jest 
niezadowolony. Odchodzi on od fi rmy i zniechęca do niej swoich znajomych5. 
Jeśli oczekiwania zostają spełnione, nabywca jest usatysfakcjonowany. Nato-
miast jeśli cechy produktu przekraczają oczekiwania, to nabywca jest bardzo 
zadowolony lub wręcz zachwycony czy uradowany6. Zadowolony klient ponow-
nie skorzysta z oferty fi rmy i często poinformuje o swoim zadowoleniu znajo-
mych i rodzinę, co może powiększyć segment klientów fi rmy. Odwrotne skutki 
wywołuje niezadowolenie klienta. Oczekiwania klientów i postrzeganie przez 
nich usług rzadko wiążą się tylko z jednym aspektem świadczonej usługi7. Ziden-
tyfi kowanie poziomu oczekiwań klientów wymaga ustalenia, jakimi kryteriami 
posługują się nabywcy, dokonując oceny poziomu jakości usług, a więc także na 

2  E. Krzemień, Zintegrowane zarządzanie. Aspekty towaroznawcze – jakość, środowisko, tech-
nologia, bezpieczeństwo, Katowice–Warszawa 2004, s. 33.

3  B. Marciniak, Badanie satysfakcji klientów – problemy i metody badawcze, „Marketing 
i Rynek” 2000, nr 11, s. 20.

4  T. Demski, Lojalność, satysfakcja – ich znaczenie i pomiar, StatSoft Polska, 2003, s. 19.
5  J. Łunarski, Zarządzanie jakością, standardy i zasady, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2008, s. 100–101.
6  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 

1999, s. 35.
7  A. Rudzewicz, Jakość usług medycznych (prywatne czy publiczne), „Problemy Jakości” 2008, 

nr 3, s. 39. 
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etapie formułowania swoich oczekiwań. W przygotowaniu oferty usług należy 
zidentyfi kować kryteria jej oceny, aby ustalić optymalne warianty oceny. Kry-
teria oceny jakości usług zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Czynniki jakości

Wymiar Defi nicja

Wiarygodność Zdolność świadczenia obiecanej usługi dokładnie i niezawodnie

Materialność Pojawienie się właściwości fi zycznych, sprzętu, personelu i środków 
komunikacyjnych

Reagowanie Chęć pomagania klientom i szybkiego świadczenia usługi

Gwarancja Wiedza i uprzejmość pracowników i ich zdolność do wzbudzania wiary 
i zaufania

Empatia Dbałość o klienta, zindywidualizowana uwaga poświęcana klientom

Źródło: K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 332.

Należy pamiętać, że coraz częściej klient bierze pod uwagę cały zestaw 
korzyści oferowanych przez sprzedawcę, na który oprócz podstawowego pro-
duktu czy usługi składa się wiele innych elementów niebędących istotą produktu 
czy usługi, ale zwiększających atrakcyjność oferty, stąd często są istotne takie 
aspekty, jak uwaga poświęcona klientowi, uprzejmość personelu czy zdolność 
do wzbudzania zaufania8. Te aspekty są również eksponowane w usługach edu-
kacyjnych, które także muszą budować przewagę konkurencyjną i dopasowywać 
ofertę do potrzeb rynku.

1. Metodyka badań

Celem badań było określenie jakości usług edukacyjnych na poziomie 
szkolnictwa wyższego. W badaniu wykorzystano metodę Servqual. Podstawo-
wym założeniem tej metody jest wyrażenie jakości usług jako różnicy pomiędzy 
usługą oczekiwaną przez klienta (jakość oczekiwana) a usługą otrzymaną (jakość 

8  K. Zięba, Poziom obsługi klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej, w: Przedsiębiorstwo 
i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Difi n, Warszawa 2009, 
s. 335.
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nabywana)9. Servqual, jako najbardziej złożony z opisywanych w literaturze 
przedmiotu modeli, koncentruje się na kompleksowym ukazaniu przyczyn niskiej 
jakości oferowanych usług, a tym samym stanowi dobrą podstawę do analizy 
ich źródeł oraz wskazania możliwych działań zapobiegawczych i naprawczych 
w fi rmach usługowych10.

Badani studenci przedstawili swoje oczekiwania odnośnie do jakości pracy 
uniwersytetu oraz przekazali subiektywne zdanie na temat poziomu świadczo-
nych usług. Jakość została określona po wyliczeniu różnicy między oczekiwa-
niem (O) a percepcją – usługą wykonaną (W), czyli została obliczona tak zwana 
luka jakości, świadcząca o poziomie satysfakcji klienta. Każdy klient fi rmy usłu-
gowej może znaleźć się w trzech odmiennych sytuacjach11:

− O > W – jakość usług nie satysfakcjonuje klienta,
− O = W – postrzegana jakość jest zadowalająca,
− O < W – postrzegana jakość jest więcej niż satysfakcjonująca, klient jest 

zachwycony, ponieważ otrzymał więcej, niż oczekiwał.
W przeprowadzonym badaniu studenci wyrażali swoje oczekiwania i oceny 

(w skali 1 do 5, gdzie 5 to ocena najwyższa, a 1 – najniższa) wśród trzynastu 
wyróżników jakości. Skupiały się one na kwestii kształcenia i podstawowej 
obsłudze studenta, pomijając inne aspekty związane między innymi z warun-
kami socjalnymi, pomocą fi nansową czy bazą materialną (wygląd budynków 
i pomieszczeń). 

Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2010 roku w jednej z pol-
skich uczelni publicznych. W badaniu wzięło udział 100 studentów studiów sta-
cjonarnych. Byli to reprezentanci jednego kierunku (z nauk społecznych) z kilku 
roczników – odpowiednio z II roku 40 osób, z III roku 40 osób oraz z I roku 
magisterskich studiów uzupełniających (studia II stopnia) – 20 osób. Zastoso-
wano dobór docelowy, dogodny. Były to badania o profi lu typowo jakościowym 
o niewielkiej próbie badawczej. Studentom wręczano kwestionariusze ankiet 
w czasie przerw między wykładami i ćwiczeniami w salach dydaktycznych. 

9  M. Stoma, Badanie jakości usług metodą Servqual – więcej wad czy zalet?, „Problemy Jako-
ści” 2009, nr 10, s. 8.

10  D. Bednarska-Olejniczak, Private Banking – marketing, jakość, sprzedaż, CeDeWu, Warsza-
wa 2010, s. 92.

11  R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2003, s. 131.
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Wśród studentów, którzy wzięli udział w badaniu, 65% stanowiły kobiety, 
35% mężczyźni. Praktycznie wszyscy ankietowani (99%) byli młodymi osobami 
w wieku 20–25 lat. Jedna osoba mieściła się w przedziale wiekowym 26–30 lat. 

2. Wyniki badań

Oczekiwania studentów przedstawione na rysunku 1 jednoznacznie wska-
zują, że jest to bardzo wymagająca grupa klientów. Największą uwagę zwrócono 
na nauczycieli, czyli ich wiedzę (4,8), komunikatywność (4,69), umiejętność 
przekazywania wiedzy (4,68) oraz ich przygotowanie do zajęć (4,68). Wniosek 
z tego jest jeden – student oczekuje wykwalifi kowanej kadry. 

Następnie ankietowani wskazali zaangażowaną postawę pracowników, 
przygotowanie do zajęć oraz obiektywne, sprawiedliwe ocenianie (4,66) osią-
gnięć studentów. Względnie niskie oczekiwania zanotowano w stosunku do 
przebiegu ćwiczeń (efektywność 4,37). Studenci w niewielkim stopniu wykorzy-
stują bezpośrednie konsultacje z nauczycielami. Jednak na uwagę zasługuje fakt, 
że wszystkie zaproponowane wyróżniki jakości są na dość wysokim poziomie 
– wyraźnie powyżej 4 na 5-stopniowej skali. Większość oczekiwań oscyluje 
wokół 4,5 pkt.

Ankietowani studenci docenili postawę nauczycieli, ich wiedzę (4,11), 
przygotowanie do zajęć (3,93), natomiast niższe noty zidentyfi kowano w przy-
padku komunikatywności nauczycieli (3,75), konsultacji (3,70) i treści wykładów 
(3,66). Najniższe noty otrzymały godziny pracy dziekanatu (2,59) oraz atrak-
cyjność wykładów (2,88). Dziekanat jest dostępny dla studentów przez 4 dni 
w tygodniu i jedynie przez kilka godzin. Wykłady prowadzone najczęściej w for-
mie monologu wydają się nudne, mimo że wiedza prowadzących jest oceniana 
wysoko. Jest to jedyne kryterium ocenione powyżej 4 pkt. Pozostałe wyróżniki 
charakteryzują się ocenami wyraźnie poniżej czterech, a czasami nawet poni-
żej trzech punktów. W ocenie grupy badanych studentów poziom realizowanych 
usług jest przeciętny.
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Rys. 1. Oczekiwania studentów odnośnie do poziomu usług
Źródło: opracowanie własne.

W zaleceniach ankietowanych należy zaznaczyć zdecydowanie konieczność 
poprawy zasad funkcjonowania dziekanatu, w którym praca polega na obsłudze 
studentów i wewnętrznych zajęciach administracyjnych. Po obserwacji cyklu 
tygodniowej intensywności odwiedzin studentów w dziekanacie w ciągu całego 
dnia pracy można określić czas największego natężenia ruchu. Na tej podstawie 
warto dokonać zmian w organizacji pracy i dopasować godziny do natężenia. 
Oczywiście należy pamiętać, że może to być sytuacja semestralna, czas odwie-
dzin dziekanatów jest bowiem często uzależniony od harmonogramu zajęć stu-
dentów. Rozwiązanie drugie to zalecenia do układających plan, aby w ramach 
określonych dni dla wybranych lat i kierunków ustalali przerwy na konsultacje 
w dziekanacie, co daje stabilność i ustala pewien system pracy organizacyjnej. 
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Źródło: opracowanie własne.
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Właściwą satysfakcję określamy za pomocą luk jakości. Wszystkie luki są 
ujemne, zatem żadne z analizowanych kryteriów nie satysfakcjonowało ankieto-
wanych. Najwyższe rozbieżności między oczekiwaną a rzeczywistą oceną usług 
edukacyjnych dotyczyły między innymi godzin otwarcia dziekanatu (–1,85) oraz 
atrakcyjności wykładów i obiektywizmu w ocenianiu (–1,49). Najmniejsza odno-
towana luka jakości wynosiła –0,51 i dotyczyła konsultacji z nauczycielem. Dość 
niepokojący jest fakt, że większość luk przyjmuje wartości ujemne ponad jeden 
punkt. Przy skali 5-stopniowej są to duże różnice między oczekiwaniami studen-
tów a tym, co oferuje im uczelnia.

Podsumowanie

Organizacje powinny tak prowadzić swoją działalność, aby w jak naj-
większym stopniu usatysfakcjonować klientów i dążyć do podnoszenia jakości 
oferowanych usług. Zadowoleni klienci utrzymują kontakt z organizacją, zapew-
niają jej funkcjonowanie i umacniają jej pozycję na rynku. Zadowolony klient 
jest dodatkowym elementem marketingu organizacji zapewniającym darmową 
reklamę12. Satysfakcja klienta powinna być zatem w centrum zainteresowania 
każdej organizacji. Organizacje powinny bardzo starać się rozpoznać potrzeby 
swoich klientów, aby móc je w pełni zaspokajać. 

Największe oczekiwania badanych studentów dotyczą wiedzy nauczycieli, 
ich komunikatywności, umiejętności przekazania wiedzy oraz przygotowania do 
zajęć. Uczelnia stara się wywiązywać ze swoich zadań w zakresie podstawowych 
oczekiwań studentów, jednak jest to poziom niższy niż oczekiwany. Pozostałe 
wyróżniki jakości zostały ocenione jeszcze gorzej. 

Satysfakcja studentów zgodnie z przyjętą metodologią wypadła bardzo źle. 
Luki jakości przyjmują wartości daleko odbiegające od oczekiwań. Studenci są 
raczej rozczarowani. Na uwagę zasługuje fakt, że żaden wyróżnik jakości nawet 
nie zbliżył się do poziomu godnego akceptacji. Różnice na poziomie od 0,5 
do 1,85 muszą niepokoić i sugerować środki naprawcze. Tworzenie dobrego 
wizerunku organizacji zwykle zaczyna się od spełnienia oczekiwań klientów. 

12  M. Giemza, Satysfakcja klienta w polskich organizacjach w świetle badań ankietowych, „Pro-
blemy Jakości” 2007, nr 1, s. 45.
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STUDENT SATISFACTION. EVALUATION OF QUALITY OF EDUCATION

Summary

The aim of this study was to determine the quality of educational services at the 
tertiary level. The study used SERVQUAL method. The results showed that students are 
very demanding social group. Satisfaction of students in accordance with the adopted 
methodology fared very poorly. Gaps quality values are very different from expectations. 
Students are rather disappointed. It is worth noting that no distinguishing quality does not 
even come close to the level worthy of acceptance.

Translated by Adam Rudzewicz

Keywords: quality, satisfaction, student, Servqual.
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WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie

Organizacja fraktalna jest zaliczana do nowych organizacyjnych modeli i posiada 
wiele cech wspólnych z takimi koncepcjami, jak organizacja ucząca się, inteligentna czy 
wirtualna. Celem opracowania było omówienie koncepcji organizacji fraktalnej w świe-
tle problematyki zarządzania tym modelem prowadzenia działalności gospodarczej 
w coraz bardziej zmiennym otoczeniu. W tym wypadku podkreślana jest szczególnie 
mocno potrzeba decentralizacji i większej autonomii pracowników, co przynosi rezultaty 
we wzroście innowacyjności i elastyczności organizacji. Ważne jest także nastawienie na 
realizację potrzeb obecnych i przyszłych konsumentów, co implikuje potrzebę rozwoju 
kapitału relacji.

Słowa kluczowe: organizacja fraktalna, zarządzanie pracownikami jako fraktalami. 

Wprowadzenie

Organizacja fraktalna stanowi jedną z nowoczesnych koncepcji zarządzania 
przedsiębiorstwem. Jest zaliczana do nowych modeli organizacyjnych i ma wiele 
cech wspólnych z takimi koncepcjami, jak organizacja ucząca się, inteligentna 
czy wirtualna. Wszystkie te koncepcje są rozwijane szczególnie intensywnie 
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w ramach zasobowego nurtu zarządzania wiedzą. Podobieństwa między tymi 
modelami organizacji wynikają głównie z preferowanego w zarządzaniu wiedzą 
stylu kierowania współczesną organizacją.

Celem opracowania jest omówienie koncepcji organizacji fraktalnej w świe-
tle problematyki zarządzania tym modelem prowadzenia działalności gospodar-
czej w coraz bardziej zmiennym otoczeniu. W tym wypadku szczególnie mocno 
podkreślana jest potrzeba decentralizacji i większej autonomii pracowników, co 
przynosi rezultaty we wzroście innowacyjności i elastyczności organizacji. 

1. Pojęcie organizacji fraktalnej i jej charakterystyczne atrybuty

Samo pojęcie fraktala wywodzi się od łacińskiego przymiotnika fractus. 
Zostało ono rozwinięte przez wybitnego matematyka amerykańskiego B. Man-
delbrota w ramach przedstawionej przez niego teorii geometrii fraktalnej w pracy 
Fraktalna geometria przyrody, która została wydana w 1982 roku. Charaktery-
styczną cechą tych struktur jest samopodobieństwo, co przejawia się w tym, 
że każda z ich części zawiera strukturę całości, ale nie są to obiekty identyczne. 
Dobrze to obrazuje defi nicja B. Mandelbrota, zgodnie z którą fraktal jest kształ-
tem złożonych z części podobnych w pewien sposób do całości. Można to przed-
stawić na przykładzie obiektu geometrycznego typu kurz Cantora, składającego 
się z regularnie, w jednej linii ułożonych drobinek, a każda z tych drobinek sama 
składa się z takich samych drobinek i tak w nieskończoność. 

Fraktale stanowią zatem obiekty o nieskończenie regularnej strukturze, 
które w procesie transformacji nie ulegają zmianie, w tym sensie, że zasada ich 
konstrukcji (np. kod liczbowy) pozostaje stała. Może się jednak zmieniać ich 
rozmiar, orientacja i położenie. Obiekty fraktalne można wobec tego opisać na 
ogół zestawem prostych reguł. Następnie w wyniku ich zastosowania powstają 
złożone struktury podobnych do siebie obiektów. Dlatego warunkiem zrozumie-
nia istoty fraktala jest przeanalizowanie sposobu, w jaki został stworzony, czyli 
procesu jego konstrukcji. Reasumując, tak jak przedstawia to B. Mandelbrot, 
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fraktal stanowi zależność rekurencyjną, mającą cechę samopodobieństwa, której 
wymiar nie jest liczbą całkowitą, czyli dąży do nieskończoności1. 

Przedstawione powyżej pojęcie fraktala zostało przeniesione do teorii 
zarządzania. Sposoby defi niowania fraktala jako jednostki organizacyjnej czy 
organizacji fraktalnej jako zbioru samopodobnych obiektów różnią się od siebie 
w zależności od obszarów działania i celów tworzenia tych struktur. Jednakże 
wszystkie one nawiązują do tych samych głównych właściwości fraktala i organi-
zacji fraktalnej. Fraktal w teorii zarządzania jest rozumiany przeważnie albo jako 
jednostka organizacyjna działająca autonomicznie, która posiada sprecyzowane 
cele i zasady działania, albo jako system samopodobnych jednostek o określo-
nych właściwościach. W związku z tym obiekty tworzące organizację fraktalną, 
czyli poszczególne fraktale, mają wspólne cele i zasady działania, co sprawia, że 
są strukturalnie samopodobne i razem konstytuują spójną i złożoną całość. 

Całość ta, czyli organizacja fraktalna, działa według wzoru, utożsamia-
nego ze wspomnianymi zasadami konstrukcji, co przykładowo odnosi się do 
opisu procesów realizowanych przez fraktale, zestawów najlepszych praktyk 
stosowanych w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa czy wizji 
i misji podzielanej przez pracowników. W tym wypadku wzór stanowi konfi gu-
rację relacji i cech, która daje organizacji fraktalnej jej własną specyfi kę dzia-
łania i umożliwia jej samoorganizację, w tym sensie, że poszczególne fraktale 
powinny móc funkcjonować optymalnie i być rentowne w różnych warunkach. 
Samoorganizacja wymaga bowiem ciągłego ulepszania w odpowiedzi na zmiany 
zachodzące we wnętrzu organizacji, jak i w jej otoczeniu. Dlatego też wiąże 
się ona ściśle z kolejną właściwością organizacji fraktalnej – witalnością, która 
oznacza właśnie zdolność fraktala do skutecznego działania przy zmieniających 
się warunkach otoczenia. Te dwie cechy zwiększają w takim razie elastyczność 
działania i adaptacyjność organizacji fraktalnej. 

Organizacja fraktalna może stanowić także strukturalne połączenie roz-
proszonych jednostek, to jest sieć rekurencyjnie defi niowanych obiektów samo-
podobnych i samoorganizujących się. W tej sytuacji organizacja fraktalna 
powinna być otwartym i dynamicznym systemem, który składa się z różnego 

1  P. Sierpiński, Fraktale. Od geometrii do sztuki, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, 
Poznań 1992, s. 7, 11–13, 38, 40, 53; D. Stauffer, H.E. Stanley, Od Newtona do Mandelbrota. 
Wstęp do fi zyki teoretycznej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997, s. 209, 233, 
237; H.-J. Warnecke, Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 106–107; J. Kudrewicz, Fraktale i chaos, Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, s. 11, 19; D. Levick, L. Kuhn, Fractality, Organizational 
Management, and Creative Change, „World Futures” 2007, No. 63, s. 266.
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rodzaju samopodobnych sprzężeń zwrotnych między jego częściami składo-
wymi. Wówczas fraktal, jako element systemu, wchodzi w relacje z innymi 
fraktalami i działa jak autonomiczna jednostka, na przykład jak jedna z fabryk 
fraktalnych, która jest połączona różnego rodzaju sieciami, zwłaszcza infor-
macyjno-komunikacyjną z innymi fabrykami. W tym wypadku, jak to przedstawia 
w swojej książce H.-J. Warnecke, każdy z fraktali odgrywa rolę fabryki w obrębie 
fabryki, tworząc łącznie elastyczny system wytwarzania złożony z samopodob-
nych i samoorganizujących się obiektów2. Fraktal stanowi tutaj samodzielnie 
działającą jednostkę przedsiębiorstwa o podobnych wewnętrznych strukturach, 
której cele i wydajność są jednoznacznie opisane, na przykład systemem ocen 
efektów działania fraktali. Takimi otwartymi i dynamicznymi systemami sieci 
autonomicznych fraktali można objąć także inne niż produkcja sfery działania 
przedsiębiorstwa3. 

Dla organizacji fraktalnej charakterystyczny jest zatem proces replikacji jej 
części składowych, który zachodzi na różnych jej poziomach, a także w obrębie 
rozwijanej sieci fraktali. Sieci fraktali, tak jak przykładowo omawia to w swojej 
pracy K. Pavlovich, są ukształtowane w ten sposób, że poprzez ich sukcesywne 
powiększanie dalsza struktura jest prawie kopią oryginału. Taka sytuacja ma 
miejsce między innymi w sieciach rozwijanych w drodze sprzedaży kolejnym 
uczestnikom standardów (formatów) prowadzenia biznesu, czego dobrym przy-
kładem jest sieć franchisingowa. Zasady konstrukcji odzwierciedlają charak-
terystykę fraktali tworzących sieć, a zatem kolejny fraktal powstaje w drodze 
kopiowania wspólnego wzoru dla wszystkich obiektów sieci. Może stać się on 
jednak bardziej kompleksowy od pierwowzoru, zachowując cechy podstawowe, 
które są obserwowalne w całej strukturze sieci. 

Oznacza to, że na ostateczny kształt organizacji fraktalnej stanowiącej sieć 
będzie wpływać zarówno dotychczasowe doświadczenie i wiedza (pamięć orga-
nizacyjna), jak i proces uczenia się jej członków. Pamięć organizacyjna działa 
bowiem jak mechanizm koordynujący sieć i jednoczący ją wokół wspólnych 
zasad konstrukcji fraktali wchodzących w jej obręb. Inaczej mówiąc, sieć będzie 

2  Zob. np. opis takiego systemu produkcji: H.-J. Warnecke, op.cit., s. 109–157; M. Shin, 
J. Mun, K. Lee, M. Jung, r-FrMS: a Relation-driven Fractal Organisation for Distributed Manu-
facturing systems, „International Journal of Production Research” 2009, No. 7, s. 1791–1814.

3  H.-J. Warnecke, op.cit., s. 109–116; K. Pavlovich, A Fractal Aproach to Sustainable Net-
works, „E:CO” 2009, nr 3, s. 50; M. Shin, J. Mun, K. Lee, M. Jung, op.cit., s. 1793–1794, 1798; 
A. Pîslă, T. Irimias, R. Muntean, The Consideration of Structures in the Representation of Fractal 
Patterns within the Production Units, „Revista de Management si Inginerie Economică” 2010, 
No. 1, s. 65, 67, 71.
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ewoluować w przypadku elementów składowych i ich charakterystyk, ale ogólna 
struktura fraktala pozostanie ta sama. Każda jego część będzie nadal zawierać 
te same podstawowe informacje oraz procedury postępowania, które są zgodne 
z obszarem specjalizacji organizacji fraktalnej. Powtarzając, żeby jakiś obiekt był 
fraktalem, każdy jego kawałek musi przypominać cały obiekt.

Wielu badaczy uważa, że w organizacji fraktalnej działania zdecentralizo-
wanych jednostek powinny być koordynowane centralnie. W ich opinii nie jest 
to sprzeczne z faktem, że każdy z fraktali może także kierować swoim rozwojem, 
czyli być obiektem autonomicznym. Zgodnie z tym fraktal powinien być w stanie 
jednocześnie wypełniać samodzielnie swoje zadania oraz angażować się w pro-
ces integracji z innymi fraktalami, na przykład wymieniając się z nimi infor-
macjami i wiedzą. W tej sytuacji istotne staje się wyrównywanie specyfi cznych 
celów jednostek fraktalnych z celami całej organizacji, na przykład przez promo-
wanie wspólnej wizji przyszłości przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak braku 
swobody w generowaniu i ewolucji przez fraktal celów przed nim postawionych, 
gdyż są one formułowane w postaci przyjętych ogólnych zasad postępowania 
w określonych sytuacjach, a sam proces działania nie jest szczegółowo plano-
wany, co zwiększa adaptacyjność do zmian zachodzących w otoczeniu. Zakłada 
się w tym wypadku, że fraktale, jako organiczne obiekty reagujące na zmiany 
w otoczeniu, same ulegają ewolucji, gdyż są bytami dynamicznymi. Powinny 
być nastawione bardziej na przyszłość niż teraźniejszość oraz dokonywać realo-
kacji posiadanych zasobów w stronę nowych inicjatyw i szans rynkowych. 

Bardzo często podkreśla się też, że nadrzędnym celem działania organizacji 
fraktalnej jest zaspokajanie potrzeb konsumenta, co wymaga szybkiej i efektyw-
nej interakcji z otoczeniem przez rozwój kapitału relacji i eksperymentowanie 
z nowymi pomysłami (prototypami produktów i usług) oraz tworzenia zespołów 
projektowych. Jest to zgodne z problematyką poruszaną w ramach zasobowej 
szkoły zarządzania wiedzą, w ramach której koncepcja organizacji fraktalnej 
jest głównie rozwijana, stanowiąc jeden z jej strukturalnych wariantów. Szkoła 
zasobowa jest bowiem nastawiona na analizę potrzeb i wyobrażeń o produkcie 
lub usłudze obecnych i przyszłych klientów fi rmy i skutecznym ich zaspokaja-
niu. Według najbardziej znanych przedstawicieli tego podejścia C.K. Prahalada 
i G. Hamela kluczowe kompetencje stanowią bazę, na podstawie której fi rma 
tworzy produkty i ich prototypy odpowiadające oczekiwaniom swoich aktualnych  
i potencjalnych klientów. W tym podejściu dostarczanie konsumentom unikalnej 
wiązki wartości opartej zwłaszcza na niematerialnych zasobach, to jest głównie 
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wie dzy, umiejętnościach i doświadczeniu pracowników, którzy powinni rozwijać 
potencjał absorpcji wiedzy z zewnątrz, stanowi sens działania organizacji4.

2. Specyfi ka zarządzania organizacją fraktalną

Omawiane w tej pracy podejście umożliwia przede wszystkim postrzeganie 
części składowych struktur organizacyjnych, w tym pracowników, jako jednostek 
reprezentatywnych dla całości, czyli zachowujących pewne wspólne właściwości 
w każdym obszarze, w którym dany fraktal jest wykorzystywany. Na przykład na 
styl zarządzania w fi rmach wpływa wieloaspektowo kultura narodowa. Jest on 
w takim razie reprezentatywny dla danego obszaru geografi cznego, gdyż opiera 
się na pewnych podzielanych wartościach, założeniach, sposobach radzenia 
sobie z trudnościami, zwyczajach, rytuałach i tym podobnych cechach5. Ponadto 
zasady konstrukcji danego fraktala ulegają replikacji w kolejnych obiektach, co 
przypomina proces klonowania. Takimi klonami mogą być pracownicy przedsię-
biorstwa, jeżeli stanowią produkt kultury organizacyjnej, ukształtowany zgodnie 
z przyjętymi w niej elementami. Dlatego też w podejściu fraktalnym duży nacisk 
kładzie się na wzmacnianie tożsamości dającej organizacji trwałość i spoistość, 
a pracownikom poczucie przynależności i odczuwalnej więzi z fi rmą. Ostatecznie 
ma to prowadzić do takiej sytuacji – jak to trafnie obrazują D. Levick i L. Kuhn 
– że pracownik i fi rma są różnymi skalami tego samego fraktala, stanowiącego 
dany układ odniesienia. 

Podejście fraktalne w zarządzaniu jest zazwyczaj utożsamiane ze wzrostem 
stopnia decentralizacji i autonomii jednostek wchodzących w skład danej organi-
zacji. W związku z tym szczególnie mocno podkreśla się, że organizacja fraktalna 
powinna składać się z autonomicznych i zdecentralizowanych obiektów, spośród 
których najważniejsi są pracownicy. Organizacja fraktalna posiada zatem pła-
ską strukturę, w której ogranicza się liczbę szczebli kierowania, a zróżnicowanie 
między pracownikami ma często charakter pragmatyczny. Struktura organizacji 

4  P. Sierpiński, op.cit., s. 53; D. Stauffer, H.E. Stanley, op.cit., s. 233; C.K. Prahalad, G. Hamel, 
The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review” 1990, No. 3, s. 80–82; 
G. Hamel, C.K. Prahalad, Capabilities-Based Competition, „Harvard Business Review” 1992, 
No. 3, s. 164; H.-J. Warnecke, op.cit., s. 109–120, 133–136; G. Hamel, L. Välikangas, The Quest 
for Resilience, „Harvard Business Review” 2003, No. 9, s. 59–61; D. Levick, L. Kuhn, op.cit., 
s. 266–267; S. Shoham, A. Hasgall, Knowledge Workers as Fractals in a Complex Adaptive Or-
ganization, „Knowledge and Process Management” 2005, No. 3, s. 227–228; M. Shin, J. Mun, 
K. Lee, M. Jung, op.cit., s. 1793, 1795, 1799; A. Pîslă, T. Irimias, R. Muntean, op.cit., s. 65–67, 70–71; 
K. Pavlovich, op.cit., s. 50, 56–58.

5  Zob. np. D. Levick, L. Kuhn, op.cit., s. 267–269.



171Organizacja fraktalna jako strategia rozwoju... 

fraktalnej ma łączyć w sobie dwie cechy – optymalizację i dynamikę, a decy-
zje strategiczne w ramach tej struktury są podejmowane ze znacznym udziałem 
niższych szczebli zarządzania. Innymi słowy, zarządzanie organizacją fraktalną 
wymaga odmiennego sposobu kierowania niż ten stosowany w organizacji hie-
rarchicznej, gdzie występuje wiele szczebli kariery oraz znaczące zróżnicowanie 
w przywilejach i korzyściach pracowników, co ma służyć wzmacnianiu auto-
rytetu władzy. Co ważniejsze, w biurokratycznym modelu kontroli pracownicy 
często indywidualnie wykonują przydzielone im role i zadania, które są zresztą 
ściśle określone, co prowadzi do wykształcenia się zachowawczych postaw pra-
cowników i spadku poziomu innowacyjności organizacji. Tego typu struktury 
organizacyjne o dużym stopniu centralizacji i sztywności, zdaniem przedstawi-
cieli podejścia zasobowego, nie są w stanie radzić sobie w warunkach dynamicz-
nie zmieniającego się otoczenia, gdyż za dużo czasu zajmuje im dostosowanie do 
pojawiających się w nim szans i zagrożeń. Widzą oni zatem potrzebę przecho-
dzenia w stronę bardziej elastycznych modeli konsultacyjnych, które powinny 
występować w organizacjach fraktalnych.

Dla zwolenników podejścia fraktalnego, a więc i zarządzania wiedzą, głów-
nym mankamentem organizacji hierarchicznej jest to, że hamuje ona przepływ 
pomysłów między różnymi szczeblami zarządzania. Pomysły pracowników 
niższego szczebla, mających bezpośredni kontakt z danym problemem i zwykle 
większe doświadczenie operacyjne, są w takich organizacjach zbyt rzadko brane 
pod uwagę w procesie podejmowania decyzji czy działalności innowacyjnej. Dla-
tego też w organizacji fraktalnej pracownicy powinni uczestniczyć w ulepszaniu 
procesów i produktów, co zwiększyłoby potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa, 
a zadaniem kierowników jest przekonywanie pracowników, że wysuwanie pomy-
słów i eksperymentowanie jest akceptowane i pożądane. Zakłada się bowiem, że 
na każdym poziomie organizacji znajdują się pracownicy posiadający wiedzę, 
którą można wykorzystać w różnych obszarach jej funkcjonowania, a wszyscy jej 
członkowie czują się odpowiedzialni za realizację celów organizacji i za wkład, 
który do niej wnoszą. Wobec tego uważa się, że pracownicy będący fraktalami 
są autonomicznymi jednostkami, które chcą przejmować odpowiedzialność za 
całość organizacji, to znaczy uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji 
odnośnie do kierunków jej rozwoju. Dlatego też struktura fraktalna powinna 
także sprzyjać powstawaniu w jej ramach zespołów zadaniowych czy projek-
towych, które mają być ze sobą wzajemnie powiązane, a ich praca koordyno-
wana przez tworzoną w tym celu sieć komunikacyjną. Poszerza się w takim razie 
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zakres obowiązków menedżerów, którzy w organizacji fraktalnej odpowiedzialni 
są dodatkowo za zachęcanie pracowników do zgłaszania pomysłów i tworzenie 
warunków sprzyjających temu procesowi oraz pomagają pracownikom we wdra-
żaniu zaproponowanych przez nich rozwiązań6. 

Wszystko to łącznie sprawia, że struktura organizacji fraktalnej coraz bar-
dziej przypomina sieć złożoną z węzłów i różnego typu powiązań między nimi. 
Wpływa na to także potrzeba uzyskania odpowiedniego stopnia elastyczności 
działań przedsiębiorstwa, w celu szybszego i bardziej efektywnego zaspokajania 
potrzeb klientów, do czego niezbędne jest monitorowanie rynku i prowadzenie 
badań marketingowych. W tej koncepcji na pierwszy plan wysuwają się bez-
pośrednie kontakty pracowników z konsumentami. W związku z tym poprzez 
kształtowanie otwartej na otoczenie sieci organizacyjnej, co utożsamiane jest 
z tworzeniem kapitału relacji przedsiębiorstwa, wiedza i informacja zaczynają 
napływać z zewnątrz, zwiększając efektywność w reagowaniu na zmiany mające 
miejsce w otoczeniu oraz stopień adaptacji oferty produktowo-rynkowej do ewo-
luujących potrzeb konsumentów. W tego typu fraktalnej strukturze organizacyj-
nej wiedza i informacje oraz relacje między jej obiektami są wykorzystywane 
do opracowywania kreatywnych i nowych odpowiedzi na wyzwania otoczenia. 
Można w takim razie stwierdzić, że organizacja fraktalna powinna stanowić 
otwarty na otoczenie system złożony z samopodobnych jednostek powiązanych 
siecią różnego rodzaju relacji zarówno między sobą, jak i z bliższym czy dalszym 
otoczeniem, który jest nastawiony na zwiększanie satysfakcji osiąganej przez 
obecnego lub przyszłego klienta. 

Pojawienie się takiej struktury wymaga jednak rozwoju odpowiedniej 
technologii informacyjnej, która daje możliwość szybkiej wymiany wiedzy, jej 
pozyskiwania z zewnątrz, przetwarzania i magazynowania oraz ułatwia komu-
nikację i współpracę między pracownikami, w tym pracę grupową. Pracownicy 

6  G. Hamel, C.K. Prahalad, Corporate Imagination and Expeditionary Marketing, „Harvard 
Business Review” 1991, No. 4, s. 82; J. Rubery, J. Earnshaw, M. Marchington, F.L. Cooke, 
S. Vincent, Changing Organizational Forms and the Employment Relationship, „Journal of Mana-
gement Studies” 2002, No. 5, s. 648, 658; M. Majewska, Organizacja ucząca się jako lider zmian, 
w: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. 
L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 
2003, s. 109–110; S. Shoham, A. Hasgall, op.cit., s. 225; D. Levick, L. Kuhn, op.cit., s. 269–270, 
271–273; M. Shin, J. Mun, K. Lee, M. Jung, op.cit., s. 1791–1792, 1797–1799; A. Pîslă, T. Irimias, 
R. Muntean, op.cit., s. 70–71.
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w organizacji fraktalnej muszą zostać przeszkoleni w tym zakresie, aby posiadali 
niezbędny do działania zasób wiedzy technicznej7.

Podsumowanie

Organizacja fraktalna traktowana jest jako dynamiczny i witalny model 
organizacyjny o cechach samopodobieństwa, samoorganizacji i samooptymaliza-
cji, który jest zorientowany na realizację przez fraktale postawionych mu wspól-
nych celów, zapisanych w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W realizacji tych 
celów uczestniczą pracownicy z różnych szczebli zarządzania, którzy, obok kon-
sumentów, stanowią główne źródło pomysłów na usprawnienie funkcjonowania 
organizacji i udoskonalanie jej oferty rynkowej. Taki styl zarządzania zwiększa 
szanse organizacji na przetrwanie na rynku w warunkach szybko zmieniającego 
się otoczenia. 

Organizacja fraktalna, z uwagi na jej cechy charakterystyczne i przyjęty 
sposób działania, powinna być także organizacją uczącą się i może stać się 
organizacją inteligentną. Stanowi ona bowiem elastyczny system otwarty, który 
w różnorodny sposób potrafi  się adaptować do zmian zachodzących w otoczeniu 
i zmieniać cele działania, w wyniku procesu uczenia się i rozwoju wiedzy przez 
obiekty fraktalne, które są połączone ze sobą siecią relacji, wspieraną technologią 
informatyczną. Dlatego rozważania prowadzone w tej pracy wskazują, że nie-
odzownym elementem organizacji fraktalnej jest również odpowiednio ukształto-
wana infrastruktura informatyczna, która ułatwia komunikację i współpracę oraz 
przetwarzanie w obrębie przedsiębiorstwa pozyskiwanych z zewnątrz informacji 
i wiedzy w różnego typu innowacje produktowe i procesowe. 

7  S. Shoham, A. Hasgall, op.cit., s. 230–231; D. Levick, L. Kuhn, op.cit., s. 272; K. Pavlovich, 
op.cit., s. 49; A. Pîslă, T. Irimias, R. Muntean, op.cit., s. 66–67, 70–71, 72–73.
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THE FRACTAL ORGANIZATION AS A DEVELOPMENT 
STRATEGY OF CURRENT ENTERPRISE

Summary

Fractal organization is included for novel organization models and many common 
features owns as learning, intelligent and virtual organization. Discussion of concept of 
fractal organization was a paper’s aim in light of problems of management this organiza-
tional model of conducting business activity in more and more changeable environment. 
Requirement of decentralization and great autonomy of employee is underlined in this 
case, that brings results in growth of innovation and elasticity. In fractal organization 
very important is also a focus on satisfying the present and future consumers’ needs that 
implies the necessity of relation capital development.

Translated by Maria Majewska 

Keywords: fractal organization, management employees as fractals.
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Streszczenie
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Wprowadzenie

Akcesja Polski do Unii Europejskiej stworzyła nowe warunki funkcjonowa-
nia na otwartym rynku. Pojawiły się udogodnienia związane z przepływem towa-
rów umożliwiające rozszerzenie źródeł zaopatrzenia czy rozwiązania sprzyjające 
nawiązaniu współpracy z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Akcesja 
umożliwiła ponadto ekspansję krajowych fi rm na rynki pozostałych krajów 
członkowskich czy pozyskanie środków fi nansowych z Unii Europejskiej. Inte-
gracja stała się jednak także źródłem potencjalnie wzmożonej konkurencji wyni-
kającej z rozwoju w Polsce sieci sklepów wielkopowierzchniowych, będących 
w posiadaniu fi rm z udziałem kapitału zagranicznego. Dysproporcje w poziomie 
zasobności w kapitał, dostępie do nowych technologii czy zastosowaniu inno-
wacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz zróżnicowanie w poziomie jakości 
oferowanych towarów czy świadczonych usług stały się realnym zagrożeniem 
dla rodzimych fi rm handlu detalicznego żywnością.

Małe i mikroprzedsiębiorstwa, dominujące w polskich strukturach handlu 
żywnością, mogą postrzegać skutki integracji w zupełnie inny sposób niż ich 
więksi konkurenci. Na specyfi kę takich podmiotów może się składać1: 

− brak rynkowej i politycznej siły, która umożliwiłaby wpływ na otocze-
nie zewnętrzne, w tym na politykę gospodarczą, 

− znaczne ograniczenie zasobów wewnętrznych, zwłaszcza fi nansowych 
i w zakresie zarządzania, obniżające zdolności do rozpoznawania poja-
wiających się szans i zagrożeń oraz do ich strategicznego wykorzystania,

− wyższe koszty dostosowania do zmieniających się warunków na wspól-
nym rynku europejskim, wpływające na zachwianie kondycji fi nanso-
wej małych fi rm.

Konsekwencje integracji z Unią Europejską są różne dla niewielkich 
podmiotów w zależności od ich możliwości przystosowania się do nowych 
uwarunkowań zewnętrznych, a te z kolei są związane z polską polityką 
społeczno-gospodarczą.

W opracowaniu podjęto próbę ustalenia stopnia akceptacji procesów inte-
gracyjnych i ich wpływu na działania przedsiębiorców handlu detalicznego 
w województwie podkarpackim. Badaniu poddano wiele aspektów stanowiących 
potencjalne szanse i zagrożenia oraz zakres działań przedsiębiorców w kierunku 
pozyskania środków fi nansowych z Unii Europejskiej. Realizacja badań w latach 

1  M. Cieślicki, Uwarunkowania rozwoju strategicznego małych fi rm w Polsce w kontekście 
integracji z Unią Europejską, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 9, s. 26.
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2006 i 2010 pozwoliła przedstawić zmiany w poglądach i działaniach badanych 
przedsiębiorców w układzie dynamicznym. Badaniami objęto odpowiednio 413 
i 381 losowo dobranych przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością fun-
kcjo nujących na obszarze województwa podkarpackiego, a podział w układach 
miejsca działalności, wielkości fi rmy mierzonej liczbą pracujących oraz według 
grup rentowności umożliwiły pogłębienie analizy. Grupy rentowności ustalono 
jako: I (od –∞ do średnia-odchylenie standardowe), II (od średnia-odchylenie 
standardowe do średnia), III (od średnia do średnia + odchylenie standardowe), 
IV (od średnia + odchylenie standardowe do +∞). Pozwoliło to wnioskować o ana-
lizowanych zagadnieniach w powiązaniu z sytuacją ekonomiczną podmiotów.

1. Szanse i zagrożenia wynikające z akcesji – wyniki badań własnych

W 2006 roku jako najważniejszą szansę wynikającą z włączenia Polski 
w struktury Unii Europejskiej respondenci wskazywali ułatwienia w zaopatrzeniu, 
a kolejno także możliwości wykorzystania środków pomocowych oraz otwarcie 
nowych rynków zbytu. Przedsiębiorcy wiejscy częściej wybierali dostępność do 
źródeł zaopatrzenia, kapitału oraz nowoczesnych technologii. Podmioty miejskie 
częściej dostrzegały zaś szanse w pozyskiwaniu środków pomocowych, wejściu 
na nowe rynki zbytu oraz możliwościach kooperacji z fi rmami zagranicznymi. 

Podczas analizy oceny integracji unijnej w poszczególnych grupach wiel-
kościowych przedsiębiorstw w 2006 roku dał się zauważyć spadek znaczenia 
takich czynników, jak dostęp do źródeł zaopatrzenia oraz ułatwienie dostępu do 
kapitału wraz z rosnącą liczbą pracujących. W pierwszym przypadku tendencja 
ta została utrzymana również w 2010 roku. W obu badanych okresach rósł nato-
miast odsetek wskazań na szanse w postaci dostępu do nowych rynków zbytu, 
a w 2006 roku na możliwości współpracy z fi rmami zagranicznymi.

Przekrój według wysokości stopy rentowności przychodów pozwala zaob-
serwować zmianę hierarchii czynników korzystnych z punktu widzenia przed-
siębiorstw handlowych. O ile we wszystkich grupach rentowności w 2006 roku 
wskazywano dostęp do źródeł zaopatrzenia jako najważniejszą szansę, o tyle na 
kolejnych miejscach wśród fi rm najmniej rentownych znalazły się ułatwienia 
w dostępie do kapitału i korzystanie z funduszy pomocowych. Podkreśla to zna-
czenie ograniczeń fi nansowych w funkcjonowaniu tych podmiotów. W 2010 ro-
ku fi rmy najsłabsze ekonomicznie jako najważniejszą szansę wskazywały już 
możliwość pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej.
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Tabela 1

Szanse dla fi rmy wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej 
(wskazane jako najważniejsze)

Wyszczególnienie

Szanse wynikające z akcesji w opiniach handlowców (w %)

ogółem

według 
miejsca 

działalności
według liczby osób 

pracujących
według grupy rentowności 

przychodów brutto

miasto wieś do 9 10 do 
49

50 
i wię-

cej
I II III IV

W 2006 roku
Łatwiejszy dostęp 
do źródeł zaopatrzenia 31,5 27,2 35,3 33,8 21,2 8,3 28,2 32,8 33,6 22,2
Korzystanie z funduszy 
UE 16,5 17,9 15,1 15,8 21,2 16,7 12,8 18,9 16,1 11,1
Wejście na nowe rynki 
zbytu 14,5 17,4 11,9 14,0 15,4 25,0 7,7 15,0 14,8 17,8
Ułatwienie dostępu 
do kapitału 10,9 9,2 12,4 11,5 9,6 0,0 15,4 9,4 11,4 11,1
Stabilizacja otoczenia 
prawnego 7,5 7,7 7,3 8,3 1,9 8,3 5,1 6,7 6,7 15,6
Ułatwienie dostępu 
do nowoczesnych 
technologii 6,3 5,1 7,3 5,2 13,5 8,3 5,1 5,0 6,0 13,3
Możliwość współpracy 
z fi rmami zagranicznymi 4,8 6,7 3,2 3,7 7,7 25,0 7,7 3,9 6,0 2,2
Inne – żadne 8,0 8,7 7,3 7,7 9,6 8,3 17,9 8,3 5,4 6,7

W 2010 roku
Łatwiejszy dostęp 
do źródeł zaopatrzenia 28,1 28,8 27,2 30,9 20,0 7,7 15,8 27,3 33,8 27,4
Korzystanie z funduszy 
UE 15,5 15,9 15,0 14,1 20,0 23,1 21,1 16,4 16,3 9,7
Wejście na nowe rynki 
zbytu 15,0 12,0 18,5 12,8 22,9 23,1 15,8 15,5 13,8 14,5
Ułatwienie dostępu 
do kapitału 8,4 7,7 9,2 10,1 2,9 0,0 10,5 7,3 11,3 8,1
Stabilizacja otoczenia 
prawnego 6,8 9,1 4,0 7,0 2,9 23,1 15,8 7,3 5,0 4,8
Ułatwienie dostępu 
do nowoczesnych 
technologii 6,8 7,7 5,8 6,7 5,7 15,4 0,0 8,6 2,5 8,1
Możliwość współpracy 
z fi rmami zagranicznymi 7,6 8,2 6,9 6,4 12,9 7,7 5,3 8,6 2,5 11,3
Inne – żadne 11,8 10,6 13,3 12,1 12,9 0,0 15,8 9,1 15,0 16,1

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.
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Warto zaznaczyć, że w 2006 roku przedsiębiorstwa najmniej zyskowne naj-
bardziej sceptycznie odnosiły się do szans wynikających z członkostwa w Unii 
Europejskiej, najczęściej wskazując odpowiedź „inne” z wyjaśnieniem „żadne”. 
W 2010 roku sceptycyzm ten udzielił się także fi rmom z pozostałych grup ren-
towości. Jednocześnie podmioty o najwyższej rentowności na drugim i trzecim 
miejscu w 2006 roku wymieniały odpowiednio: nowe rynki zbytu i stabilizację 
otoczenia prawnego, wskazując je jako szanse relatywnie najczęściej. W roku 
2010 z kolei na drugiej pozycji nadal znalazła się możliwość wejścia na nowe 
rynki zbytu, co korespondowało z możliwością współpracy z fi rmami zagranicz-
nymi (wskazywaną jako trzeci w kolejności atrybut). Firmy te wciąż poszukiwały 
możliwości pozyskania nowych klientów, starając się zwiększyć zakres działań. 
Dostrzegając istotną barierę prawną, liczyły w 2006 roku na ustabilizowanie roz-
wiązań instytucjonalnych w sferze działalności handlowej, w tym opodatkowania 
czy zatrudniania pracowników, jednak ich doświadczenia w 2010 roku istotnie 
przesunęły w dół rankingu stabilizację otoczenia prawnego.

W 2010 roku rzadziej niż w 2006 postrzegano jako szansę łatwy dostęp do 
źródeł zaopatrzenia, dostęp do kapitału czy korzystanie z funduszy Unii Europej-
skiej oraz stabilizację otoczenia prawnego. Rozczarowanie dostępem do źródeł 
zaopatrzenia było specyfi czne dla fi rm działających na wsi, gdzie odnotowano 
spadek częstotliwości wskazań tego czynnika. W miastach częstotliwość ta wzro-
sła natomiast o 1,6 punktu procentowego. Różnokierunkowo przebiegało także 
postrzeganie stabilizacji otoczenia prawnego. W mieście zaobserwowano wzrost 
częstotliwości wskazań tego aspektu integracji o 1,4 punktu procentowego, zaś 
na wsi spadek o 3,3 punktu procentowego. W 2010 roku częściej akcentowano 
natomiast jako atrybuty o pozytywnym znaczeniu możliwość współpracy 
z fi rmami zagranicznymi, wejście na nowe rynki zbytu czy dostęp do nowych 
technologii. 

W 2010 roku najczęściej wskazywanym zagrożeniem wynikającym z inte-
gracji z Unią Europejską, podobnie jak w 2006 roku, był spadek sprzedaży wobec 
większego dostępu fi rm zagranicznych do rynku. Częstotliwość wskazań tego 
zagrożenia wzrosła jednak o 0,5 punktu procentowego. Tendencję wzrostową 
odnotowano ponadto w przypadku wskazań zagrożenia, jakim była wyższa jakość 
produktów/usług zagranicznej konkurencji (wzrost o 2,5 punktu procentowego). 
W przypadku pozostałych zagrożeń w analizie czasowej odnotowano spadki 
częstotliwości wskazań. Najczęściej wskazywane zagrożenia (spadek sprzedaży 
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i rosnąca konkurencja) skutkowały utratą klientów, wzrostem kosztów, a w efek-
cie – ograniczeniem zyskowności, a nawet likwidacją prowadzonej działalności. 
Obawy przed konkurencją częściej wyrażano wśród przedsiębiorców z terenów 
wsi, którzy ponadto częściej wymieniali utrudnienia prawne. Podmioty miejskie 
natomiast wskazywały relatywnie częściej na niższą jakość produktu/usługi.

Tabela 2

Zagrożenia dla fi rmy wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej 
(wskazane jako najważniejsze)

Wyszczególnienie

Zagrożenia wynikające z akcesji w opiniach handlowców (w %)

ogółem

według 
miejsca 

działalności

według liczby osób 
pracujących

według grupy rentowności 
przychodów brutto

miasto wieś do 9 10 
do 49

50 
i wię-

cej
I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W 2006 roku

Spadek sprzedaży 
wobec większego 
dostępu fi rm zagra-
nicznych do rynku

36,8 36,9 36,7 38,7 26,9 25,0 25,6 34,4 37,6 53,3

Konkurencja ze strony 
fi rm zagranicznych 24,9 23,1 26,6 24,1 28,8 33,3 33,3 25,6 24,2 17,8

Mniejszy kapitał 
względem fi rm 
zagranicznych

14,3 14,4 14,2 14,0 17,3 8,3 23,1 13,9 16,1 2,2

Utrudnienia natury 
prawnej 7,5 6,2 8,7 6,9 9,6 16,7 12,8 6,7 6,7 8,9

Groźba wykupu 
fi rmy przez kapitał 
zagraniczny

7,0 8,2 6,0 6,9 7,7 8,3 2,6 7,8 6,0 11,1

Niższa jakość pro-
duktu/usługi niż fi rm 
zagranicznych

4,6 5,6 3,7 4,3 5,8 8,3 0,0 6,1 4,7 2,2

Inne – żadne 4,8 5,6 4,1 5,2 3,8 0,0 2,6 5,6 4,7 4,4

W 2010 roku
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spadek sprzedaży 
wobec większego 
dostępu fi rm zagra-
nicznych do rynku

37,3 40,4 33,5 37,2 37,1 38,5 52,6 37,3 30,0 41,9

Konkurencja ze strony 
fi rm zagranicznych 21,0 19,7 22,5 21,5 17,1 30,8 5,3 21,4 28,8 14,5

Mniejszy kapitał 
względem fi rm 
zagranicznych

12,6 12,5 12,7 12,1 15,7 7,7 10,5 13,6 11,3 11,3

Utrudnienia natury 
prawnej 5,0 3,8 6,4 5,4 1,4 15,4 5,3 4,1 7,5 4,8

Groźba wykupu 
fi rmy przez kapitał 
zagraniczny

6,3 4,3 8,7 6,0 8,6 0,0 10,5 7,3 3,8 4,8

Niższa jakość pro-
duktu/usługi niż fi rm 
zagranicznych

7,1 8,7 5,2 7,0 7,1 7,7 5,3 8,2 3,8 8,1

Inne – żadne 10,8 10,6 11,0 10,7 12,9 0,0 10,5 8,2 15,0 14,5

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

W układzie fi rm według rosnącej wielkości w 2006 roku zaobserwowano 
spadek znaczenia zagrożenia w postaci ograniczenia sprzedaży i rosnący udział 
wskazań na konkurencję, prowadzącą do wzrostu kosztów czy utraty klientów 
oraz minimalizacji zysków. Wraz ze wzrostem liczby pracujących rosły też 
obawy dotyczące utrudnień prawnych, groźby wrogich przejęć oraz niższej jako-
ści produktów rodzimych. O ile fi rmy najmniejsze jako zagrożenie wymieniały 
najczęściej spadek sprzedaży, o tyle w podmiotach większych zwracano uwagę 
na szerszy aspekt zagrożeń konkurencyjnych. W roku 2010 tendencje te uległy 
różnokierunkowym zmianom. Spadek sprzedaży i rosnąca konkurencja niepoko-
iły najbardziej największe z badanych fi rm. Z utrudnieniami prawnymi najlepiej 
radziły sobie fi rmy o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, które jednocześnie 
relatywnie najczęściej obawiały się wykupu przez fi rmy zagraniczne. Bez zmian 
pozostała natomiast tendencja dotycząca obaw o różnice w jakości sprzedawa-
nych towarów czy świadczonych usług, które wyrażane były najczęściej przez 
podmioty największe. 

Na podstawie analizy w czterech grupach rentowności przeprowadzonej 
dla 2006 roku stwierdzono wzrost poczucia zagrożenia w postaci spadku sprze-
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daży wraz z rosnącą zyskownością. W fi rmach z I grupy czynnik ten wymie-
niany był jako drugi w kolejności i odsetek wskazań wyniósł tu jedynie 25,6%, 
podczas gdy w kolejnych grupach było to najczęściej wymieniane zagrożenie 
– wśród podmiotów z IV grupy przez ponad połowę fi rm. W roku 2010 fi rmy z IV 
grupy rentowności nadal deklarowały zagrożenie w postaci sprzedaży w 41,9%. 
Częściej od nich uwarunkowanie to jednak wskazywały jako główne zagroże-
nie fi rmy najsłabsze ekonomicznie. Wraz z rosnącą zyskownością w 2006 roku 
malał natomiast udział wskazań na zagrożenie konkurencyjne w ujęciu ogólnym. 
Niski odsetek wskazań na ten czynnik wśród fi rm o rentowności poniżej śred-
niej w 2010 roku pozwala na stwierdzenie, że ignorowanie konkurencji może 
prowadzić do zaniechania gospodarności, a w rezultacie do gorszych wyników. 
Przedsiębiorstwa najbardziej rentowne w 2006 roku najrzadziej postrzegały jako 
zagrożenie poziom kapitału, jednak relatywnie najczęściej, i to już na trzecim 
miejscu, wskazywały groźbę wykupu. Taka sytuacja wiązałaby się z utratą kon-
troli nad podmiotem o wysokiej rentowności, co zmieniałoby fi nansową pozycję 
właścicieli. W 2010 roku natomiast ta sama grupa podmiotów mniejsze obawy 
wiązała z utrudnieniami natury prawnej oraz groźbą wykupu przez obcy kapitał.

2. Środki fi nansowe z Unii Europejskiej jako szansa dla badanych fi rm

Włączenie Polski w struktury unijne wiąże się z rosnącą dostępnością do 
zróżnicowanych form wsparcia ze strony instytucji wspólnotowych. Jednak 
w 2006 roku jedynie 2,9% respondentów korzystało z funduszy pomocowych. 
Najczęściej jako przyczyny rezygnacji z tego typu wsparcia wskazywano na 
ograniczenia informacyjne i nadmierną biurokrację. Z funduszy tych częściej 
korzystały podmioty wiejskie. W grupie tej jednak częściej wskazywano na nie-
dostateczną informację i bariery administracyjne jako powody zaniechania starań 
o wsparcie. Przedsiębiorcy miejscy częściej natomiast podkreślali brak ukierun-
kowania środków unijnych na prowadzoną przez nich działalność. 

Wśród różnych klas wielkościowych najczęściej z funduszy Unii Euro-
pejskiej korzystały podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49, najrzadziej zaś 
fi rmy najmniejsze. Przedsiębiorstwa do 9 pracujących jako ograniczenie najczę-
ściej wymieniały brak informacji, a znaczenie tej bariery malało wraz ze wzro-
stem wielkości fi rmy. Podmioty największe w próbie badawczej wskazywały ten 
czynnik najrzadziej, dysponowały bowiem zasobami kadrowymi niezbędnymi 
do wytężonych poszukiwań możliwości dodatkowego fi nansowania. Przedsię-
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biorstwa o liczbie pracujących ponad 9 osób najczęściej zaś wskazywały na ogra-
niczenie w postaci braku funduszy ukierunkowanych na prowadzoną przez nie 
działalność. 

Najczęściej z funduszy pomocowych korzystały podmioty o najniższym 
poziomie rentowności, a odsetek takich fi rm przekraczał 10%. Jako barierę 
w tym kontekście przedsiębiorcy ci wymieniali przede wszystkim brak takich 
funduszy na prowadzoną działalność, a następnie zbyt wysoki wkład własny 
i bariery administracyjne. Zbyt wysoki wkład własny relatywnie często wskazy-
wały również podmioty z II grupy. Znaczenie tego czynnika malało zaś w gru-
pach o rentowności powyżej średniej. Grupy najbardziej zyskowne jako powód 
rezygnacji z wykorzystania funduszy pomocowych podawały przede wszystkim 
niedostateczną informację.

Tabela 3 

Sytuacja badanych podmiotów w kontekście integracji europejskiej

Wyszczególnienie

Integracja Polski i UE a działania badanych podmiotów (w %)

ogółem

według 
miejsca 

działalności
według liczby osób 

pracujących
według grupy rentowności 

przychodów brutto

miasto wieś do 9 10 
do 49

50 
i więcej I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W 2006 roku

Firmy, które korzy-
stały lub korzystają 
z funduszy pomoco-
wych UE

2,9 1,5 4,1 1,7 9,6 8,3 10,3 2,8 1,3 2,2

Powody rezygnacji 
to*:
Niedostateczna 
informacja 35,2 30,7 39,2 37,3 25,5 9,1 17,1 30,3 43,5 40,9

Bariery admini-
stracyjno-biurokra-
tyczne

32,9 30,2 35,4 34,4 23,4 27,3 25,7 38,9 27,9 31,8

Brak takich fundu-
szy na prowadzoną 
działalność

20,2 24,5 16,3 18,7 27,7 36,4 28,6 16,0 20,4 29,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zbyt wysoki wkład 
własny 16,7 13,5 19,6 16,9 19,1 0,0 25,7 21,1 10,2 13,6

Niekorzystne zasady 
prefi nansowania 7,7 6,8 8,6 7,9 6,4 9,1 8,6 9,1 5,4 9,1

Inne 10,5 16,7 4,8 9,6 12,8 27,3 17,1 12,6 8,8 2,3
Firmy, które zda-
niem właścicieli są 
w stanie konkurować 
na otwartym rynku 
UE

41,6 45,6 38,1 37,8 63,5 58,3 28,2 43,9 41,6 44,4

W 2010 roku

Firmy, które korzy-
stały lub korzystają 
z funduszy pomoco-
wych UE

4,5 5,3 3,5 3,4 7,1 15,4 0,0 6,4 1,3 3,2

Powody rezygnacji 
to*:
Niedostateczna 
informacja 26,1 24,9 27,5 28,8 15,4 18,2 31,6 26,2 26,6 23,3

Bariery admini-
stracyjno-biurokra-
tyczne

22,0 23,4 20,4 23,6 15,4 18,2 31,6 20,9 19,0 26,7

Brak takich fundu-
szy na prowadzoną 
działalność

20,3 23,9 16,2 19,8 20,0 36,4 5,3 16,5 24,1 33,3

Zbyt wysoki wkład 
własny 9,6 7,1 12,6 11,1 4,6 0,0 0,0 7,8 16,5 10,0

Niekorzystne zasady 
prefi nansowania 3,3 3,0 3,6 3,5 1,5 9,1 0,0 2,9 3,8 5,0

Inne 14,8 14,7 15,0 12,2 27,7 9,1 10,5 14,6 20,3 10,0
Firmy, które zda-
niem właścicieli są 
w stanie konkurować 
na otwartym rynku 
UE

47,2 48,6 45,7 38,3 77,1 92,3 36,8 52,3 40,0 41,9

* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać kilka wariantów (obli-
czono w stosunku do liczebności fi rm rezygnujących ze wsparcia).

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

Zwiększona akceptacja dla procesów integracyjnych może być częściowo 
tłumaczona lepszym dostępem do informacji deklarowanym częściej w 2010 ro-
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ku. Skutkowało to między innymi faktem, że blisko 1,5-krotnie więcej spośród 
badanych podmiotów korzystało w 2010 roku z funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej. Potencjalne powody rezygnacji wskazywano zdecydowanie rza-
dziej w 2010 roku w odniesieniu do niemal wszystkich spośród analizowanych 
uwarunkowań. Największej poprawie uległo ograniczenie w postaci barier biu-
rokratycznych oraz informacyjnych. W 2010 roku odnotowano o 15 punktów 
procentowych niższy w stosunku do roku 2006 odsetek wskazań na ograniczenia 
biurokratyczne na wsi. Funkcjonujące tam podmioty zwracały uwagę na rosnące 
zaangażowanie i pomoc ze strony urzędów gmin. Menedżerowie starający się 
pozyskać fundusze europejskie rzadziej wskazywali także na utrudnienia w zakre-
sie pozyskania własnej części wkładu. Okazywało się to zdecydowanie trudniej-
sze dla podmiotów z terenów wiejskich oraz o mikroskali działalności. Podobne 
spostrzeżenie dotyczy dostępu do informacji. Niższy poziom kapitału ludzkiego 
w fi rmach wiejskich, jak i ograniczone możliwości oddelegowania pracow-
nika w celu realizacji zadań pozyskania funduszy w podmiotach o najmniejszej 
liczbie pracujących częściowo tłumaczą ten fakt. W 2010 roku wykorzystanie 
funduszy wzrastało wraz z wielkością badanych fi rm (określoną liczbą pracują-
cych w niej osób). Ponadto wraz z przechodzeniem do kolejnych grup wielko-
ściowych zmniejszała się częstotliwość wskazań na zbyt wysoki wkład własny, 
który małym podmiotom uniemożliwiał realizację procedury aplikacyjnej.

Analiza w grupach rentowności pozwala pośrednio wnioskować o najwyż-
szej jakości kadry w podmiotach o wyższej rentowności. W 2010 roku wraz 
z przechodzeniem do kolejnych grup rentowności obserwowano zmniejszenie 
częstotliwości wskazań na barierę informacyjną w pozyskiwaniu środków euro-
pejskich. Może to wynikać także z dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej 
czy Internetu w lepiej prosperujących fi rmach. Wraz ze wzrostem rentowności 
częściej zwracano uwagę na brak środków przeznaczonych na prowadzoną 
działalność. Podmioty sprawniej gospodarujące częściej niż fi rmy o niższych 
wskaźnikach rentowności zwracały także uwagę na niekorzystne zasady pre-
fi nansowania inwestycji dofi nansowywanych środkami Unii Europejskiej, argu-
mentując to zbyt wysokimi kosztami alternatywnymi zaangażowania własnych 
pieniędzy, które mogą być lepiej spożytkowane. Jednakże częstotliwość wskazań 
na to właśnie ograniczenie zmalała w porównaniu z rokiem 2006.

Podsumowanie
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W 2010 roku wzrósł o 3,8 punktu procentowego odsetek podmiotów, które 
nie dostrzegają dla siebie żadnych szans mających bezpośredni związek z akce-
sją w struktury Unii Europejskiej. Może to jednak wynikać ze spowszechnie-
nia korzyści odbieranych początkowo jako szanse, a następnie traktowania ich 
jako oczywiste fakty. Jednocześnie większy o 6 punktów procentowych odsetek 
respondentów nie widział także żadnych zagrożeń płynących z akcesji, co może 
oznaczać większą niż przed 4 laty akceptację sytuacji rynkowej oraz zmniejsze-
nie obaw czy uprzedzeń do zagranicznej konkurencji. Podobnie jak w przypadku 
percepcji potencjalnych szans większą dynamikę zmian poglądów w latach odno-
towano w przypadku podmiotów działających na wsi.

Podsumowując ocenę procesów integracji unijnej z punktu widzenia 
właścicieli przedsiębiorstw handlowych, należy stwierdzić, że niemal 42% 
w 2006 roku i 47% badanych w 2010 roku uważało, że są w stanie konkurować 
na rynku unijnym. Na swoją mocną pozycję częściej wskazywali przedstawiciele 
przedsiębiorstw miejskich. Pozytywną ocenę swojej sytuacji konkurencyjnej 
przedstawiały też głównie podmioty z grupy powyżej 9 pracujących. W grupach 
według rentowności można zauważyć, że fi rmy o najniższej stopie zysku najrza-
dziej określały się jako zdolne do konkurencji na otwartym rynku.

OPPORTUNITIES AND THREATS FOR POLISH FOOD RETAILERS 
RESULTING FROM THE EUROPEAN UNION MEMBERSHIP

Summary

Polish connections with the EU structures create many potential opportunities and 
threats for all kinds of enterprises. The aim of the study was to identify the way of per-
ceiving the conditions resulting from the Polish accession to European Union by retailers 
from Podkarpacie region who offer food products. The results of own research conducted 
with the questionnaire form in two periods: 2006 and 2010 year were presented in the 
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paper and it enabled to compare opinions about the opportunities and threats within the 
changing reality separated by the world crisis. The comparisons between the enterprises 
with different location, size and effi ciency have been made as well.

Translated by Piotr Cyrek

Keywords: retail trade, European integration, acceptance of integration process, 
oportunities and threats.
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CO-BRANDING ODPOWIEDZIĄ 
NA ZMIENIAJĄCE SIĘ OTOCZENIE

Streszczenie

Rozwój współpracy między podmiotami jest spowodowany przede wszystkim 
zmianami w otoczeniu, ograniczonym dostępem do zasobów strategicznych oraz wzro-
stem znaczenia marki i innych aktywów niematerialnych. W efekcie w ostatnich latach 
co-branding stał się dynamicznie rozwijającą się strategią w relacjach pomiędzy przed-
siębiorstwami. Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania strategii co-bran-
dingu w zmieniającym się otoczeniu oraz wskazanie korzyści wynikających z realizacji 
tej strategii.

Słowa kluczowe: co-branding, kapitał marki, współpraca, wartości niematerialne.

Wprowadzenie

W silnie turbulentnym otoczeniu fi rmy coraz częściej starają się poszukiwać 
i pozyskiwać aktywa niematerialne pozwalające budować przewagę konkuren-
cyjną. Aktywne przedsiębiorstwa dążą do stałego rozwoju w celu generowania 
większej wartości zarówno z punktu widzenia klientów, właścicieli i akcjonariu-
szy, jak i pracowników fi rmy. 
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Dla rozwoju współczesnych organizacji i budowy skutecznie działającego 
systemu kreowania ich długookresowej przewagi konkurencyjnej potrzeba sze-
rokiej wiedzy, wielu zasobów i umiejętności, czasu oraz wytrwałości. Trudno jest 
zdobywać je samodzielnie, dlatego współpraca i alianse z różnymi podmiotami 
otoczenia rynkowego wydają się w dzisiejszych czasach naturalnym rozwiąza-
niem dla rozwoju fi rmy1. Przesłankami do nawiązania różnych form współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami mogą być zarówno czynniki makrootoczenia, 
mikrootoczenia, jak i uwarunkowania wewnętrzne przedsiębiorstw. Według 
D. Faulknera i C. Browmana2 do najważniejszych czynników zewnętrznych, 
wpływających na wzrost liczby zawieranych porozumień, należą: globaliza-
cja rynków, szybkie upowszechnianie się nowych technologii, skrócenie cyklu 
życia produktów, możliwości osiągnięcia korzyści skali, wzrastająca burzli-
wość w gospodarce światowej, niepewność oraz likwidacja barier w handlu 
międzynarodowym.

Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania strategii co-bran-
dingu w zmieniającym się otoczeniu oraz wskazanie korzyści wynikających z jej 
realizacji.

1. Współpraca przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w naukach o zarzą-
dzaniu zaczęła się kształtować koncepcja międzyorganizacyjnej przewagi konku-
rencyjnej opartej na relacjach. Wśród głównych trendów inspirujących do takich 
zachowań W. Czakon3 wymienia postępującą dekonstrukcję łańcucha wartości 
oraz hiperkonkurencję prowadzącą do erozji dotychczas postulowanych źródeł 
przewagi konkurencyjnej.

W opinii S. Lachiewicza, zarówno w praktyce, jak i teorii zarządzania 
w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpiło przewartościowanie podejścia do 
współpracy przedsiębiorstw. Coraz częściej sukces przedsiębiorstwa jest istot-
nie uzależniony od umiejętności budowy partnerskich sieci powiązań gospo-
darczych, aliansów strategicznych i innych form współdziałania. Współpraca ta 

1  A. Adamik, S. Lachiewicz, Wprowadzenie, w: Współpraca w rozwoju współczesnych organi-
zacji, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, Monografi e Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechni-
ki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 7.

2  D. Faulkner, C. Bosman, Strategie konkurencji, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 120.
3  W. Czakon, Koordynacja sieci – wieloraka forma organizacji współdziałania, „Przegląd 

Organizacji” 2008, nr 9, s. 7.
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może dokonywać się na podstawie różnych źródeł i stymulatorów4. Dodatkowo 
coraz większą rolę, jeśli chodzi o wartość oczekiwaną przez klientów, zaczęły 
odgrywać korzyści społeczne, psychologiczne i emocjonalne, najczęściej zwią-
zane z marką, będące często wynikiem działań w sferze komunikacji marketin-
gowej przedsiębiorstw. W efekcie wzrosło znaczenie współpracy i komunikacji 
między podmiotami współtworzącymi wartość5.

Rozwój współpracy między podmiotami jest spowodowany przede wszyst-
kim zmianami w otoczeniu, ograniczonym dostępem do zasobów strategicznych 
oraz wzrostem znaczenia marki i innych aktywów niematerialnych. Pojęcie 
współpracy jest szeroko defi niowane. Współpraca to biznesowe relacje między 
dwoma lub więcej niezależnymi podmiotami, będące przejawem postawy przed-
siębiorczej, które oparte są na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu, wspólnych 
wartościach i odpowiedzialności partnerów zdecydowanych współpracować 
w celu osiągnięcia efektów korzystnych dla obu stron, o względnie trwałym 
charakterze6.

2. Budowanie kapitału marki poprzez współpracę

O pozycji przedsiębiorstwa na rynku w coraz większym stopniu decydują 
aktywa mające charakter niematerialny. Coraz mniej współczesnych przedsię-
biorstw opiera swoją rentowność jedynie na wytwarzaniu produktów. K. Obłój7 
wymienia trzy podstawowe typy zasobów niematerialnych: kulturę organiza-
cyjną, wiedzę oraz markę. Zasoby te są unikalne, mogą być wykorzystywane 
jednocześnie w wielu miejscach, nie deprecjonują się w trakcie wykorzystywania 
(zwykle zyskują na wartości) oraz wymagają wielu lat pracy. Na rynku dominuje 
sektor usług, dlatego fi rmy opierają swój majątek na wiedzy, relacjach z klien-
tami i partnerami handlowymi oraz na markach.

4  S. Lachiewicz, Rola kompetencji związanych ze współdziałaniem w zespołach pracowniczych 
w kształtowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, w: Współpraca w rozwoju współcze-
snych organizacji…, s. 29, 37.

5  M. Szymura-Tyc, Marketing w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy, w: Marketing 
w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa 
2010, s. 179.

6  B. Bębenek, Partnerstwo w usługach outsourcingowych, w: Usługi w Polsce. Nauka, dydak-
tyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego nr 497, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2008, s. 211–212.

7  K. Obłój, Strategia sukcesu fi rmy, PWE, Warszawa 1994, s. 86–92.
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Według M. Daszkowskiej i J. Koszałki, z punktu widzenia tworzenia warto-
ści fi rmy marka zajmuje najważniejsze miejsce wśród aktywów niematerialnych. 
Jej wyjątkową pozycję wśród tych aktywów zapewniają8:

− określone atrybuty,
− zdolność do tworzenia dodatkowych dochodów dla fi rmy,
− możliwość wyceny,
− elementy przesądzające o decyzji zakupu.
Do strategii umożliwiających tworzenie nowych, dodatkowych skojarzeń 

związanych z marką, a tym samym budowanie kapitału marki poprzez związki 
wtórne, K.L. Keller zalicza9:

− strategię rozszerzenia marki (na inne produkty lub inne kategorie 
produktów),

− tworzenie skojarzeń opartych na symbolice kraju pochodzenia marki,
− zmianę strategii dystrybucji,
− licencjonowanie marki,
− wykorzystanie poparcia gwiazdy,
− sponsoring i mecenat,
− inne (nagrody etc.).
Do strategii mających na celu budowanie i wzmacnianie kapitału marki 

zaliczyć można także co-branding. 

3. Znaczenie co-brandingu w zmieniającym się otoczeniu

W artykule przyjęto, że co-branding to zarówno współpraca dwóch part-
nerów mająca na celu stworzenie nowego produktu i wykreowanie nowej 
marki wspartej markami partnerskimi, jak i wprowadzenie na rynek produktu 
sygnowanego przez dwie marki partnerskie w ramach współpracy na poziomie 
funkcjonalnym lub/i symbolicznym. Strategia wykorzystania dwóch marek 
w tworzeniu i promocji jednego produktu rozpowszechniła się w połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Biorąc pod uwagę dodatkowo zmieniające 
się otoczenie przedsiębiorstw i konieczność stałego rozwoju, można stwierdzić, 

8  M. Daszkowska, J. Koszałka, Ocena skuteczności zarządzania polską marką, w: Marketing 
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfi ka marki we współczesnej gospodarce, red. 
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 35–36.

9  K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand Management. A European Perspective, 
Pearson Education, Harlow 2008, s. 315–321.
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że co-branding stał się dynamicznie rozwijającą się strategią w relacjach pomię-
dzy przedsiębiorstwami. 

Zarówno realizacja strategii co-brandingu funkcjonalnego10, jak i co-bran-
dingu symbolicznego11 umożliwia wzrost potencjału konkurencyjnego marek 
partnerskich poprzez wzmocnienie i rozszerzenie wartości niematerialnych, 
możliwość wzrostu innowacyjności marki oraz poszerzenie liczby potencjal-
nych konsumentów dzięki wejściu na nowe segmenty rynku. Współpraca dwóch 
partnerów poprzez wykorzystanie dwóch marek pozwala zmniejszyć ryzyko 
niepowodzenia, zwiększyć świadomość marki produktu co-brandingowego oraz 
dotrzeć do większej grupy potencjalnych konsumentów, tym samym zwiększając 
przewagę konkurencyjną produktu co-brandingowego i wzmacniając dotychcza-
sową pozycję marek partnerskich. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w niesta-
bilnym i burzliwym otoczeniu współczesnych fi rm.

W przypadku realizacji strategii co-brandingu funkcjonalnego istotne zna-
czenie ma pojawienie się na produkcie końcowym marki znanego i cenionego 
dostawcy. Co-branding funkcjonalny umożliwia fi rmie dostęp do technologii, 
specjalistycznych surowców lub części, a tym samym do cennych dla niej rynków 
zbytu. Rozwój co-brandingu funkcjonalnego jest więc także efektem szybkiego 
rozwoju technologicznego. Rozwój technologiczny jest bowiem w dużym stopniu 
zależny od procesów wymiany pomiędzy podmiotami. Według H. Hakanssona12, 
innowacja powinna być postrzegana nie jako produkt jednej fi rmy, ale współza-
leżność pomiędzy dwoma lub więcej partnerami. W konsekwencji co-branding 
funkcjonalny umożliwia często podjęcie i realizację dużych projektów, których 
pojedyncza fi rma nie byłaby w stanie zrealizować ze względu na brak specja-
listycznej wiedzy. Współpraca w ramach co-brandingu funkcjonalnego sprzyja 
więc procesom aplikacji i dyfuzji innowacji. Dostęp do innowacyjnych rozwią-
zań partnera, będącego dostawcą składnika lub części produktu końcowego, 
przyczynia się do osiągania przewagi konkurencyjnej i wzmocnienia kapitału 

10  W przypadku co-brandingu funkcjonalnego marki zapraszane do współpracy (marki składni-
ków lub części produktu końcowego) pełnią istotne funkcje typowe dla marek, będąc wyróżnikiem 
produktu końcowego oraz gwarantem jakości tego produktu. Wskazanie marki partnera ma na celu 
zagwarantowanie istnienia specyfi cznych cech produktu.

11  W przypadku co-brandingu symbolicznego pojawienie się marki zapraszanej pozwala pod-
kreślić jedynie symboliczne, niematerialne korzyści, a związek z marką partnerską opiera się na 
dodanych wartościach niematerialnych. 

12  H. Hakansson, Product Development In Networks, w: Industrial Technological Development: 
A Network Approach, red. H. Hakansson, London 1987, s. 3.
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marki. Dzięki wymianie zasobów i know-how możliwy jest wzrost innowacyjno-
ści produktu co-brandingowego, redukcja kosztów oraz elastyczność działania.

Współczesne życie gospodarcze, podobnie jak współcześni konsumenci, 
jest pełne sprzeczności. Z jednej strony obserwujemy powszechne tendencje 
do integracji i działań w skali ponadnarodowej, z drugiej obronę interesów 
wewnętrznych poszczególnych krajów13. Dodatkowo zauważalne są międzyna-
rodowe zmiany kulturowe wynikające z nasilania się różnego rodzaju przepły-
wów międzynarodowych. Obejmują one takie procesy, jak: wzajemna penetracja 
kultur, osłabienie wymiaru terytorialnego kultur, skażenie kulturowe, pluralizm 
kulturowy oraz hybrydyzacja14. Procesy globalizacyjne nie tylko wymuszają, 
ale także ułatwiają ekspansję zagraniczną dokonywaną poprzez nawiązywanie 
współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwami. Taka forma współpracy 
jest doskonałym sposobem szybkiego zdobywania dostępu do nowych rynków 
zagranicznych oraz wiedzy i doświadczenia dotyczących działalności na nich15. 
Realizacja strategii co-brandingu może ułatwić wejście na nowe rynki zagra-
niczne, co przyczynia się do dalszego rozwoju fi rmy. 

Według L.C. Ueltschy i M. Lacroche’a16 wprowadzenie nieznanej marki 
A na rynek zagraniczny X poprzez co-branding ze znaną na tym rynku marką 
B ułatwia wejście na rynek X oraz budowę na nim kapitału marki A. Odwrotna 
sytuacja może być wykorzystana na rynku Y, gdzie marka A charakteryzuje się sil-
nym kapitałem, a nieznana na tym rynku marka B buduje poszczególne elementy 
kapitału tej marki. Przykładem takiej współpracy jest co-branding kanadyjskiej 
marki Tim Hortons i amerykańskiej marki Wendy’s, który zaowocował wpro-
wadzeniem poszczególnych marek na rynek kanadyjski i amerykański. Podobną 
opinię wyrażają K.E. Voss i P.S. Tansuhaj17, dowodząc, że marka zagraniczna 
jest lepiej oceniana, jeśli jest powiązana z marką lokalną w fazie wprowadzania 
produktu na rynek.

13  H. Szulce, M. Florek, Kierunki działań marketingowych przedsiębiorstw w warunkach globa-
lizacji, w: Współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 20–21.

14  E. Duliniec, Marketing międzynarodowy na tle zmian w otoczeniu kulturowym, w: Współ-
czesny marketing…, s. 15–16.

15  B. Kaczmarek, Determinanty nawiązywania współpracy międzynarodowej między przedsię-
biorstwami, w: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, 
Monografi e Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 138–139.

16  L.C. Ueltschy, M. Lacroche, Co-Branding Internationally: Everybody Wins?, „Journal of 
Applied Business Research” 2004, Vol. 20, No. 3, s. 97.

17  K.E. Voss, P.S. Tansuhaj, A Consumer Perspective on Foreign Market Entry: Building Brands 
Through Brand Alliances, „Journal of International Consumer Marketing” 1999, Vol. 11, No. 2, 
s. 39–58.
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Do zadań współczesnego marketingu należy między innymi stałe odnawia-
nie rynku, dostosowywanie oferty do oczekiwań klienta, budowanie lojalności 
klientów oraz tworzenie wartości dla klienta. W zmieniającym się otoczeniu 
wykorzystanie strategii co-brandingu pozwala na realizację tych zadań.

Podsumowanie

Współczesne otoczenie przedsiębiorstw można określić jako burzliwe 
lub turbulentne. Jednocześnie należy podkreślić jego złożony charakter, wyni-
kający z wpływu wielu czynników makro- i mikrootoczenia. Zmienność i zło-
żoność otoczenia zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania źródeł przewagi 
konkurencyjnej poza własną organizacją. W ostatnich latach przedsiębiorstwa 
budują własną przewagę konkurencyjną, wykorzystując relacje z partnerami. 
Umiejętność współdziałania, nie tylko w ramach organizacji, jest dziś bowiem 
wyróżnikiem efektywnych organizacji. Zakres i intensywność relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami zależy od rodzaju sektora oraz branży. Jednak współpraca 
może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej wszystkich fi rm, niezależnie od 
reprezentowanej przez nie branży czy stopnia zaawansowania technologicznego. 
Przedsiębiorstwa decydują się na realizację strategii co-brandingu, chcąc uzyskać 
dostęp do unikalnych zasobów partnera, do których należą przede wszystkim 
sama marka, jak i know-how w zakresie zarządzania marką i produktem.

CO-BRANDING – THE RESPONSE TO THE CHANGING ENVIRONMENT

Summary

Development of cooperation between organizations is caused by changes in envi-
ronment, limited access to strategic resources and increasing importance of brand and 
other intangible assets. As a result in recent years, co-branding has become a rapidly 



196 Magdalena Grębosz

growing strategy in relations between companies. In the paper, the possibilities of the 
application of co-branding strategy in a changing environment are analysed as well as the 
benefi ts of the implementation of this brand strategy.

Translated by Magdalena Grębosz

Keywords: co-branding, brand equity, cooperation, intangible assets.
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Streszczenie

W artykule opisano aspekt zarządzania organizacjami klastrowymi. Dotyczy on 
oferowania przez organizacje klastrowe usług profesjonalnych, które są podejmowane 
na rzecz członków i inicjatyw klastrowych. To podejście umożliwia lepsze dostosowanie 
oferty usługowej do potrzeb i oczekiwań członków klastrów, w którym działają przed-
siębiorcy, jednostki naukowe i rządowe. Zróżnicowanie tych podmiotów powoduje, że 
uczestnicy klastra mają odmienne oczekiwania odnośnie do efektów, jakie mają wynikać 
z angażowania się i ich uczestniczenia w klastrze. Wynika to z faktu, że organizacje kla-
strowe, po pierwsze, działają w relacji koopetycji (jednoczesnej kooperacji i konkurencji) 
i po drugie – inicjatywy przyjmują charakter organizacji sieciowej, a te determinują spo-
sób zarządzania organizacją klastrową i ofertą usługową klastra.

Słowa kluczowe: zarządzanie, organizacje klastrowe, usługi profesjonalne, oferta 
usługowa.

Wprowadzenie

We współczesnych realiach gospodarczych coraz częściej małe i średnie 
przedsiębiorstwa funkcjonują w ramach różnych struktur sieciowych i organiza-
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cyjnych. Jedną z nich są klastry rozumiane jako geografi cznie skoncentrowane 
skupisko wzajemnie powiązanych fi rm, wyspecjalizowanych dostawców, jedno-
stek świadczących usługi, fi rm działających w pokrewnych sektorach i związanych 
z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale 
również współpracujących1. Klaster jest odmianą sieci występującą w określonej 
lokalizacji geografi cznej, w której bliskie sąsiedztwo fi rm i instytucji zapewnia 
istnienie pewnego rodzaju wspólnoty oraz zwiększa częstotliwość i znaczenie 
interakcji2. Rolę podmiotu sieciującego w klastrze bierze na siebie organizacja 
klastrowa, która działa na rzecz i w celu rozwoju klastra. Prowadzone rozważania 
przedstawiają organizację klastrową w perspektywie zarządzania organizacjami 
sieciowymi, które, zorientowane na wdrażanie innowacji, oferują uczestnikom 
klastra usługi. Usługi te dotyczą działań kształtujących przepływ informacji, 
wymiany wiedzy i doświadczeń, rozwoju zasobów ludzkich (szkolenia, rekru-
tacja menedżerów i ekspertów), działań z zakresu komunikacji marketingowej 
oraz udziału w krajowych i międzynarodowych projektach umożliwiających 
proces internacjonalizacji fi rm. W celu osiągania wysokiej skuteczności oferty 
usługowej organizacje klastrowe oferują te usługi, które umożliwiają sprostanie 
oczekiwaniom podmiotów działających w obszarze klastra. 

1. Organizacje klastrowe

Trendy w rozwoju klastrów w Europie dotyczą przede wszystkim: 
− world-class clusters (klastry konkurujące na globalnym rynku), czyli 

zwiększania ekspansji, internacjonalizacji przedsiębiorców należących 
do klastrów i tym samym zwiększania kooperacji pomiędzy organiza-
cjami klastrowymi i menedżerami, 

− zarządzania w klastrach, w tym przede wszystkim podnoszenia umiejęt-
ności menedżerów organizacji klastrowych, 

− specjalizacji usług dla klastrów oferowanych przez instytucje około-
biznesowe, w tym przez organizacje klastrowe,

− pozycjonowania marek klastrów w świecie, 
− rozpowszechniania informacji o wysoce innowacyjnych i konkurencyj-

nych produktach i przedsiębiorstwach, najlepiej rozwiniętych regionach 
w Europie.

1  M.E. Porter, Location, Competition and Economic Development, Local Clusters in Global 
Economy, „Economic Development Quarterly” 2000, Vol. 14, Issue 1, s. 15–20.

2  M.E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, 
s. 282–284.



199Usługi profesjonalne w organizacjach klastrowych

Zarządzanie w klastrze dotyczy działań organizacji klastrowych, które 
przyjmują charakter organizacji sieciowej. Sieć3 w literaturze zarządzania to 
międzyorganizacyjny zbiór powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, współpracują-
cych ze sobą, świadczących sobie wzajemnie usługi lub dostawy produktów na 
podstawie powiązań umownych4. 

Organizacja sieciowa to taka, której działanie jest wyjaśniane za pomocą 
teorii sieci, organizacji sieciowej i powiązań opisanych przez teorię organizacji 
i zarządzania5. Zatem system organizacyjny klastra czerpie z teorii sieci. Jest to 
system elastyczny, który rozwija się wraz z dojrzewaniem klastra i jest efektem 
oddziaływania międzyorganizacyjnego. E. Michalski twierdzi, że cechą charak-
terystyczną klastra jest prosta i skromna struktura organizacyjna, na czele której 
stoi właściciel/menedżer przedsiębiorstwa głównego. Natomiast zarząd klastra 
składa się z przedstawicieli zgrupowanych przedsiębiorstw. Ten zespół opraco-
wuje zasady współdziałania i strategie jego rozwoju6. 

Rozwój struktur sieciowych w klastrach jest zauważalny w krajach europej-
skich (tabela1), gdzie przez wprowadzanie animatora rządy dążyły do intensyfi -
kacji działań pomiędzy sferą nauki, biznesu i rządu. Animator klastra (w modelu 
duńskim określony mianem brokera sieci) to osoba, która podejmuje działania 
na rzecz stymulowania kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami klastra, 
budowy wzajemnego zaufania, przełamywania uprzedzeń i konfl iktu interesu 
oraz uruchomienia inicjatywy klastrowej i wypracowania strategii rozwoju 
klastra. Animator dostarcza informacji dotyczących korzyści, kontaktów, środ-
ków fi nansowych i tak dalej. Spełnia zatem rolę stymulatora rozwoju klastrów, 
który za pomocą dostępnych w danym kraju instrumentów (dostęp do fi nanso-
wania zewnętrznego, rządowego i venture capital, organizacje okołobiznesowe 
i publiczne, np. uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe) wpływa na 
kształtowanie sieci fi rm w klaster. Animator nie działa w pojedynkę, działa na 

3  W literaturze specjalistycznej można odnaleźć „sieć”, która odpowiada znaczeniem angiel-
skiemu słowu network, a więc opisuje specyfi czny rodzaj współpracy realizującej się w określonej 
zbiorowości podmiotów.

4  M. Mitręga, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsię-
biorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego im. O. Langego w Katowicach, 
Katowice 2010, s. 63–65.

5  W ten sposób klaster ujmuje J. Góra, budując model jego dynamiki, http://www.instytut.
info/IVkonf/referaty/Gora.pdf (dostęp z dn. 12.12.2011).

6  Regionalne aspekty zarządzania, red. A. Pomykalski, B. Kaczmarczyk, Wydawnictwo 
Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2008, s. 36.
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rzecz rozwoju klastra i działających w jego ramach podmiotów7 i w imieniu orga-
nizacji klastrowej, która realizuje cele postawione przez członków klastra. Obok 
animatora występuje również lider. Jest to podmiot dominujący w danej mikro-
sieci. Mogą nim być główne fi rmy na rynku, zarówno duże podmioty, jak i małe 
i średnie. Lider może na siebie przyjąć rolę brokera sieciowego.

W Danii identyfi kacja zalążków klastrów doprowadziła do zbudowania 
programu rządowego wspierającego rozwój inicjatyw i organizacji. Koordy-
natorem tych działań była Duńska Agencja Rozwoju Biznesu, celem zaś było 
podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej 
w dwóch wybranych przez klaster obszarach. W tym modelu szczególne zna-
czenie przypisuje się specjalnie wyszkolonym przez rząd brokerom sieciowym, 
których zadaniem była identyfi kacja członków oraz kształtowanie sieci współ-
pracy. Koordynację pozostałych działań klastra rząd pozostawiał samodzielnie 
zawiązywanym stowarzyszeniom i innym organizacjom powołanym przez jego 
członków.

W Holandii rozwój klastrów był ściśle związany z wdrażaną polityką roz-
woju innowacyjności, mającą na celu budowanie powiązań pomiędzy uczelniami 
wyższymi a przedsiębiorstwami. Do jej realizacji wykorzystano duńskie doświad-
czenia rozwoju klastrów przy pomocy brokera sieciowego, którego celem było 
zwiększenie roli instytucji naukowo-badawczych w gospodarce. Wpływ polityki 
państwa doprowadził do nawiązania intensywnej współpracy przedsiębiorstw 
z instytucjami naukowymi, co umożliwiło przepływ wiedzy i informacji oraz 
technologii. W ten sposób udało się znacznie zmniejszać koszty wdrażania 
nowych technologii i urządzeń.

J. Staszewska wyróżniła dwa warianty modeli polskiego klastra:
− pierwszy wynika z koncentracji wokół brokera sieciowego mikrosieci 

posiadających liderów,
− drugi wariant pokazuje, że wokół lidera kształtują się powiązania po-

między fi rmami.
W Polsce zdecydowanie częściej występuje drugi model. Zarówno w pierw-

szym, jak i drugim przypadku podejmowana jest współpraca ze sferą badaw-
czo-rozwojową, natomiast władza odgrywa rolę pośrednią – poprzez programy 
i dotacje unijne wspiera sieci, w których duże przedsiębiorstwa są powiązane 
hierarchicznie z dużą liczbą małych przedsiębiorstw8. 

7  Klastry – recepta na sukces Pomorza, red. M. Dzierżanowski, 2008, http://www.pomorskie.
klastry.pl/ (dostęp z dn. 10.10.2010).

8  J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców..., s. 68.
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Tabela 1 

Identyfi kacja sieciowych struktur w klastrach wybranych krajów europejskich

DANIA HOLANDIA POLSKA EFEKT

O
PI

S

Największą inicja-
tywą był duński 
rządowy program 
sieciowania, reali-
zowany w latach 
1988–1993. Głów-
nym założeniem 
programu było 
wspomaganie 
z zewnątrz procesu 
tworzenia więzów 
kooperacyjnych. 
Kluczową osobą 
jest broker sie-
ciowy, który 
inicjuje i ułatwia 
kontakty między 
partnerami, pomaga 
identyfi kować moż-
liwe rozwiązania 
oraz doradza, w jaki 
sposób wdrażać 
nowe idee.

Model klastra zakładał 
ścisłą współpracę 
z placówką naukową 
zapewniającą wsparcie 
w zakresie dostępu do 
nowych technik i tech-
nologii. Zwiększyło 
to dostęp do zasobów 
informacji, wiedzy 
i umiejętności oraz 
aparatury kontrolno-
-pomiarowej, którymi 
dysponowały placówki 
B+R. W ten sposób 
udało się znaczne obni-
żyć koszty wdrożenia 
prototypowych urzą-
dzeń i technologii, co 
wpłynęło na konkuren-
cyjność oferowanych 
przez klaster wyrobów.

Pojawienie się dota-
cji unijnych 
w kwocie 2,6 mld zł 
spowodowało poja-
wienie się popytu na 
inicjatywy o charak-
terze ponadregional-
nym. Równolegle 
rozpoczęto wdra-
żanie regionalnych 
strategii innowacji 
i transferu technolo-
gii (RIS), które były 
efektem wdrażania 
polityki spójności 
UE, tworzono parki 
naukowo-techno-
logiczne, strefy 
przemysłowe i eko-
nomiczne, centra 
doskonałości 
i transferu innowacji.

Kształtowanie 
struktur sieciowych 
organizacji klastro-
wych zrzeszających 
członków klastrów, 
na czele których 
stoją animatorzy 
i brokerzy sieciowi. 
Organizacje kla-
strowe działają 
w celu sieciowania 
i koordynacji 
działań członków 
klastra.

C
EC

H
Y

 

− program rządo-
wy koordynując y 
działania 
na szczeblu 
krajowym,

− neutralny broker 
sieciowy inspi-
rujący i koordy-
nujący działania 
klastera/sieci.

− nacisk na inno wacje 
i technologie,

− aktywna polityka 
rządu,

− ścisła współpraca 
z ośrodkami B+R.

− dostęp do środ-
ków unijnych,

− wzrost współ-
pracy na 
poziomie między-
narodowym,

− doświadczenia 
wynikające 
z okresu transfor-
macji, wzrost 
eksportu, prywa-
tyzacja i reprywa-
tyzacja przed-
siębiorstw.

Organizacja kla-
strowa to struktura 
sieciowa 
z udziałem:
− przedsiębiorstw 

(zarówno dużych 
podmiotów, jak 
i małych 
i średnich),

− B+R,
− rządu,
− innych organiza-

cji okołobizneso-
wych,

− animatora.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Dworzański, A. Żłobińska, Regionalne sieci 
przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
Grupa Doradcza Euro Expert, Warszawa 2002, s. 310–311.
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Istotną rolę w polskim modelu klastra odgrywają animatorzy, a polskie 
organizacje klastrowe najczęściej przyjmują osobowość prawną jako stowarzy-
szenia lub innych umów i porozumień, co jest decydujące w przypadku możli-
wości pozyskiwania dotacji unijnych na powoływanie i rozwój tego typu struktur 
w Polsce9.

W efekcie kształtowania się struktury klastra można zauważyć, że organi-
zacja klastrowa dąży do połączenia celów i zadań różnych podmiotów. W kla-
strze tworzą się struktury sieciowe, które kształtują się przy okazji realizacji 
inicjatyw10. Może ich powstać kilka lub kilkanaście. Spełniają one różne zadania 
i realizują potrzeby. Inicjatywy zrzeszają członków klastrów, to znaczy, że w ini-
cjatywie może brać udział kilka bądź kilkanaście podmiotów – członków klastra. 
Raz może być ich dziesięciu, wdrażana jest bowiem technologia, która wymaga 
zaangażowania wielu partnerów. Innym razem trzech, bo tylu wystarczy do zor-
ganizowania wyjazdu na specjalistyczne targi. Przykładem tego typu podejścia 
jest transgraniczny region Öresund w Danii i Szwecji, gdzie funkcjonują trzy 
klastry: technologii i biotechnologii, informatyczny oraz medyczny. W ramach 
klastra informatycznego działa 10 inicjatyw, z których każda skupia się na innym 
segmencie rynku, od promocji gier komputerowych przez ich produkcję po dys-
trybucję i sprzedaż. Prowadząc inicjatywy, organizacja klastrowa oferuje człon-
kom klastra usługi. 

2. Usługi profesjonalne

Usługi wytworzone na potrzeby sieci i klastrów są specyfi cznym instrumen-
tem zarządzania sieciowego. Jest to czynnik, który sprzyja rozwijaniu kompe-
tencji i umiejętności zarządzania klastrem. Usługi, które wytwarzają organizacje 
klastrowe, dotyczą wielu problemów związanych z inicjatywami klastrowymi. 
Najczęściej powstają w wyniku realizacji potrzeb jednego lub kilku partnerów 
inicjatywy. Następnie są one zatwierdzane przez zarząd lub biuro organizacji 
zarządzającej i dalej są oferowane pozostałym członkom klastra. W efekcie 

9  Badania benchmarkingu klastrów w Polsce pokazują, że spośród 47 przebadanych klastrów 
43% działa w formie stowarzyszeń, 11% podpisało umowy konsorcjalne. Zidentyfi kowano również 
jedną spółkę z.o.o., akcyjną i jedną fundację. Pozostałe działają na podstawie porozumień, np. zrze-
szeń, umów partnerskich, o współpracy i jako izba gospodarcza (w sumie 11% badanych klastrów), 
Benchmarking klastrów w Polsce 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 
2010, s. 26.

10  Inicjatywa klastrowa jest działaniem o charakterze sieciowym i projektowym, którego celem 
jest podejmowanie aktywności na rzecz inicjowania i rozwoju klastra oraz jego członków.
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powstaje wartość dodana zarówno inicjatywy klastrowej, jak i członków klastra. 
Tą wartością może być zapewnienie odpowiednich warunków do intensyfi ko-
wania lub/i stabilizowania interakcji pomiędzy partnerami, skracanie czasu spę-
dzanego przez członków klastra na różnego rodzaju spotkaniach i podróżach, 
obniżanie kosztów poprzez wdrażanie rozwiązań o wysokiej jakości lub też gwa-
rantowanie uczestnikom realizacji głównego celu inicjatywy11.

Usługi oferowane na obszarze klastra powinny wynikać ze strategii rozwoju 
klastra, która zakłada między innymi grupy docelowe i główne działania. Ich 
cechą jest łączenie i budowanie więzi pomiędzy partnerami inicjatyw, co ozna-
cza, że usługi w klastrze mają charakter długofalowy, podlegają ewaluacji, mają 
wymiar mierzalny i są dostosowane do potrzeb członków klastra.

Na tym tle ujawnia się rola usług profesjonalnych, będących świadczeniem 
wykonywanym na rzecz podmiotów działających w obszarze klastra, przy wyko-
rzystaniu specjalistycznej wiedzy, których celem jest rozwiązanie problemu posta-
wionego przez usługobiorcę – podmiot klastra. Świadczenie usług profesjonalnych 
wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy oraz wysokich kwalifi kacji 
popartych zdobytym i udokumentowanym wykształceniem oraz doświadczeniem. 
Ze względu na swą specyfi kę usługi profesjonalne generują określone i przedsta-
wione poniżej trudności w ich realizowaniu. Są one związane z:

− zagwarantowaniem jakości oferowanych usług, 
− brakiem możliwości zobaczenia i wypróbowania usługi przed jej zakupem,
− prezentowaniem oferty oraz opisem usługowego produktu.
Trudność zagwarantowania jakości w usługach profesjonalnych związana 

jest między innymi z uczestnictwem i rolą samego usługobiorcy. Wysoka jakość 
świadczenia zależy głównie od oczekiwań nabywcy i przyjętych przez niego kry-
teriów oceny jakości. Im oczekiwania usługobiorcy są mniej precyzyjnie sformu-
łowane, tym trudniej je spełnić. W związku z powyższym, jeśli chodzi o popyt, to 
utrudniony jest proces decyzyjny związany z wyborem usługodawcy – organiza-
cji zarządzającej klastrem, jak również bardziej skomplikowany niż w przypadku 
pozostałych usług jest sam proces świadczenia usługi profesjonalnej. W klastrze 
i sieci proces świadczenia może przebiegać w następujący sposób:
1. Aplikant wysyła formularz do organizacji klastrowej.
2. Organizacja przesyła formularz do wybranych (wyselekcjonowanych) człon-

ków klastra.

11  Cluster Management Excellence, Vol. 1, Network Services, Federal Ministry of Economics 
and Technology Public Relations Department, Germany, January 2009, s. 20.
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3. Zainteresowani członkowie kontaktują się z organizacją klastrową.
4. Organizacja koordynuje kontakty pomiędzy aplikantami i zainteresowanymi 

podmiotami.
5. Organizacja dostarcza aplikantom informację zwrotną dotyczącą udziału 

podmiotów w działaniu lub jakie działania należy wprowadzić, by zwiększyć 
liczbę uczestników inicjatywy12.

6. Następuje wprowadzenie usługi dla wybranych członków.
Dodatkowo zarządzanie jakością wybranych usług profesjonalnych kom-

plikuje wysoki stopień ich innowacyjności, który zwiększa niepewność podmio-
tów klastra co do wyniku oraz efektu świadczenia usługi. Dodatkowo asymetria 
informacji występująca między usługodawcą a usługobiorcą wywołuje trudności 
w procesie realizacji świadczenia usługowego. Im bardziej specjalistyczne umie-
jętności zaangażowane są w proces usługowy, tym trudniej jest nabywcy ocenić 
efekt końcowy procesu świadczenia i tym samym zwiększa się ryzyko zakupu 
wybranej usługi profesjonalnej.

Kolejnym ważnym aspektem jest współuczestnictwo nabywcy usług profe-
sjonalnych w procesie świadczenia. Natężenie interakcji pomiędzy organizacją 
zarządzającą klastrem a członkami klastra jest różne dla różnych usług, zmienia 
się także w poszczególnych etapach procesu usługowego. Jednak prawie zawsze 
nabywca uczestniczy w defi niowaniu problemu, wyborze rozwiązania, a nie-
rzadko w procesie opracowywania i wdrażania tego rozwiązania. 

Wyniki badań Kompetenze Deutchland Initiative pozwoliły wyodrębnić 
najlepsze usługi organizacji klastrowych na terenie Niemiec (tabela 2). 

12  Cluster Management Excellence.., s. 41.
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Tabela 2

Usługi w klastrze

Kategoria usługi Opis

Kapitał ludzki Rekrutacja i promowanie klastra jako obszaru o zapotrzebowaniu na 
pracowników o wysokich kompetencjach spełniających wymagania 
danego klastra i zapewniających wysoko wykwalifi kowany perso-
nel przy niskich kosztach i minimalnych wydatkach.

Szkolenia na poziomie 
podstawowym 
i zaawansowanym

Skoncentrowane na promowaniu młodych, utalentowanych pra-
cowników posiadających kluczowe dla klastra kompetencje 
i kwalifi kacje.

Finansowanie innowacji 
i start-up

Prowizja z funduszy wysokiego ryzyka, sponsoringu, patentów, 
infrastruktury, seminariów.

Public relations Przyjęcie wspólnej polityki public relations przez członków kla-
strów, rozwój badań marketingowych i analizy rynku, fi nansowanie 
działań public relations, poszukiwanie krajowych i międzynarodo-
wych partnerów w celu podejmowania nowych działań i projektów.

Komunikacja i wymiana 
doświadczenia

Kolekcjonowanie i przetwarzanie informacji, organizowanie spo-
tkań grup roboczych, zaopatrywanie w pozwolenia na rozbudowę 
infrastruktury, na przykład pozwolenia na budowę, wyposażenie 
laboratorium, transportowanie fi zyczne produktów, wymiana wie-
dzy przez wykorzystanie internetowych platform i banków wiedzy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cluster Management Excellence.., s. 22.

Organizacja zidentyfi kowała grupę pięciu podstawowych usług oferowa-
nych w celu wspierania współpracy pomiędzy różnymi osobami oraz dla wyka-
zania wysokiej jakości międzyorganizacyjnych relacji w inicjatywach i cięciach 
działających na obszarze klastra oraz poza klastrem.

Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że organizacje klastrowe mogą budować 
ofertę usługową dla członków klastra zgodnie ze strategią rozwoju, jak również 
mogą oferować doraźne usługi wynikające z aktywności członków i inicjatywy 
klastrowej. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku usługi powinny 
realizować potrzeby członków klastra oraz wyróżniać się wysoką jakością 
procesu świadczenia. Oferta usługowa może być realizowana przez podmioty 
działające w klastrze (orientacja wewnętrzna) i przez inne podmioty (orientacja 
zewnętrzna). Druga możliwość dostarcza specjalistycznej wiedzy i umiejętności, 
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która jest niezbędna do rozwoju klastra. Oba rozwiązania budują powiązania sie-
ciowe pomiędzy podmiotami skoncentrowanymi w klastrze.

Wykorzystując możliwości sieciowania podmiotów w ramach inicjatyw 
klastrowych, organizacja zarządzająca klastrem kształtuje swoje kompetencje 
w zakresie zarządzania. Widoczne jest to w procesie kształtowania oferty usłu-
gowej, jak również w całym procesie świadczenia i wdrożenia usługi. Usługi te 
powinny mieć charakter profesjonalny, muszą też być zaprojektowane i wdro-
żone zgodnie z potrzebami członków klastra. „Uszyte na miarę” umożliwią 
uzyskanie wysokiej efektywności i skuteczności podejmowanych przez organi-
zację klastrową działań. 

PROFESSIONAL SERVICES IN CLUSTER ORGANIZATIONS

Summary

The article describes the aspect of cluster management organizations. It concerns 
the cluster organizations offering professional services that are undertaken for the benefi t 
of members and cluster initiatives. This approach allows better adjustment of supply of 
services to the needs and expectations of cluster’s members (enreprenuers, academia and 
government). Differentiation of these entities means that cluster participants have differ-
ent expectations about the effects that are the result of their involvement in the cluster. 
Even more cluster organizations operate in relation of coopetition (cooperating and com-
peting at the same time) and the nature of the organization they take from the network. 
It determines this cluster organizations management as well as cluster services. 

Translated by Magdalena Małachowska

Keywords: management, cluster organizations, professional services, service offer.
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