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WSTĘP

Kolejny Zeszyt Naukowy z serii „Problemy Zarządzania, Finansów i Mar-
ketingu” dotyczy zagadnień związanych z nowoczesnymi koncepcjami zarządza-
nia, fi nansów i marketingu, w teorii i praktyce, w odniesieniu do współczesnych 
organizacji i konsumentów.

Artykuły mieszczą się w tematyce, która została podzielona na następujące 
obszary:
1. Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji 

w aspekcie zarządzania, fi nansów, marketingu.
2. Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych konsumentów 

w aspekcie zarządzania, fi nansów, marketingu.
Publikacja jest próbą podsumowania wyników badań prowadzonych w kilku 

ośrodkach naukowych w Polsce, a także sformułowania postulatów kierowanych 
do wszelkich organizacji gospodarczych. 

Celem opracowania jest wskazanie znaczenia kierunków i procesów roz-
wojowych w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów w zarzą-
dzaniu, fi nansach i marketingu. Autorzy odnoszą się do różnych kwestii – od 
bardzo ogólnych po rozwiązania szczegółowe. Opisano trendy występujące we 
współczesnej gospodarce oraz instrumenty realizacji zaplanowanych zmian.

Całość problematyki ujęto w dwóch częściach, odnoszących się do wybra-
nych problemów z obszaru zarządzania, fi nansów i marketingu. W pierwszej części 
zawarto artykuły na temat problemów i przeobrażeń w zachowaniach współczes-
nych organizacji, natomiast w części drugiej – związane z tematyką problemów 
i przeobrażeń w zachowaniach współczesnych konsumentów. W części pierwszej 
autorzy poruszają tematy związane z budowaniem relacji partnerskich, czego 
podstawą jest między innymi prawidłowo prowadzony marketing wewnętrzny. 
Położono także nacisk na zmiany w zachowaniach fi rm handlowych, bankowych 
czy deweloperskich, a także podkreślono znaczenie przedsiębiorczości w szko-
łach wyższych. Część druga obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące 
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form komunikowania się z konsumentami, z naciskiem na nowe formy. Wskaza-
no na coraz większe znaczenie Internetu w kreowaniu oferty marketingowej oraz 
przedstawiono sposoby komunikacji dla różnych pokoleń.

Ograniczona objętość i charakter artykułów pozwoliły tylko zasygnali-
zować ważne problemy, istotne zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak 
i empirycznego. Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowana problematyka stanie 
się inspiracją do dalszych dyskusji, polemik i badań. 

Grażyna Rosa
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WYBRANE ASPEKTY MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO

Streszczenie

Marketing wewnętrzny to nowa fi lozofi a funkcjonowania organizacji, której 
trzonem są potrzeby i oczekiwania klientów wewnętrznych. W artykule wskaza-
no wybrane aspekty marketingu wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem 
partnerstwa wewnętrznego i kompetencji. Uznano, że wartość ma kluczowe zna-
czenie dla osiągania satysfakcji przez pracodawców i pracowników. Podstawą 
źródłową opracowania jest dostępna literatura przedmiotu oraz obserwacje, prze-
myślenia i badania własne autorek. 

Słowa kluczowe: zarządzanie ludźmi, marketing wewnętrzny, pracownik, 
system motywacyjny, relacje.

Wprowadzenie

W ostatnim dziesięcioleciu wyraźnie wzrosło zainteresowanie kapita-
łem ludzkim, postrzeganym jako jeden z ważniejszych atrybutów skutecznego 
konkurowania. Jest to niewątpliwie konsekwencją permanentnego zwiększania 

* jagabiesa@interia.pl; kiwinska@uni.lodz.pl.
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uczestnictwa w wymianie rynkowej przy zachodzących procesach integracyjnych 
i rozwoju organizacji wielonarodowych, opartych na różnych formach współpracy 
(alianse, fuzje), wymagających wypracowania partnerstwa – nie tylko zewnętrz-
nego, ale również wewnątrzorganizacyjnego, co w praktyce przekłada się na 
wzrost zainteresowania relacjami między organizacją a pracownikami. Relacje 
te kształtuje wiele czynników, spośród których za szczególnie ważny uznaje się 
taki sposób zarządzania ludźmi, który umożliwia motywowanie pracowników do 
zachowań zgodnych z oczekiwaniami organizacji, przy jednoczesnym zapewnie-
niu realizacji obopólnych oczekiwań. Chodzi o kreowanie postaw pracowniczych, 
które pozwalają redukować sytuacje konfl iktowe, sprzyjają nawiązywaniu więzi 
pracowniczych i budowaniu relacji partnerskich, pozwalając osiągnąć satysfak-
cję z wykonywanej pracy. 

Pogodzenie interesu jednostki z interesem organizacji nie jest łatwe, choć 
istnieje między nimi swoista zależność, będąca konsekwencją występowania 
różnych motywów osobistych oraz oddziaływania organizacji. Każdy podmiot 
w organizacji dąży do zmaksymalizowania korzyści z działań lub produktów 
relatywnie do odczuwanych potrzeb. W zamian za zaspokojenie swoich potrzeb 
i oczekiwań jest jednak w stanie zwiększyć swoją „skłonność” do utożsamiania 
się z organizacją1. Zależność ta daje każdej ze stron więcej korzyści, niż gdyby 
jej nie było. Każdy w organizacji, chcąc realizować własne cele, musi otworzyć 
się na innych, zatem staje się sprawcą i uczestnikiem kreowania wartości dzięki 
scalonemu systemowi generowania celów2. Oczywiste jest, że konfrontowanie 
oczekiwanych przez każdego korzyści z kosztami ich uzyskania nie zawsze jest 
wzajemnie zbieżne, podobnie jak problem odczytania, o jakie wartości stronom 
chodzi, co często prowadzi do konfl iktów. Konieczne jest więc przyjrzenie się tym 
aspektom zarządzania ludźmi, które dotyczą łączenia interesu jednostki z intere-
sem organizacji, jako podstawowym dla budowania więzi partnerskich, co nie 
wyklucza wpływu wielu innych czynników. Dotychczas nie znaleziono narzę-
dzia umożliwiającego zapewnienie zarówno pracownikom, jak i zarządzającym 
organizacją pełnej satysfakcji, jeśli chodzi o realizację ich interesów. Akcento-
wanie konieczności zapewnienia równoczesnego i świadomego usatysfakcjo-
nowania obu stron (jednostki i organizacji) oznacza dokonanie wyboru między 
różnymi wartościami, które dostarczają zadowolenia relatywizowanego stopniem 

1  E. Kowalczyk, Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 41, 131 i nast.

2  Por. B. Pokorska, Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsię-
biorstwie, „Handel Wewnętrzny” 2005, nr 3.
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odczuwanej potrzeby przez świadome godzenie się na zastąpienie jednych war-
tości drugimi. Zarządzający organizacją, będąc zainteresowanymi osiągnięciem 
poczucia zadowolenia przez swoich pracowników – klientów wewnętrznych, 
wykorzystują głównie system motywacyjny polegający na stosowaniu bodźców 
materialnych, które nie zawsze znajdują powszechną akceptację pracowników, 
często powodując ich zniechęcenie i dezaprobatę, daleko odbiegające od poczu-
cia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Celem artykułu jest wskazanie pozamaterialnych aspektów działań organi-
zacji w ramach marketingu wewnętrznego, które odgrywają rolę uzupełniającą 
wobec tradycyjnie stosowanego systemu motywacyjnego, a jednocześnie istotnie 
przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pracowników, wpływając 
tym samym na wzrost poziomu ich zadowolenia.

Jest to podejście związane z nowym nurtem badawczym, ujmującym kon-
cepcję marketingu wewnętrznego w nowej perspektywie, odnoszącej się do sys-
temu wartości, budowania partnerstwa wewnętrznego, łagodzenia konfl iktów 
w drodze negocjacji i tworzenia lojalności klientów wewnętrznych względem 
organizacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ ogromna liczba pracowników dzia-
łów i organizacji ma niską świadomość współuczestniczenia w procesie wytwa-
rzania wspólnej wartości.

W artykule wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz własne obser-
wacje i wieloletnie badania, prowadzone wśród pracowników różnych organiza-
cji – studentów Podyplomowych Studiów Marketingowego Zarządzania Firmą, 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Strategii Obsługi Klienta, realizowanych 
na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2005–2009.

Marketing wewnętrzny jako nowa fi lozofi a zarządzania ludźmi 
w organizacji

Marketing wewnętrzny, niesłusznie kojarzony z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi, jest fi lozofi ą funkcjonowania organizacji, warunkującą jej rynkową 
orientację. Wprawdzie zarówno w marketingu wewnętrznym, jak i w zarządza-
niu zasobami ludzkimi czynnik ludzki postrzegany jest jako kapitał fi rmy, ludzie 
są kluczowym zasobem odpowiedzialnym za jakość wytwarzanego produktu, 
to jednak koncepcja marketingu wewnętrznego – powstała na gruncie nowego 
podejścia do roli pracownika w organizacji i rozwoju marketingu relacji – zakłada 
współuczestnictwo całej kadry pracowniczej w tworzeniu sukcesu organizacji. 
Konsekwencją takiego podejścia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jako 
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klientów, których interesy znajdują się w centrum uwagi kierownictwa. Oznacza 
to zastąpienie „kultury szefa” „kulturą klienta”, gdzie relacje interpersonalne prze-
stają być wyznaczane przez hierarchię racji, oparte są zaś na dyskusji, negocjo-
waniu, wzajemnym przekonywaniu3. Zgodnie z ideą marketingu wewnętrznego, 
pracownikowi zapewnia się przyjazne otoczenie pracy, określa cele i wizje organi-
zacji, stwarza możliwość samookreślenia i podnoszenia kwalifi kacji, co w dłuższej 
perspektywie prowadzi do wytworzenia dobrej atmosfery w stosunkach między-
ludzkich. Działania te wpływają na wzrost identyfi kacji pracowników z celami 
organizacji dzięki możliwości rozpatrzenia własnych korzyści przez pryzmat 
korzyści organizacyjnych. 

Ph. Kotler twierdzi, że nowoczesny marketing wewnętrzny powinien posia-
dać następujące cechy4: 

– wszyscy pracownicy muszą być postrzegani jako klienci fi rmy, 
– fi rma jako całość musi być otwarta na potrzeby, interesy i oczekiwania 

klientów, 
– klienci wewnętrzni fi rmy jako członkowie wspólnoty pracowniczej 

kształtują pozytywny wizerunek fi rmy i dbają o jej rozwój. 
K. Mazurek-Łopacińska wskazuje na szczególną rolę pracowników w orga-

nizacji. Według autorki fi rma nie powinna lekceważyć swojego personelu, gdyż 
on i jego stosunek do klientów są „najważniejszym nośnikiem pożądanego obrazu 
przedsiębiorstwa na zewnątrz. Tylko pracownicy identyfi kujący się z misją fi rmy 
są w stanie stworzyć więź z konsumentami, opartą na zaufaniu i partnerstwie”5. 
By tak się jednak stało, pracownik musi być odpowiednio zmotywowany. Nie-
stety, przy tworzeniu klasycznych systemów motywacyjnych zapomina się czę-
sto o zdefi niowaniu wartości, które są istotne dla każdego pracownika, dlatego 
wydaje się, że uznanie wartości jako punktu odniesienia jest szansą na utrzyma-
nie pożądanych relacji między pracodawcą a pracownikami. 

3  E. Jędrych, Dyfuzja innowacji personalnych w organizacjach gospodarczych, Zeszyty Na-
ukowe nr 1020, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 96.

4  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, War-
szawa 1994, s. 20.

5  K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, 
s. 297–298.
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Wartość jako podstawa relacji pracodawcy z pracownikiem 
i budowania ich satysfakcji

Odpowiedzi wymaga pytanie, jak zidentyfi kować wartości6 niezbędne dla 
funkcjonowania organizacji, ważne dla kadry zarządzającej i pracowników? 
Należy zauważyć, że istnieje luka w wartościach postrzeganymi i preferowany-
mi przez organizację i przez pracowników. Może to dotyczyć jakości, innowa-
cji, satysfakcji klienta, know how, reputacji, sukcesu, szacunku i wielu innych. 
Zdefi niowanie tych wartości musi być wkomponowane w proces zarządzania 
i przebiegać w kilku etapach. Pierwszy ma wymiar podstawowy i dotyczy misji, 
celów i wartości, które organizacja chce respektować. W drugim etapie ważne 
jest zakomunikowanie ich pracownikom; chodzi przede wszystkim o zbieżność 
dążeń pracowników z celami fi rmy. Ostatni etap dotyczy implementacji wartości 
w praktyce, zwłaszcza ich integracji, co ma znaczenie nie tylko z punktu widze-
nia klienta wewnętrznego, ale także kreowania wizerunku w myśl zasady „lu-
dzie tworzą fi rmę”. Taka kolejność wydaje się oczywista. Punktem centralnym 
jest pracownik, który identyfi kuje się z celami, misją, wizją i przyjętą strategią. 
Staje się niejako jej częścią, angażując się w działalność fi rmy. Wiedza i świa-
domość pracowników ułatwia wprowadzanie zmian, bo sam pracownik staje się 
ich inicjatorem i konsultantem. Wzrasta znaczenie komunikacji wewnętrznej, co 
sprzyja procesowi wzajemnego wspierania się i zaufania, a tym samym bardziej 
skutecznej współpracy między komórkami organizacji. Wzrost entuzjazmu do 
pracy na rzecz fi rmy powoduje, że pracownicy aktywnie angażują się w proces 
wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się, które przybiera postać nie tyl-
ko gromadzenia wiedzy na zasadach jej sumowania, ale tworzenia nowej jakości. 
W tym kontekście warto wspomnieć o wartościach nadzwyczajnych, czyli zasa-
dach działania, które są niezmienne w czasie i tworzą podwaliny kultury orga-
nizacyjnej fi rmy. To one ułatwiają pracownikom zrozumienie sensu istnienia or-
ganizacji, budują wewnętrzny ład w fi rmie, redukują niepewność zachowań oraz 
łączą przedsiębiorstwo w jedną całość. Zarządzanie przez wartości w polskich 
fi rmach nie jest powszechne, jednak na podstawie badań prowadzonych przez 
A. Zarębską7 można stwierdzić, że proces tworzenia tożsamości organizacyjnej 
następuje, jednak jest zróżnicowany – inaczej procesy te przebiegają w fi rmach 

6  A Zarębska, Identyfi kacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Di-
fi n, Warszawa 2009, s. 54.

7  Ibidem, s. 211.
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tradycyjnych, a inaczej w fi rmach powstałych już w gospodarce rynkowej, zwią-
zanych z nowymi technologiami.

Kompetencje w tworzeniu satysfakcji klienta wewnętrznego 

Ważną rolę w tworzeniu koncepcji wartości odgrywają kompetencje kadry 
kierowniczej i pracowników dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw. Na kom-
petencje można spojrzeć szeroko, uwzględniając kompetencje techniczne, anali-
tyczne, komunikacyjne, społeczne, adaptacyjne, diagnostyczne i administracyjne. 
Obecnie coraz większe znaczenie mają kompetencje związane z uczeniem się, 
tworzeniem relacji i rozwojem technologii. Kładzie się nacisk na to, by rozwija-
nie kompetencji pracowniczych odbywało się szybciej niż u konkurencji. 

W literaturze przedmiotu kompetencje defi niowane są bardzo niejednoznacz-
nie. W popularnym rozumieniu postrzega się je jako sumę posiadanej przez daną 
osobę wiedzy, zdolności, doświadczeń i wykształcenia oraz predyspozycji i cech 
osobowościowych lub jako sumę, a nawet system kompetencji indywidualnych, o ile 
są wynikiem skumulowanych doświadczeń, wiedzy i umiejętności wszystkich pra-
cowników8. Różnice w defi niowaniu kompetencji są wynikiem osadzania ich w róż-
nych nurtach badawczych i naukach pokrewnych w stosunku do nauk o zarządzaniu9 
oraz konsekwencją występowania terminów bliskoznacznych, takich jak „umiejętno-
ści” czy „kwalifi kacje”, odmiennie rozumianych w różnych krajach. Często terminy te 
traktuje się równoznacznie z kompetencjami10. Jedni badacze patrzą na kompetencje 
w kontekście percepcji celów, postaw i motywów jednostek oraz znajomości struktur 
społecznych (otoczenia technologicznego, społecznego i kultury organizacyjnej)11, 
inni uznają je za sumę zdolności, wiedzy, wykształcenia i doświadczenia oraz pre-
dyspozycji i cech osobowości, jak to czyni C. Nosal. Defi niuje on kompetencje jako 
„zbiór predyspozycji człowieka, od których istotnie zależy sprawne wykonywanie 

8  E.J. Biesaga-Słomczewska, K. Iwińska-Knop, Kompetencje w tworzeniu więzi partnerskich 
w konkurencyjnym otoczeniu, w: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, red. M. Juchniewicz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 295.

9  Na przykład w dziedzinie prawa kompetencje utożsamiane są z pełnomocnictwem, w psycho-
logii zaś uwaga skoncentrowana jest na zdolnościach.

10  Różne podejścia do kompetencji wnikliwie przedstawia A. Rakowska, dając obraz złożoności tej 
kategorii. A. Rakowska, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organiza-
cjach, UMCS, Lublin 2007, s. 51.

11  G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfi kacja, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 112 i 156.
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zadań i pełnienie ról organizacyjnych”12. Kompetencje można zatem potraktować jako 
pewnego rodzaju nabyte dyspozycje umysłowe, które tracimy, jeśli ich nie wykorzy-
stujemy w praktyce. 

Ze względu na wskazane wyżej zróżnicowanie defi nicyjne, termin „kom-
petencje” funkcjonuje w dwóch znaczeniach: zadaniowym i behawioralnym. 
W ujęciu zadaniowym akcentowana jest zdolność do skutecznego realizowa-
nia zadań związanych z pracą, zgodnie ze standardami przyjętymi w fi rmie, 
zaś w behawioralnym – zdolność realizacji konkretnych wzorców zachowań, 
dzięki posiadanym przez pracownika cechom/właściwościom13. Zwróciła na to 
uwagę E. Jędrych, która, analizując pojęcie kompetencji, uznała, że są one ściśle 
związane z praktyką i rozwojem zawodowym i można je doskonalić w proce-
sie uczenia się oraz praktycznego działania. Autorka ta wyróżniła dwa wymiary 
kompetencji: specyfi czny i ogólny. Z jednej strony „aby posłużyć się pewnymi 
kompetencjami, potrzeba ściśle określonych umiejętności, cech, wiedzy potrzeb-
nej w danym środowisku pracy i sytuacji w nim zachodzących. (…) Z drugiej 
strony, różne z nich mogą być używane podczas wykonywania jednej czynności, 
ale i różne czynności mogą wymagać tych samych kompetencji”14. E. Jędrych 
wskazała też, że samo nabycie umiejętności nie jest wystarczające do tego, by 
pracownik był kompetentny. Kompetencje są bowiem pojęciem szerszym od 
umiejętności i kwalifi kacji.

Kompetencje nie są dane raz na zawsze i powinny się zmieniać wraz 
z warunkami otoczenia. Liczne badania prowadzone w wielu ośrodkach akade-
mickich15 wskazują, że należy przede wszystkim doskonalić takie umiejętności, 
jak: zarządzanie zmianą i własnym czasem, rozwiązywanie konfl iktów, a także 
wykorzystywanie wiedzy informacyjnej w zarządzaniu. 

Podwyższenie kompetencji pracowniczych prowadzi do wzrostu satysfakcji 
pracowniczej w związku z przejściem na kolejny poziom w hierarchii potrzeb 
według Maslowa. Proces podwyższania kompetencji powinien mieć charakter 
stały, choćby z uwagi na wspomniane zmiany w otoczeniu. Do realizacji tego 
celu wykorzystuje się tradycyjne instrumenty marketingu wewnętrznego, czyli 

12  C. Nosal, Umysł menedżera, w: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 2, red. 
S. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, s. 78.

13  S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Ofi cy-
na Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 15.

14  E. Jędrych, Dyfuzja innowacji..., s. 53–54.
15  E.J. Biesaga-Słomczewska, Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zoriento-

wanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 216.
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szkolenia. W praktycznym ujęciu są to działania mające przygotować ludzi do 
wykonywania ich obowiązków. Przyjmując, że marketing wewnętrzny odgrywa 
ważną rolę w zarządzaniu fi rmą, szkolenia należy traktować w kategoriach pro-
cesowych, bazując na rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych, ale też z uwzględnie-
niem potrzeb pracowników. Tylko wtedy szkolenia mogą sprzyjać budowaniu 
ścieżki kariery, co jest zgodne z oczekiwaniami pracowników, jednak w więk-
szości fi rm nierespektowane. Zarządzanie karierą (ang. career management) to 
działania organizacji zmierzające do połączenia dróg osiągania celów organizacji 
i jej pracowników przez pomaganie zatrudnionym w realizacji osobistych dążeń. 
Zarządzanie karierami nie powinno być kwestią mody, lecz działaniem przyno-
szącym stronom wiele wymiernych korzyści. 

J. Szczupaczyński wyróżnia cztery przyczyny tworzenia systemów zarzą-
dzania karierami pracowników16: 

− brak motywacji – zarządzanie karierami jest istotnym elementem po-
prawiającym motywację pracowników i umożliwiającym rozwiązywa-
nie typowych problemów, prowadzących do zmniejszenia wydajności 
pracy. Dotyczy to zwłaszcza frustracji związanych z nierealistycznymi 
oczekiwaniami wobec wykonywanej pracy,

− fl uktuacja pracowników – w organizacjach, które zarządzają karierami, 
wewnętrzna fl uktuacja pracowników jest znacznie mniejsza, 

− niedopasowanie kwalifi kacji pracowników do potrzeb organizacji, 
a przez to niezaspokojenie ich aspiracji zawodowych,

− trudności w pozyskiwaniu dynamicznych i ambitnych kandydatów; 
przyciąga ich możliwość zrobienia kariery. 

Na problem ten zwracano uwagę już w latach 90. XX wieku, jednak dotych-
czas tylko duże, przodujące i mające doświadczenie rynkowe fi rmy mogą się 
poszczycić sukcesami na tym polu. Przykładem na to jest Ikea, która prowadzi 
klarowną politykę budowania własnego potencjału ludzkiego i osiąga sukces 
dzięki wszystkim pracownikom, ich zaangażowaniu oraz gotowości świadczenia 
usług nie tylko klientom zewnętrznym, ale też wzajemnych usług wewnętrznych, 
co jest istotą marketingu wewnętrznego. Współpracownicy przejmują główną 
odpowiedzialność za swój rozwój i szkolenia. Kontakty między kierownic-
twem a współpracownikami umożliwiają przedyskutowanie celów, zrozumienie 
wzajemnych oczekiwań i ich spełnienie. Oferta szkoleniowa jest bardzo bogata 

16  J. Szczupaczyński, Zarządzanie karierami. Analiza karier pracowniczych, „Personel” 1996, 
nr 7, s. 5.
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i oprócz programu INTRO (szkolenie wprowadzające, służące zapoznaniu pra-
cowników z kulturą organizacyjną, fi lozofi ą oraz koncepcją działania fi rmy, 
a także przybliżeniu im środowiska pracy) zawiera całą gamę szkoleń dostoso-
wanych do predyspozycji pracownika, jak na przykład Customer Care Trenning, 
Aspirant Program, i wiele innych.

Zindywidualizowaną formą szkoleń, uwzględniającą potrzeby i predyspo-
zycje pracownika, rozwijającą kompetencje, a tym samym budującą satysfakcję 
jest coaching, czyli wykonywanie czynności i realizowanie zadań pod okiem tre-
nera17. Coaching to styl zarządzania, w którym defi niuje się potrzeby pracowni-
ków, planuje i ocenia wyniki oraz dostarcza pracownikom narzędzi. Wymaga to 
wykorzystania zasady partnerstwa oraz identyfi kacji z wizją i założonymi celami 
przedsiębiorstwa. Wyróżnia się coaching wewnętrzny, zewnętrzny i grupowy. 
Jako zalety coachingu należy wskazać: indywidualizację, dopasowanie, stymula-
cję, samosterowność i opłacalność18.

Poza wspomnianymi metodami wykorzystywane są techniki typu: mento-
ring, networking, metoda 360 stopni, action learning. Wymienione sposoby pod-
noszenia kwalifi kacji, a tym samym kompetencji przyczyniają się do utrzymania 
pracowników oraz kreowania ich lojalności, bowiem „najlepsi pracownicy fi rmy 
powinni być postrzegani jako najlepsi jej klienci. Kiedy fi rma ich zdobędzie, 
powinna podjąć wszelkie możliwe działania, aby ich przy sobie zatrzymać. Inte-
res pracowników powinien być stawiany na równi z interesem fi rmy”19.

Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego

Oczekiwania pracodawców i pracowników są na ogół rozbieżne, w związku 
z czym konieczne jest znalezienie narzędzi, które umożliwią zniwelowanie tej 
luki. Jednym z nich są negocjacje rozumiane jako społeczny mechanizm uzgod-
nień. Jest to proces ustalania warunków uzyskania czegoś od jednej ze stron 
(pracodawca, pracownicy), która też ma swoje oczekiwania. Negocjacje stają się 
zatem szczególnym sposobem podejmowania decyzji nie na zasadzie wydawa-
nia poleceń, ale w drodze wymiany komunikatów na temat swoich oczekiwań. 

17  A. Tokarz, Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwach turystycznych – ujęcie teoretyczne, 
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa or-
ganizacji z otoczeniem, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
nr 438, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Szczecin 2006, s. 113.

18  HR menu: personalny wymiar zarządzania, red. M. Krokowski, Wydawnictwo Imperia, Łódź 
2009, s. 250–253.

19  E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 145.
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W ten sposób pojawia się szansa na uwzględnienie punktu widzenia jednej strony 
(np. pracodawcy) przy zminimalizowaniu strat drugiej strony (np. pracownika). 
Dodatkowo, jeśli negocjacje będą procesem składającym się z długofalowych 
sekwencji wzajemnych zachowań, pozwolą uzyskać większą tolerancję wobec 
ewentualnych krótkotrwałych strat (strony będą je bilansowały w dłuższym okre-
sie), a w efekcie utworzyć długookresowe partnerstwo wewnętrzne. Świadomość 
występowania tego związku skłania kierownictwo do poszukiwania nowych spo-
sobów zwiększania satysfakcji zawodowej pracowników, a co za tym idzie two-
rzenia bodźców do wzmacniania ich zaangażowania, pracowitości oraz poczucia 
odpowiedzialności za działania i rozwój fi rmy. 

Ważną rolę w negocjacjach odgrywa przyjęcie wartości jako głównego 
kryterium oceny stopnia zadowolenia klientów wewnętrznych, co jest podstawą 
negocjacji opartych na regule win-win. Takie podejście wyznacza też odpowied-
nią perspektywę postrzegania budowy partnerstwa przez negocjacje. Należy 
zaznaczyć, że negocjacyjny wymiar dzielenia wartości, o którą strony zabie-
gają, choć w wielu przypadkach stwarza jedynie „pozory współdecydowania”20 
w ramach wyznaczonych przez przepisy czy formalnie obowiązujące procedury 
(np. nie można podwyższyć wynagrodzenia poza obowiązujące stawki wynika-
jące z taryfi katora płac, ale można wynegocjować ruchomy czas pracy), jednak 
zwiększa poczucie przynależności pracownika do fi rmy i ma wpływ na jego 
zaangażowanie. Podtrzymanie istniejących relacji wymaga oczywiście respekto-
wania „reguł gry”, ale to sami „aktorzy” dokonują racjonalnej kalkulacji, przez 
co zwiększa się stopień ich zadowolenia, a tym samym może, choć nie musi, 
zwiększa się skłonność pracownika do utożsamiania się z celami organizacji 
w myśl zasady „im więcej oczekujesz, tym więcej jesteś skłonny zaoferować 
drugiej stronie”. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której wystąpi „ogra-
niczanie własnego wkładu, pomimo korzyści uzyskiwanych od drugiej strony”21. 
Taką postawę może przyjmować zarówno pracownik, jak i organizacja repre-
zentowana przez kierownictwo. C. Sikorski nazywa ten stan degeneracją moty-
wów pracownika lub degeneracją bodźców organizacyjnych22. Należy wówczas 

20  Tworzenie pozorów współdecydowania, postulowane przez zwolenników kierunku Human 
Relations, przyczynia się do poprawy atmosfery pracy zespołowej i angażuje podmioty do wspól-
nego wykonywania zadań. Por. W. Piotrowski, Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, 
punkty widzenia, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 687.

21  C. Sikorski, Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikiem a organizacją, 
Difi n, Warszawa 2004, s. 7.

22  Ibidem, s. 7–8.
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mówić o nieekwiwalentności23 wymiany i narażeniu jednej ze stron na straty. 
Pracownik, mimo deklaracji o chęci angażowania się w realizację celów organi-
zacyjnych, w rzeczywistości jest zorientowany na realizowanie własnych krót-
kookresowych celów i nie dostarcza tych wartości, o które organizacja zabiega. 
Z kolei organizacja, mimo ofi cjalnych deklaracji kierownictwa, nie wiąże celów 
indywidualnych pracownika z własnymi, w konsekwencji czego dochodzi do 
utraty pewnych wartości przez pracownika i pozwala mu sądzić, że pracodawca 
nie dopełnił warunku ekwiwalentności wymiany. Podsumowując te rozważa-
nia, należy jednak stwierdzić, że negocjacje pozwalają łączyć interesy jednostki 
z interesem organizacji. 

Partnerstwo wewnętrzne w świetle badań24

Jak wykazały badania przeprowadzone w formie wywiadów z zarządza-
jącymi i pracownikami podczas trwania Podyplomowych Studiów Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi, Marketingowego Zarządzania Firmą i Strategii Obsługi 
Klienta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2005–2009, 
w grupie zarządzających zdecydowana większość (około 80% badanych) defi -
niuje partnerstwo wewnętrzne bardzo ogólnie – jako wytwarzanie atmosfery 
zaufania i budowania więzi organizacji z pracownikami. Ich zdaniem partner-
stwo polega na25: zapewnieniu przepływu informacji między pracodawcą a pra-
cownikami i działami, wspólnym ustalaniu zadań do wykonania, informowaniu 
o osobistej odpowiedzialności pracowników za wykonywaną pracę, stosowaniu 
przez kadrę zarządzającą grzecznych form zachowań względem pracowników, 
informowaniu o celach i strategii fi rmy, gotowości do natychmiastowego roz-
wiązywania pojawiających się konfl iktów i zastosowania właściwych bodźców 
motywacyjnych. Tylko nieliczni menedżerowie (20%) akcentowali oczekiwania 
względem pracowników, kierując się zasadą „nie ma partnerstwa bez zysku”. 
Osoby te pojmowały partnerstwo przede wszystkim jako wspólny interes. Według 
nich partnerstwo to wzajemna zależność, co w przypadku relacji wewnątrzor-

23  Do problemu zachowania ekwiwalentności wymiany należy podchodzić oddzielnie w krót-
kim i długim okresie. Ważne jest, czy postrzega się negocjacje jako pojedynczą transakcję, czy też 
jako proces budowania długofalowych relacji. 

24  Wyniki badania zostały zaprezentowane za E.J. Biesaga-Słomczewska, Negocjacje jako na-
rzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-
go, Łódź 2009.

25  Pytanie miało charakter otwarty, chciano w ten sposób otrzymać jak najszerszą gamę atrybu-
tów partnerstwa wewnętrznego. Zaprezentowane cechy należały do najczęściej podawanych przez 
respondentów. 
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ganizacyjnych oznacza, że zarządzający nie tylko jest zobowiązany do tworze-
nia odpowiednich warunków pracy (przygotowanie stanowiska pracy, ustalenie 
zakresu obowiązków, zapewnienie przepływu informacji i możliwości bezpro-
blemowego kontaktowania się z bezpośrednim przełożonym), ale również do 
rozliczania pracowników z wykonywanej pracy, z wykazywanej kreatywności 
działania i zaangażowania. Uzyskane wyniki badań nie napawają optymizmem 
i mogą świadczyć o tym, że większość zarządzających nadal traktuje partnerstwo 
jako układ narzucony. Nawet jeśli deklarują oni znajomość istoty partnerstwa, to 
raczej mają na myśli partnerstwo tytularne, w rzeczywistości sprowadzające się 
do tradycyjnych zachowań, wynikających z układu hierarchicznego podporząd-
kowania. W swoich wypowiedziach na temat partnerstwa menedżerowie kon-
centrowali się na warunkach, jakie winny być zapewnione pracownikom, by ci 
mieli poczucie, że są traktowani jak partnerzy, nie określali natomiast własnych 
oczekiwań względem zatrudnionych. Strona silniejsza (zarządzający) jawi się 
w badaniu jako „dobry wujek rozdający prezenty”. Jeśli chodzi o pracowników, 
to przedstawiali oni głównie swoje oczekiwania, często w formie roszczeniowej, 
zapominając, że partnerstwo musi się opłacać każdej ze stron i zobowiązuje do 
dania czegoś w zamian za uzyskane wartości.

Wypowiedzi respondentów oraz wieloletnie obserwacje zachowań kadry 
menedżerskiej w sytuacjach trudnych, wymagających podejmowania nierutyno-
wych decyzji, wyraźnie wskazują, że powszechna jest postawa „to ja, szef dyk-
tuję warunki partnerstwa i jeśli nie będę zadowolony z wykonywanych przez 
pracownika zadań, to zawsze mogę go zwolnić.” (sugerował to co szósty badany 
pracownik). Być może kierowanie się regułami partnerskiego współdziałania 
z uwzględnieniem oczekiwań drugiej strony i zobowiązań wobec niej jest dla 
kadry zarządzającej niewygodne lub wręcz odbierane jako pewien rodzaj zagro-
żenia dla własnej niezależności. Należy jednak tę kwestię traktować z dystan-
sem, ponieważ przeprowadzone badania nie pozwoliły na jej zweryfi kowanie. 
Wyobrażenie pracowników na temat partnerstwa świadczy o ich roszczeniowej 
postawie. Wypowiedzi uzyskane w tej grupie nie różniły się zbytnio – zdecy-
dowana większość (ponad 90% respondentów z grupy pracowników) rozumiała 
partnerstwo wewnętrzne jako: tworzenie rodzinnej atmosfery w pracy, możli-
wość uzyskania awansu, wspólne wyjazdy integracyjne, wyrażanie uznania dla 
wysiłków pracownika, gotowość wczuwania się w sytuację pracownika i uzna-
wanie jego punktu widzenia. Niespełna 10% badanych w tej grupie wskazało 
dodatkowo wzajemne wspieranie się wszystkich pracowników fi rmy, niezależnie 
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od funkcji i stanowiska. Jest to niewątpliwie bardzo ważny atrybut partnerstwa 
wewnętrznego, wpisujący się w koncepcję marketingu wewnętrznego. Niestety, 
nie wszyscy pracownicy akcentujący konieczność wspierania się w ramach part-
nerstwa wewnętrznego, umieli określić zasadność takiego postępowania. 

Porównując wyobrażenia o partnerstwie wewnętrznym występujące w gru-
pie pracowników i menedżerów, można zaryzykować stwierdzenie, że większość 
badanych pojmuje partnerstwo jednostronnie, przy czym każda grupa postrzega 
je z innej perspektywy – menedżerowie z pozycji władzy, zaś pracownicy – pod-
porządkowania. Ważne jest zatem wykorzystanie negocjacji w celu zbliżenia 
stanowisk obu stron, gdyż dokonanie wymiany wartości musi następować przy 
obopólnej akceptacji.

Podsumowanie

Marketing wewnętrzny sprzyja integracji pracowników wokół strategii 
fi rmy, a także inicjuje wewnętrzne zmiany, niezbędne do podniesienia jakości 
obsługi klienta, motywacji pracowników oraz tworzenia pozytywnej atmosfery 
w fi rmie. Wiele obszarów marketingu wewnętrznego jest jeszcze niedostatecznie 
rozpoznanych. Koncentrując się na jego tradycyjnym ujęciu, często utożsamia-
nym z zarządzaniem zasobami ludzkimi, pomija się aspekt wartości defi niowa-
nych przez pracodawców i pracowników. Tymczasem zarządzanie przez pryzmat 
wartości umożliwia spójność zachowań pracowników i pracodawców oraz ich 
integrację wokół misji i strategii fi rmy. Uruchomienie mechanizmów pozwala-
jących realizować najbardziej skuteczną strategię może nastąpić dzięki podno-
szeniu kompetencji pracowników. Powstała już nawet koncepcja zarządzania 
kompetencjami26, będąca dziedziną wielowymiarową, wykorzystywaną w wielu 
obszarach zarządzania fi rmą. Szerokie spektrum kompetencji odnosi się także do 
mało znanego i dotychczas niewykorzystywanego obszaru negocjacji, zwłaszcza 
w budowaniu partnerstwa wewnętrznego. Można wręcz zaryzykować stwierdze-
nie, że partnerstwo wewnętrzne, tak trudne do osiągnięcia w praktyce, ma szansę 
powodzenia, o ile pracodawcy i pracownicy osiągną porozumienie w odniesie-
niu do dzielenia się wspólnymi wartościami, wypracowanymi na płaszczyźnie 
organizacyjnej.

26  C. Welsing, HRMarketing. Nowe spojrzenie na rolę HR-u w fi rmie, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2011, s. 137.
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SELECTED ASPECTS OF INTERNAL MARKETING

Summary

Internal marketing has become a new philosophy of organization performance, 
where the needs and expectations of internal customers (employees) presents the main 
pillars of this concept. Taking into consideration the fact, that this concept has a multi-
aspect design, selected aspects of internal marketing, mainly competences and internal 
partnership have been described. The article recognizes that, it is crucial to defi ne the 
values when achieving employee’s satisfaction. The article is based on subject literature 
as well as observations, considerations and own research of the Authors.

Translated by Elżbieta Jadwiga  Biesaga-Słomczewska
i Krystyna Iwińska-Knop

Keywords: management of people, internal marketing, employee, motivation system, 
relationships.
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Banking sector plays one of the most important roles in nowadays economy. The 
aim of an article is to present and assess a position of banks in Poland on a background 
of an European and world banking systems. Article is based on data from The Banker 
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Introduction

Banking sector plays one of the most important role in nowadays economy. 
Globalization and technology progress have evolved an enormous demand for 
funds in various forms: grants, loans, securities, investment funds, private equity 
funds in one hand, but in other hand – demand for investment opportunities, like 
bank deposits, securities, investment funds and so on. Commonly banks, with 
their main task to supply money for corporations and individual needs, are called 
engines of economic system. 

The aim of an article is to present and assess a position of banks in Poland 
on a background of an European and world banking systems. Article is based on 
data from The Banker database, European Union database and Polish fi nancial 
institutions. 

Top world banks 

The main ranking of position of top 1000 banks all over the world is The 
Banker’s classifi cation. According to the amount of assets the biggest 20 banks 
in 2011 are presented in table 1.

The fi rst 3 positions belonged to European banks from France, the United 
Kingdom and Germany. The further positions of American banks, regarding to 
previous years, is an effect and direct consequences of the latest fi nancial crisis. 
In the list of 20 top world banks as much as a half of listed banks have come from 
Europe. In should be underlined the forcing position of China banks – for the 
fi rst time there are 4 Chinese banks as an evidence of very rapid development of 
China’s economy and openness to the world as one of Asian tigers.

There are no Polish banks in the highest positions. The biggest Polish Bank 
PKO Bank Polski was listed on 180th position, other in further places – near 
to 1000. 
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Table 1

The biggest world banks by assets in 2011 (on date of 30th June 2011)

Rank Bank Assets ($ bl) Country

1. BNP Paribas 2 792,10 France
2. HSBC Holdings 2 690, 90 United Kingdom
3. Deutsche Bank 2 681,30 Germany
4. Mitsubishi UFJ Financial Group 2 479,50 Japan
5. Barclays PLC 2 395,30 United Kingdom
6. Royal Bank of Scotland Group 2 319, 90 United Kingdom
7. Industrial & Commercial Bank of China 2 304,40 China
8. Bank of America 2 264,40 USA
9. JPMorgan Chase 2 246,80 USA

10. Credit Agricole SA 2 236,80 France
11. Citigroup 1 956,60 USA
12. Mizuho Financial Group 1 942,60 Japan
13. China Construction Bank 1 818,40 China
14. ING Group 1 798, 60 Netherlands
15. Banco Santander 1 785,80 Spain
16. Bank of China 1 776,47 China
17. Agricultural Bank of China 1 773,11 China
18. Sumitomo Mitsui Financial Group 1 652,82 Japan
19. Societe General 1 590,72 France
20. Lloyds Banking Group 1 570,59 United Kingdom

Source: Top Banks in the World 2011, www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets-2011 
(26.01.2012). 

Position of Polish banks in the European Union

An evaluation of the place of Polish banks among other EU countries will 
be presented in form of:

– a share of 5 the biggest banks in total assets of banking system of EU 
countries (graph 1),

– a share of citizens of the country to one ATM (graph 2),
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– a relation of banks’ assets to one banks’ employee (graph 2),
– a relation of granted loans to GDP (Gross Domestic Product) (graph 3).
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Graph 1. Five commercial banks with the largest value of assets (2009)

Source: by own based on Monitoring of banks 2005–2010, Statistical Analysis and Stu-
dies, Central Statistical Offi ce, Warsaw 2010. 

The biggest concentration of banks belongs to Estonia – more than 90% 
that means that 5 banks create almost a whole banking system in the country, 
and further the Netherlands, Finland, Lithuania, and Belgium. An average to the 
whole EU has amounted 44,3%. A share of % the biggest banks in Poland is on 
a level of average EU – 43,9%. It seems that 5 banks in the fi rst positions accord-
ing to assets have almost a half of the total assets of banking system, and further 
it evolves that a dispersion of banks in Poland is not huge, but much bigger than, 
for example, in Estonia, the Netherlands. 

Two indicators of banking sector capacity in EU countries show a position 
and effi ciency of banks in various countries. The fi rst of them – a number of peo-
ple to one ATM indicate that the best situation was in such countries as Portugal, 
Belgium, Spain with +/– 500 persons to 1 ATM, and worse in Sweden and Czech 
Republic with more than 3000 persons to 1 ATM. Poland is also in far position 
– with a little less than 3 000 person to 1 ATM.

A second – bank’s assets to 1 bank employee confi rmed the fi rst indicator, 
because a value of it for Poland present one of lowest levels in the whole Europe, 
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among with other Central Eastern EU countries, like Slovakia, Romania, Lithua-
nia, etc. Absolute leaders were Luxemburg and Ireland.
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Differently than such countries like Luxemburg, Malta, Cyprus, the United 
Kingdom, which are the leaders of the highest level of that ratio (with relation 
5- 3 times higher than GBP), Romania (37%) and Poland (44%) have the lowest 
ratios – on the level of less than 50% in the EU countries. 

The presented data affi rmed that Polish banking system are still quite far 
to more developed banking systems in EU countries.

Like other European banks in Poland there is an open access for foreign 
capital entry into the banking system. A share of foreign capital in banking sys-
tem in Poland has changed for years and in 2005–2009 an average share varied 
from 61,1% in 2005 to 61,4 % in 2009. In other CEE countries the ratio, apart 
Slovenia, is much higher, for example in Czechs Republic 97,60%, Slovakia 
96,40%, and Hungary 82,0%.

The main foreign investors in Poland have come from Belgium (20%), Ger-
many (15%), Italy, USA, and France (8% each), and the Netherlands (5%). A share 
of number of banks with majority of foreign capital in Poland achieved level above 
4%, due to a great number of cooperative banks with only domestic capitals. 
It gives Poland a far position in European after such countries like Romania, Slova-
kia, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Slovenia, and others (see graph 4).
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In well developed countries, like Germany, Austria, Italy, Denmark, Swe-
den, The United Kingdom, this ratio is on lower levels. 

Structure of banking system in Poland

After more than 20 years of new banking sector there are 645 banks 
in Poland, besides National Bank of Poland as a central bank. Table 2 presents 
changes in number of banks in Poland during years.

Table 2

Number of banks in Poland in 2005–2010

Type of banks 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Commercial banks 61 63 64 70 67 67

Cooperative banks 588 584 581 579 576 576

Total 649 647 645 649 643 643

Source: Financial and statistical data of Polish Financial Supervisory Authority, Finan-
cial System Development in Poland 2010, NBP, Warsaw 2011, p. 101.

A structure of Polish banking system according to number of banks and 
assets seems to be quite interesting as it is showed at graph 5. 

Upon number of banks an average share of commercial banks is about 10% 
and the rest belongs to cooperative banks, but upon amount of assets less than 
10% of total banking system in Poland belongs to cooperative banks and more 
than 90 % to commercial banks. It is an evidence that cooperative banks are 
rather small capitals and play a role of regional banks all over a country. Profi t-
able ratios (ROA, ROE) are in recommended by BIS levels (graph 6).

In 2009 both ratios declined considerably (ROA almost 2 times, and ROE 
– more than 2 times compared to 2008) as a result of quite diffi cult situation at 
fi nancial market because of repercussions of fi nancial crunch 2008. The next year 
2010 was much better in category of banks profi tability but still below numbers 
from earlier years. 
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Taking into consideration an amount of assets and equity a ranking of the 
biggest banks in Poland is presented in table 3.

Table 3

Top 15 banks in Poland 2010 (mln PLN)

Bank Total assets Total equity
1. PKO Bank Polski 167 238,9 16 563,1
2. PekaO SA. 134 089,9 16 819,9
3. BRE Bank 90 042,4 8 790,9
4. ING Bank Śląski 64 517,5 4 844,0
5. Bank Zachodni WBK 52 034,8 5 503,9
6. Bank Millennium 46 984,4 4 573,8
7. Kredyt Bank 43 000,3 3 562,2
8. Getin Noble Bank 42 797,8 2 890,0
9. Bank BPH 37 290,8 3 903,0

10. Bank Handlowy w Warszawie 36 701,7 4 121,3
11. Bank BGŻ 28 629,6 2 263,8
12. Nordea Bank Polska 24 832,4 2 012,1
13. Reiffeisen Bank Polska 22 757,3 2 352,0
14. BNP Paribas Bank Polska 18 539,1 1 836,7
15. Bank Polskiej Spółdzielczości 16 553,7 576,9

Source: 50 największych banków w Polsce, „Bank” 2011, nr 7–8, s. 17.
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The two fi rst banks – PKO BP and PekaO SA – outstand the erst of the group 
int total asets and equity; the third bank – BRE Bank – is considerably smaller. 
The rest from 15 top banks are quite similar. 

Similar results can be achieved from survey of relation between two other 
variables: net profi t and income of 15 top banks in Poland (graph 7).
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Graph 7. Position of top 15 banks of Poland in relation to fi nancial results and incomes 
Source: by own based on 50 największych banków w Polsce…, p. 8.

According to fi rst two positions – situation is similar to relation assets and 
equity: PKO BP and Pekao SA. It seems interesting to notice that 13 top banks 
from 3 –15 places have been placed together closer to the corner of a chart. 

Recently, apart of ranking of banks according to assets, equity, profi t or 
incomes, the approach to the evaluation of value of bank brand becomes more 
and more important. A brand is a very comprehensive term evidencing the market 
position of certain bank. In The Banker ranking of top bank brands Polish banks 
have been placed below 100 position. In table 4 positions of Polish bank brands 
are inserted for 2011 and 2010.
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Table 4

Top Polish bank brands in 2010

2010 2009 Bank Value of a Brand
(USD mln)

129 149 PKO BP 1 060
136 164 Pekao SA 978
276 281 Bank Zachodni WBK SA 338
289 322 BRE Bank 320
297 364 Getin Bank 307
303 304 Citi Handlowy 300
308 357 ING Bank 298
342 . Bank BPH 226
367 398 Bank Millennium 205
401 458 Kredyt Bank 173

Source: Top 500 Banking Brands, “The Banker”, February 2010.

All Polish banks in ranking of the best bank brands, improved their places. 
The biggest jump was made by private Getin Noble Bank – about 67 positions, 
Kredyt Bank – 57 positions, ING Bank – 49 positions. All listed in ranking banks 
boosted their value of brand. Relatively the biggest increase have been achieved 
by 3 banks: Getin Bank – about 136,2%, ING Bank – about 124% and BRE Bank 
– about 102,3%. Other listed banks achieved lower increase of a value of bank 
brand, but on a level near to doubling.

In comparison – a value of bank brand of a ranking leader HSBC increase 
in the same time about 12%, and Bank of America about 23,7%. 

Conclusions 

Banking system in Poland have been changed diametrically from 1989, 
but all the time is “waving” because of domestic and world economy infl uence. 
A review of a structure of banking system in Poland confi rmed its stable fi nancial 
position representing by ROA and ROE ratios, a considerable share of foreign 
capital, a leader positions of 2 banks: PKO BP and Pekao SA, and much further 
positions of the other banks. 
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A ranking of top bank brands also confi rmed that the position of Polish 
banks in not the highest’ however it showed that Polish banks increased their 
market value considerably. It can be an evidence to possibilities for further 
development. 

POZYCJA BANKÓW W POLSCE 
NA TLE ŚWIATOWEGO SYSTEMU BANKOWEGO

Streszczenie

Sektor bankowy ma bardzo duże znaczenie w gospodarce świata. Celem artykułu 
jest zbadanie pozycji polskich banków na tle Unii Europejskiej i świata. W artykule przed-
stawiono ranking 25 największych banków świata za 2011 rok pod względem wielkości 
aktywów i ROA, pozycję banków polskich w rankingu pięciu największych banków 
w krajach europejskich pod względem aktywów, efektywności działania, liczby banków 
z większościowym udziałem kapitału zagranicznego. Zaprezentowano także strukturę 
polskiego sektora bankowego, w tym listę 15 największych banków komercyjnych 
pod względem kapitałów własnych i aktywów oraz przychodów i zysków netto oraz 
pozycji polskich banków w światowym rankingu najcenniejszych marek bankowych 
w 2010 roku. 

Słowa kluczowe: sektor bankowy, Polska, Unia Europejska, ranking, marka banku.
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RZETELNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH FIRM USŁUGOWYCH 
ELEMENTEM BUDOWANIA RELACJI PARTNERSKICH. 

WYNIKI KONTROLI INSPEKCJI HANDLOWEJ

Streszczenie

W warunkach postępującej serwicyzacji życia społeczno-gospodarczego i wzra-
stającej konkurencji na rynku usług, coraz częściej podkreśla się znaczenie budowania 
relacji partnerskich oraz lojalności konsumentów. Działania te powinny cechować się 
legalnością i rzetelnością, także jako przejaw dbałości o bezpieczeństwo i interesy eko-
nomiczne konsumentów. W artykule odniesiono się do tego problemu, przedstawiając 
wyniki ostatniej kontroli postępowania przedsiębiorców świadczących usługi dla kon-
sumentów, przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w porozumieniu z Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Słowa kluczowe: usługi, relacje partnerskie, kontrola, Inspekcja Handlowa, 
nieprawidłowości.
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Znaczenie budowania relacji partnerskich przedsiębiorstw usługowych 
z konsumentami

W Polsce, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, obserwuje się postę-
pujący proces serwicyzacji życia gospodarczego i wzrost rangi usług w strukturze 
konsumpcji gospodarstw domowych1. W 2010 roku usługi rynkowe wytworzyły 
około 52% wartości dodanej brutto, a nierynkowe – około 18%, zatrudnienie zaś 
zanotowano na poziomie około 58%2. Liczba przedsiębiorstw usługowych zare-
jestrowanych w systemie REGON wynosiła 76% ogółu polskich przedsiębiorstw 
w gospodarce narodowej, a 99% wśród nich to przedsiębiorstwa prywatne.

W ostatnim dwudziestoleciu rynek usług uległ wyraźnym przeobrażeniom 
– jest coraz bardziej konkurencyjny, a konsument ma coraz większe wymagania. 
Oznacza to, że los fi rmy na rynku zależy od umiejętności pozyskiwania i utrzy-
mania konsumentów; konsument postrzegany jest jako coraz cenniejszy zasób 
fi rmy. 

Należy skłaniać przedsiębiorców do większej dbałości o ofertę usługową, 
jakość świadczonych usług i proces obsługi. Warto przytoczyć słowa Arysto-
telesa: „Jesteśmy tym, co stale robimy. Doskonałość nie jest więc aktem, lecz 
nawykiem”3. 

Na znaczeniu zyskuje marketing partnerski, relacje z klientem, których 
budowanie to długotrwały proces komunikowania się fi rmy z konsumentami. 
Marketing partnerski jest ciągłym poszukiwaniem i tworzeniem nowej wartości 
z indywidualnym klientem oraz dzieleniem się korzyściami w ramach układu 
partnerskiego, obejmującego cały czas aktywności nabywczej klienta4. Budowa-
nie relacji z klientem polega na kształtowaniu pozytywnych doznań, przeżytych 
przez konsumenta w wyniku procesu świadczenia usług celem zaspokojenia 
potrzeb5. 

W budowaniu zaufania, będącego jedną z najistotniejszych cech relacji mię-
dzy klientem a usługodawcą, ważną rolę odgrywa rzetelność, także jako przejaw 
dbałości o bezpieczeństwo i interesy ekonomiczne konsumentów. Tylko w ten 
sposób fi rma może sobie zapewnić trwałą przewagę konkurencyjną.

1  Szerzej A. Dąbrowska, K. Gutkowska M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Serwicyzacja konsumpcji 
polskich gospodarstw domowych – uwarunkowania i tendencje, Difi n, Warszawa 2010.

2  Polska 2010 – Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
3  http://pl.wikiquote.org/wiki/Arystoteles. 
4  I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 35.
5  Szerzej S. Hyken, Kult klienta. Doskonała obsługa kluczem do sukcesu fi rmy, Ofi cyna a Wol-

ters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 69.
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Należy także podkreślić, że wiele usług świadczonych konsumentom 
cechuje masowość i powszechny dostęp, co uzasadnia działania kontrolne Pre-
zesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod kątem legalności i rze-
telności prowadzonej działalności. Jak słusznie się podkreśla, rynek usług dla 
konsumentów jest pod wieloma względami bardzo heterogeniczny, stąd jego 
miarodajna i jednoznaczna ocena nie jest ani prosta, ani łatwa. 

Legalność działania przedsiębiorców świadczących usługi dla konsumentów 
w świetle wyników kontroli Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony inte-
resów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Podlega 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W czerwcu 2011 roku 
skontrolowano 338 przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi: fryzjerskie (53), 
pralnicze (29), oftalmiczne (25), zegarmistrzowskie (25), naprawy sprzętu RTV 
i AGD (24), kosmetyczne (23), krawieckie (23), szewskie (19), fotografi czne 
(17), motoryzacyjne (13), wypożyczania sukien ślubnych (11), fryzjersko-kosme-
tyczne (10) oraz ślusarsko-mechaniczne, szklarskie, kserografi czne, jubilerskie, 
kuśnierskie, tapicerskie, remontowo-budowlane, stolarskie, introligatorskie, 
poligrafi czne, kaletniczo-rymarskie, kominiarskie, czapnicze, szewsko-kaletni-
cze, parasolnicze, dorabiania kluczy (łącznie 66)6. 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku 
stanowi, że przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą, a zatem 
i usługową, jeżeli złoży wniosek do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) 
albo uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Kontrola Inspekcji Handlowej była niekorzystna dla 18 przedsiębiorców, 
bowiem: 

– w ośmiu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na nie-
zgłoszeniu zmian dotyczących rozszerzenia zakresu prowadzonej dzia-
łalności,

– w trzech przypadkach w zaświadczeniu o wpisie do EDG stwierdzono 
brak numeru PKD (Polskiej Klasyfi kacji Działalności),

– w dwóch przypadkach we wpisie do EDG brakowało informacji o miej-
scu wykonywania działalności,

6  Raport – legalność i rzetelność przedsiębiorców świadczących usługi dla konsumentów 
w świetle kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcja Handlowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Warszawa, czerwiec 2011.
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– w dwóch przypadkach ujawniono brak zgłoszenia organowi ewidencyj-
nemu przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z PKD,

– w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowość w określeniu zakre-
su prowadzonej działalności według PKD z 2004 roku, a nie obowiązu-
jącej, czyli z 2007 roku;

– w jednym przypadku w zaświadczeniu o wpisie do EDG brakowało ak-
tualnego miejsca wykonywania działalności,

– w jednym przypadku we wpisie do EDG nie uzupełniono numeru ewi-
dencji PESEL i nie określono podmiotu działalności według PKD.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Inspekcja Handlowa ukarała 14 przed-
siębiorców mandatami karnymi. 

Nieprawidłowości uwidaczniania cen oferowanych usług i nieprawidłowości 
w naliczaniu i pobieraniu opłat za wykonanie usługi

Przedsiębiorcy mają obowiązek7 umiejscowić cennik świadczonych usług 
wraz z dokładnym określeniem ich rodzaju i zakresu w widocznym i dostępnym 
dla konsumentów miejscu.

Inspekcja Handlowa w co ósmej fi rmie usługowej, czyli w 43 placówkach, 
stwierdziła brak cennika świadczonych usług. Najczęściej dotyczyło to fi rm 
świadczących usługi fryzjerskie (sześć przypadków), szewskie, motoryzacyjne 
(po pięć przypadków), oftalmiczne, wypożyczania sukien ślubnych, naprawy 
sprzętu RTV i AGD, zegarmistrzowskie (po trzy przypadki). Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w placówkach świadczących usługi fotografi czne i dorabiania 
kluczy/zegarmistrzowskich. W kolejnych 20 przypadkach (5,9% podmiotów) 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

– określaniu cen usług w sposób niejednoznaczny (np. w przedziale od 
– do),

– przekazywaniu niepełnych informacji dotyczących wykonywanych 
usług,

– nieuświadamianiu klientom stawek na wszystkie wykonywane usługi,

7  Obowiązki przedsiębiorcy w odniesieniu do zasad uwidaczniania cen regulują: Ustawa z dnia 
5 lipca 2001 roku o cenach (DzU nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów 
i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (DzU nr 99, poz. 894 
z późn. zm.).
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– nieinformowaniu konsumentów o wysokości cen usług bez kosztów ma-
teriału,

– niewyszczególnieniu w cenniku składników cen za świadczone usługi.
Niepełne informacje w cennikach zamieszczano najczęściej w placówkach 

zegarmistrzowskich (pięć przypadków), naprawy sprzętu RTV i AGD (trzy przy-
padki), fryzjerskich (dwa przypadki), co zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1

Rodzaje usług, przy świadczeniu których stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące cenników

Rodzaj usług

Liczba przedsiębiorców, w przypadku których 
stwierdzono nieprawidłowości

brak uwidocznionego
cennika usług

niepełne informacje
w cenniku usług

1 2 3
OGÓŁEM 43 20
fryzjerskie 6 2
szewskie 5 1
motoryzacyjne 5 0
oftalmiczne 3 1
wypożyczania sukien ślubnych 3 0
naprawa sprzętu RTV i AGD 3 3
zegarmistrzowskie 3 5
krawieckie 2 1
kuśnierskie 2 0
studio tatuażu 2 0
pralnicze 1 2
kosmetyczne 1 2
szewsko-kaletnicze 1 0
fryzjersko-kosmetyczne 1 0
ślusarsko-mechaniczne 1 0
dorabianie kluczy 1 0
maglowanie 1 0
tapicerskie 1 0
serwis naprawy telefonów komórkowych 1 0
fotografi czne 0 2
dorabianie kluczy/zegarmistrzowskie 0 1

Źródło: Raport – legalność i rzetelność przedsiębiorców… 
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W 201 placówkach (prawie 60% wszystkich skontrolowanych fi rm) stwier-
dzono rozbieżności pomiędzy naliczanymi i pobieranymi opłatami za świadczo-
ne usługi a cenami umieszczonymi w obowiązujących cennikach.

Opisane wyżej działania są przejawem łamania praw konsumentów przez 
niedostarczenie im informacji niezbędnych do podjęcia właściwej i racjonalnej 
decyzji o zakupie usługi. Praktyki te mogą także prowadzić do sytuacji konfl ik-
towych przy płaceniu za wyświadczoną usługę, co w konsekwencji wpływa ne-
gatywnie na wizerunek fi rmy i powoduje niechęć do ponownego skorzystania 
z jej oferty. 

Nieprawidłowości dotyczące udzielania gwarancji 

W budowaniu relacji partnerskich między fi rmą usługową a konsumen-
tem i w kształtowaniu lojalności konsumentów ważną rolę odgrywa gwarancja. 
Z uwagi na niematerialność usług, problem jakości ich świadczenia ma charak-
ter szczególny. Gwarancja to bardzo ważny element strategii marketingowej 
produktu-usługi i istotny dla konsumentów dodatek do kupowanych świadczeń 
usługowych.

Wielu usługodawców, doceniając wagę kształtowania dobrych relacji 
z klientem, stosuje następującą zasadę: „formalnie nie udzielamy gwarancji na 
wykonane usługi, ale w razie reklamacji nie odsyłamy klienta z kwitkiem”.

Aby gwarancja była ważna, w dokumencie muszą być określone obowiązki 
gwaranta i uprawnienia kupującego. Dokument gwarancyjny powinien zostać 
przekazany kupującemu wraz z wyświadczoną usługą. Udzielając gwarancji na 
wykonywaną usługę, przedsiębiorcy muszą się stosować do przepisów ustawy 
z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz zmianie Kodeksu cywilnego8, w której zapisano, że gwarancja powinna być 
sformułowana w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Ustawa 
z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim9 nakazuje zaś, by karta gwa-
rancyjna była sporządzona w języku polskim. 

Należy zauważyć, że każdy z 19 skontrolowanych przedsiębiorców udzie-
lał pisemnych gwarancji na wykonywane usługi, wydając konsumentom karty 
gwarancyjne sporządzone w języku polskim. W 12 przypadkach stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

8  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 
zmianie Kodeksu cywilnego (DzU nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

9  Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (DzU nr 90, poz. 999 z późn. zm.).
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– nie określono terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej,
– nie umieszczono informacji, że gwarancja nie zawiera uprawnień 

usługobiorcy wynikających z niezgodności towaru z umową,
– nie określono obowiązków gwaranta oraz uprawnień konsumenta 

w przypadku wystąpienia usterki,
– nie zawarto danych dotyczących przedmiotu usługi. 
W toku kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową przedsiębiorcy 

uzupełnili zakwestionowane karty gwarancyjne. 
W przypadku 14 przedsiębiorców ustalono, że udzielali oni ustnej gwa-

rancji, w ramach której zobowiązywali się do podjęcia nieodpłatnych działań 
naprawczych w określonym czasie po wyświadczeniu usługi. Podstawą działań 
reklamacyjnych był paragon lub rachunek. 

Inne obszary kontroli

Z punktu widzenia państwa istotne jest, czy przedsiębiorcy prowadzą ewi-
dencję przyjętych do realizacji usług, a z punktu widzenia konsumentów – czy 
określają przewidywany termin wykonania usługi (w zleceniach na ich wykona-
nie) oraz czy przestrzegają ustalonych terminów ich wykonania (na podstawie 
ewidencji i wystawionych faktur, rachunków). 

Inspekcja Handlowa ujawniła, że większość skontrolowanych przedsiębior-
ców nie prowadzi pełnej ewidencji usług przyjętych do realizacji. Kontrolerzy 
nie mieli natomiast zastrzeżeń do treści pisemnych pokwitowań, jednak w więk-
szości przypadków usługodawcy nie przechowują tej dokumentacji. Jeśli chodzi 
o terminowość świadczonych usług, to nie budziła ona zastrzeżeń, w odróżnie-
niu od ewidencji składanych reklamacji, którą prowadziło zaledwie dziewięciu 
spośród skontrolowanych przedsiębiorców. Na podstawie 41 dokumentów, które 
były przedmiotem analizy, stwierdzono, że wszystkie reklamacje zostały rozpa-
trzone w terminie 14 dni od dnia przyjęcia, co jest zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

Wiele fi rm usługowych wspomaga świadczenie usług sprzedażą produk-
tów. Jest to często korzystne dla konsumenta, który może zaspokoić swoje 
potrzeby sprawniej i w bardziej kompleksowy sposób. Przedsiębiorca bierze 
wówczas odpowiedzialność i za wyroby (produkty), jakie oferuje w sprzedaży 
detalicznej. 
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Z badania Inspekcji Handlowej wynika, że sprzedaż detaliczną prowadziło 
142 przedsiębiorców spośród 338 skontrolowanych. W placówkach tych spraw-
dzono oznakowanie 910 partii wyrobów, kwestionując 254 partie (27,9%), co 
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Rodzaje zakładów usługowych prowadzących sprzedaż wyrobów

Rodzaj usługi
Liczba przedsiębiorców 

oferujących wyroby 
w sprzedaży detalicznej 

Liczba produktów 
poddanych ocenie 

Liczba produktów  
zakwestiono-

wanych 
1 2 3 4

OGÓŁEM 142 910 248
oftalmiczne 23 158 49
zegarmistrzowskie 17 98 44
naprawa sprzętu RTV i AGD 11 73 31
krawieckie 9 65 17
fotografi czne 12 84 13
szewskie 4 29 12
dorabianie kluczy 2 12 12
kosmetyczne 9 45 12
ślusarsko-mechaniczne 3 26 11
czapnicze 1 10 10
poprawa kondycji fi zycznej 1 8 8
kserografi czne 3 23 7
jubilerskie 4 26 5
wypożyczania sukien ślubnych 6 35 5
kuśnierskie 1 12 4
fryzjerskie 15 92 3
fryzjersko-kosmetyczne 6 28 2
motoryzacyjne 3 21 1
pralnicze 2 5 0
serwis naprawy telefonów 
komórkowych 2 12 0

remontowo-budowlane 2 4 0
kaletniczo-rymarskie 1 5 0
serwis komputerowy 1 6 0
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1 2 3 4
wypożyczanie strojów
karnawałowych 1 8 0
parasolnicze 1 8 0
inne 1 10 0

Źródło: Raport – legalność i rzetelność przedsiębiorców…

Usługodawcy nie przywiązują dostatecznej wagi do budowania lojalności 
klientów przez odpowiednią obsługę reklamacji. Wiele fi rm wychodzi z założe-
nia, że jak długo liczba nowych klientów przewyższa liczbę utraconych, nie ma 
powodu do niepokoju. Z przeprowadzonych badań wynika tymczasem, że zdoby-
cie nowego klienta kosztuje średnio pięć razy więcej, niż utrzymanie dotychcza-
sowego. Badania wykazują także10, że większość niezadowolonych klientów nie 
składa reklamacji, tylko zmienia dostawcę danego towaru czy usługi. Zdaniem 
J. Barlow i C. Moller, reklamacji nie należy unikać, tylko traktować je jako pre-
zent od klientów11. To atrakcyjne i tanie, a niekiedy bezpłatne źródło informacji 
o tym, czego potrzebuje i oczekuje klient, gdzie dostrzega słabe ogniwo/ogniwa 
w funkcjonowaniu fi rmy, procesie obsługi czy świadczenia usługi. Właściwe roz-
patrzenie reklamacji możne przyczynić się do budowania i utrzymania lojalności 
klienta, a zdobyte tą drogą informacje mogą być przydatne dla rozwoju menedże-
rów i pracowników. 

Podsumowanie

Specyfi ka działalności usługowej wynika przede wszystkim z cech usług, 
a głównie z ich niematerialności. W ostatnich dwóch dekadach rośnie znaczenie 
usług jako sektora działalności gospodarczej i w strukturze konsumpcji. Oznacza 
to, że coraz więcej konsumentów sięga po usługi, zaś fi rmy muszą zacząć postrze-
gać konsumenta jako partnera rynkowego. To z usługobiorcami fi rmy powinni 
budować relacje partnerskie, umacniać ich lojalność, gdyż tylko wówczas będą 
mogły myśleć o długotrwałym sukcesie na rynku i wygranej walce z konkuren-
cją. Gwarancją takich zachowań jest zadowolenie klientów z wyświadczonych 
usług, szczególnie jeśli ich zakup jest powtarzalny.

10  Potwierdziły to także badania przedstawione w: A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-
-Kresło, I. Ozimek, Serwicyzacja konsumpcji…

11  J. Barlow, C. Moller, Reklamacja, czyli prezent. Strategia korzystania z informacji od klienta, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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Warto zauważyć, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodar-
czej12, podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie większości usług 
nie wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru 
działalności regulowanej. Jak stanowi art. 17 ustawy, „przedsiębiorca wyko-
nuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania 
dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów”13. Obecnie nie ma 
zatem prawnie skutecznej weryfi kacji kompetencji zawodowych usługodawców. 
Jak zapisano w ustawie z 2 lipca 2004 roku, „Właściwy organ14 nie może żądać 
ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia 
działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią 
dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub 
ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa”15.

Jak ujawniła kontrola Inspekcji Handlowej, w 2010 roku w wielu placów-
kach usługowych (ok. 37%) stwierdzono nieprawidłowości, które godzą w interes 
konsumentów. Oznacza to, że do uchybień wobec praw i interesów konsumentów 
doszło w co trzeciej badanej placówce. Szczególnie uciążliwy dla konsumen-
tów jest brak cenników i wywieszek cenowych, co może zaburzać komunikację 
między stronami umowy o świadczenie usług. Ponadto w wyniku takiej sytuacji 
konsument nie ma dostatecznej wiedzy do podjęcia w pełni świadomej decyzji 
o wyborze placówki usługowej i zakupie świadczenia usługowego. Dla niektó-
rych konsumentów dopytywanie o ceny może być wręcz krępujące. 

W latach 2008–2010 do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlo-
wej wpłynęło łącznie 4290 skarg konsumentów na fi rmy usługowe (w 2008 r. 
1578 skarg, w 2009 r. – 1328, w 2010 r. – 1384). W stosunku do roku 2008 liczba 
reklamacji zmalała, ale w 2010 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. 
Najczęściej skargi konsumentów dotyczyły: niewłaściwej jakości wykonywanych 
usług, problemów związanych z odmową uwzględniania zgłaszanych reklama-
cji, terminów wykonania usług, a nawet kultury osobistej przedsiębiorców oraz 
naruszenia dóbr osobistych konsumentów. Skargi te świadczą o niedocenianiu 

12  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, 
poz. 1807 z późn. zm.). W odniesieniu do działalności gospodarczej budowlanej, handlowej i usłu-
gowej oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2010 nr 47, poz. 278).

13  Art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku…
14  Właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodar-

czej organ administracji publicznej, samorządu zawodowego oraz inny organ władzy publicznej.
15  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej…
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klienta i jego wartości16, określanej przez sumę przychodów z klienta i kosztów 
z nim związanych, a także niepieniężnych wartości dostarczanych fi rmie przez 
klientów.

Według raportu Inspekcji Handlowej, w większości przypadków przed-
siębiorcy nie ewidencjonują przyjmowanych zamówień nawet dla własnych 
potrzeb i nie prowadzą rejestru reklamacji, co nie pozwala w pełni ocenić skali 
reklamowanych wad usług. Brak rejestru reklamacji utrudnia określenie, jaki jest 
stosunek usługodawców do składanych reklamacji, a także nie daje podstaw do 
rzetelnej oceny skali zjawiska. Z danych Inspekcji Handlowej wynika, że w latach 
2008–2010 konsumenci najczęściej reklamowali usługi remontowo-budowlane 
(1154 skargi), pralnicze (302 skargi), motoryzacyjne (281 skarg), fryzjerskie 
i kosmetyczne (134 skargi). 

Warto podkreślić, że w minionym czasie (gospodarki centralnie planowa-
nej), kiedy problem ochrony konsumenta czy jego praw miał charakter niszowy, 
w wielu fi rmach usługowych przy składaniu reklamacji obowiązywała niepisana 
zasada, w myśl której „klient ma zawsze rację”. 

Ujawnione nieprawidłowości o różnym charakterze wskazują, że przed-
siębiorcy nie zawsze doceniają wartość konsumentów. W takiej sytuacji trudno 
mówić o nowoczesnym podejściu marketingowym, w ramach którego budowa-
nie relacji z klientami jest elementem zdobywania przewagi konkurencyjnej. 

Należy także zwrócić uwagę, że „czystość rynku usług” zależy także od 
konsumentów, ich świadomości konsumenckiej. Powinni oni dążyć do zawiera-
nia umów o świadczenie wszelkich usług w formie pisemnej, ponieważ jest to 
podstawą kształtowania obowiązków i praw każdej ze stron. W umowie ważne 
jest określenie terminu wykonania usługi i kar za niedotrzymanie tego terminu. 
Usługodawcę dopinguje to do terminowego wykonania świadczenia usługo-
wego, a dla konsumenta jest zabezpieczeniem w przypadku, gdy termin nie został 
dotrzymany i chce on dochodzić swoich konsumenckich praw. 

Odpowiedzialność fi rm usługowych za prowadzoną działalność gospodar-
czą jest nierozerwalnie związana z etyką i dialogiem, zgodnie ze słowami „Czło-
wiek żyjący etycznie staje się odpowiedzialnym za porządek rzeczy, w którym 
żyje. Człowiek taki przejmuje za wszystko odpowiedzialność”17.

16  B. Dobiegała-Korona, Istota i pomiar wartości klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. 
Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010, s. 21–24.

17  S. Kierkegaard, Albo-albo, t. II, PWN, Warszawa 1976, s. 354–355.
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Summary

Under the conditions of greater and greater focus on service consumption in social 
and economic life and increasing competition in the service market building partner-
ships and building consumer loyalty are gaining in importance. These activities should be 
characterized by legality and reliability, also as an expression of concern for the security 
and economic interests of consumers. In this article the author refers to this problem pre-
senting the results of the last inspection of the business conduct of enterprises providing 
services for consumers which was carried out by the Trade Inspection in consultation with 
the Offi ce of Competition and Consumer Protection.
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Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie sytuacji na pierwotnym rynku nieruchomości 
w Polsce w latach 2004–2011. Globalne załamanie systemu fi nansowego i jego skutki ze 
względu na zależności pomiędzy światowymi podmiotami nie pozostały bez wpływu na 
sytuację polskich fi rm deweloperskich, powodując zmiany w ich zachowaniu. Niestety, 
z uwagi na specyfi kę omawianej branży, nie zawsze jej podmioty były w stanie szybko 
i odpowiednio zareagować, co ujawniło, w jak ogromnym stopniu były one uzależnione 
od gwałtownych zmian zachodzących w globalnej gospodarce.
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Wprowadzenie

W wyniku postępującej integracji państw, społeczeństw oraz gospodarek 
powstaje „jeden świat”, a tym samym światowe społeczeństwo. Powiązania 
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pomiędzy gospodarkami różnych krajów, ich systemami fi nansowymi czy orga-
nizacjami są rozwinięte na taką skalę, że sukcesy jednych podmiotów przekła-
dają się na osiągnięcia drugich, niestety, w przypadku problemów sytuacja jest 
identyczna. Następujący w ramach globalizacji wzrost zależności pomiędzy jed-
nostkami powoduje, że trudno uchronić się przed trudnościami występującymi 
w innych państwach czy organizacjach. Za sprawą tych powiązań i współza-
leżności wybuch kryzysu fi nansowego na przełomie lat 2007 i 2008 wstrząsnął 
gospodarkami wszystkich krajów oraz systemem fi nansowym w ujęciu świato-
wym. Polska gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu od reszty świata, dlatego 
problemy związane z kryzysem także jej dotyczą. Jednym z obszarów gospodarki 
reagującej w pierwszej kolejności na zmiany cyklu koniunkturalnego jest branża 
mieszkaniowa. W artykule podjęto próbę ustalenia, jakie czynniki powodowały 
zmiany w zachowaniu deweloperów oraz wybór kierunku ich działania w ostat-
nich latach. 

Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce i warunki jego sprawnego 
funkcjonowania

Aby określić motywy działania fi rm deweloperskich, należy zdefi niować 
rynek nieruchomości, ustalić jego miejsce w gospodarce rynkowej i warunki nie-
zbędne do jego sprawnego funkcjonowania. Pozwoli to na przedstawienie zależ-
ności między procesami rynkowymi a zachowaniem deweloperów. Rynkiem 
nieruchomości można nazwać:

– działania i interakcje ludzi zajmujących się kupnem, sprzedażą, wymia-
ną, użytkowaniem i rozwijaniem nieruchomości,

− działalność gospodarczą, w wyniku której dochodzi do wymiany towa-
rów, abstrakcyjny termin obejmujący wszystkie transakcje nieruchomo-
ściami w całym kraju,

– umowę, dzięki której kupujący i sprzedający spotykają się, by ustalić 
cenę, za którą dojdzie do wymiany danej własności,

– zbiór mechanizmów, za pomocą których przekazywane są prawa i udzia-
ły w nieruchomościach, ustalane są ceny oraz przemieszczane różne 
sposoby użytkowania gruntów,

– forum do kupowania i sprzedawania, czyli środek służący do zetknięcia 
nabywcy i sprzedawcy,
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– zestaw układów, w których nabywcy i sprzedawcy spotykają się przez 
mechanizm cenowy; wzajemne oddziaływanie osób, które wymieniają 
prawa własności do nieruchomości na inne aktywa (pieniądze)1.

W artykule rynek nieruchomości rozpatrywany jest także jako system, czyli 
„wyodrębniony zbiór elementów (materialnych lub abstrakcyjnych) wzajemnie 
powiązanych, rozważany jako całość, z określonego punktu widzenia, mający 
przy tym takie właściwości, których nie posiadają jego elementy”2. W tym przy-
padku mowa o czterech podsystemach (gospodarczym, społecznym, politycz-
nym i prawnym), które pozostają pod wpływem wzajemnych sprzężeń3. Każdy 
z wymienionych podsystemów wpływa pozytywnie na działalność pozostałych, 
przyczyniając się do ciągłego rozwoju rynku i możliwości wprowadzania inno-
wacyjnych rozwiązań czy instrumentów. Oddziaływanie elementów systemu na 
siebie, otoczenia na system i odwrotnie ma charakter zwrotny. Pozwala to sądzić, 
że jakiekolwiek zmiany czy sytuacje na rynku nieruchomości mogą znacząco 
wpływać na otoczenie. Rynek nieruchomości jest dynamiczny i rozwija się dzięki 
wzajemnym relacjom występującym pomiędzy elementami systemu oraz jego 
otoczeniem. Ciągły rozwój rynku nieruchomości jako systemu oznacza zwięk-
szenie stopnia skuteczności w niezmiennym otoczeniu przez zapamiętywanie 
określonych wzorców zachowania w określonych warunkach4. Rynek nierucho-
mości staje się systemem adaptacyjnym, który w zmieniających się warunkach 
otoczenia jest zdolny do podnoszenia stopnia skuteczności, dzięki aktywnemu 
poszukiwaniu nowych wzorców zachowania. 

Nieruchomości pełnią wiele istotnych funkcji w gospodarce, ponieważ 
zaspokajają zróżnicowane potrzeby uczestników. Są obiektami inwestycyjnymi 
przynoszącymi dochody, dobrem konsumpcyjnym, obiektami fi skalnymi czy 
– dzięki ustanawianiu hipoteki – źródłem pozyskania kapitału. Można zatem 
stwierdzić, że rozwój koniunktury gospodarczej ma ogromny wpływ na rozwój 
rynku nieruchomości, który uwidacznia się głównie przez zmiany popytu na 
powierzchnie, zmiany w sektorze budowlanym, kształtowaniu stóp oprocento-
wania udzielanych kredytów czy ocenie atrakcyjności innych lokat. Z kolei rynek 
nieruchomości oddziałuje na gospodarkę przez zmiany w tworzeniu produktu 

1  E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 40–41.

2  T. Jajuga, K. Jajuga, K. Wrzosek, S. Wrzosek, Elementy teorii systemów i analizy systemowej, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993.

3  M. Bryx, Rynek nieruchomości – system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa 2006, s. 88–89.
4  A. Koźmiński, Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa, s. 18.
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krajowego brutto, relacji udzielonych kredytów hipotecznych do PKB czy kształ-
towaniu udziału rynku w dostarczaniu powierzchni, głównie mieszkalnych. 

Gdy w gospodarce następuje faza ożywienia, wówczas zwiększa się zatrud-
nienie, prowadząc do wzrostu dochodów uzyskiwanych przez społeczeństwo 
i spadku bezrobocia. Wraz ze wzrostem zamożności zwiększa się popyt na dobra 
konsumpcyjne, także na nieruchomości, a to z kolei wzmaga zainteresowanie 
inwestorów i powoduje ożywienie w sektorze budowlanym. Działania dewe-
loperskie podejmowane są jednak z opóźnieniem z uwagi na konieczność roz-
poznania popytu i dokonania wyboru właściwego sektora. Wzrost popytu na 
nieruchomości, na przykład mieszkalne, spowoduje zwiększenie liczby zaciąga-
nych kredytów hipotecznych.

Rozpatrując wpływ rynku nieruchomości na gospodarkę, należy się zasta-
nowić, czy i w jakim stopniu rynek ten jest atrakcyjny. Jako element gospodarki 
wykazuje on tendencje pozytywnego i negatywnego oddziaływania na koniunk-
turę gospodarczą. Możliwe jest pobudzenie gospodarki krajowej za sprawą zaso-
bów nieruchomości, przede wszystkim mieszkalnych. Odbywa się to głównie 
przez zwiększenie dopływu kredytów hipotecznych oraz inwestycyjnych dla fi rm 
deweloperskich. 

Dzięki rozwojowi działalności deweloperskiej wzrasta poziom zatrudnie-
nia w różnych sektorach gospodarczych, co wpływa na ożywienie gospodarki5. 
W aspekcie gospodarki lokalnej warto podkreślić, że jednym ze źródeł dochodów 
gminy są podatki od nieruchomości. Jest to korzystne dla regionu, gdyż przy-
czynia się do wzrostu atrakcyjności rynku lokalnego, zachęcając do lokowania 
środków fi nansowych w nieruchomości. 

Czynniki wpływające na zachowanie fi rm deweloperskich

Na rynek nieruchomości odbywa się proces, w wyniku którego kupujący 
i sprzedający wymieniają prawa do nieruchomości na określonych warunkach. 
Istotnym elementem tego procesu jest konkurencja, czyli dążenie do przedsta-
wienia ofert korzystniejszych od innych pod względem jakości, ceny lub innych 
walorów nieruchomości, wpływających na decyzję zawarcia transakcji. Na takim 
rynku kupujący i sprzedający wzajemnie na siebie oddziałują w celu określenia 
wysokości ceny na określony towar. Oddziaływania te określa się jako popyt 

5  L. Kałkowski, W. Korecki, W. Rydzik, W. Stanisławska, Możliwość wykorzystania budow-
nictwa mieszkaniowego jako czynnika ożywienia gospodarki, „Problemy Rozwoju Budownictwa” 
1992, nr 1.
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i podaż na rynku6. Przedstawienie relacji między uczestnikami rynku odbywa się 
za pomocą krzywych popytu i podaży, a miejsce ich przecięcia stanowi punkt 
równowagi i wyznacza cenę, dla której wielkość zgłaszanego popytu jest równa 
wielkości oferowanej podaży. Wszelkie odchylenia uznawane są za niedobór lub 
nadwyżkę na rynku. Relacje rynkowe pomiędzy popytem a podażą są zakłócane 
przez ingerencje czynników zewnętrznych, także działania interwencyjne ze 
strony państwa. Rynek nieruchomości, podobnie jak inne rynki, dąży do równo-
wagi, jednak z powodu jego specyfi ki, podaż na nim wolniej dostosowuje się do 
popytu. W konsekwencji, pomimo ciągłego dążenia do równowagi, stanu tego 
nigdy nie udaje się osiągnąć. 

Rynek nieruchomości jest popytowo związany z rynkiem kapitałowym7. 
O wielkości popytu decydują przede wszystkim ceny, zatem gdy ceny rosną, to 
wielkość popytu spada i odwrotnie – gdy ceny maleją, wówczas wielkość popytu 
rośnie. Na popyt wpływają także czynniki pozacenowe, takie jak: konieczność 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, preferencje konsumentów 
i inwestorów, moda, snobizm, zamożność społeczeństwa, prognozy ekonomiczne 
i polityczne oraz spekulacje. 

Uogólniając, można powiedzieć, że rynek nieruchomości jest podażowo 
związany z rynkiem budowlanym8. Podaż oznacza liczbę towarów (nieruchomo-
ści) zaoferowanych do sprzedaży w danym czasie po każdej cenie. Podaż nieru-
chomości to nie zasób ani nowy przyrost tego zasobu, ani także zmiany zasobu 
netto (czyli po uwzględnieniu zasobu, który nie powinien być już użytkowany, 
na przykład ze względu na stan techniczny)9. Podaż jest rosnącą funkcją ceny, 
co oznacza, że liczba dóbr oferowanych na rynku nieruchomości rośnie, gdy 
następuje wzrost cen i odwrotnie. Wzrost podaży nieruchomości jest ograniczony 
w wyniku istotnego uzależnienia od ceny i czynników produkcji, co z kolei spra-
wia, że podaż nie dostosowuje się w sposób elastyczny do zmian zachodzących 
na rynku.

Aby ustalić, jakie czynniki wpływają na zachowanie deweloperów, należy 
zwrócić uwagę nie tylko na specyfi czne zależności popytowo-podażowe charak-
teryzujące rynek nieruchomości, ale także na jego następujące cechy:

6  Z. Brzeziński, Pośrednik na rynku nieruchomości, Poltext, Warszawa 2002, s. 42.
7  W.J. Brzeski, G. Dobrowolski, S. Sędek, Vademecum pośrednika nieruchomości, Krakowski 

Instytut Nieruchomości, Kraków 2004, s. 225.
8  Ibidem, s. 225.
9  E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1999, s. 51.
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− niejednolitość – w zależności od przyjętego kryterium wyróżnia się inne 
przekroje rynku (np. w kryterium przedmiotowym mówi się o rynku 
nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, rolnych, przemysło-
wych czy specjalnego przeznaczenia),

− niedoskonałość – trudność w przeprowadzeniu analizy, nieskuteczność, 
zdezorganizowanie rynku; o niedoskonałości decydują takie czynniki, 
jak: zachowania spekulacyjne i monopolistyczne, brak przejrzystej in-
formacji, różnorodność nieruchomości, kapitałochłonność transakcji 
itd.,

− niską elastyczność podaży i popytu, rozumianą jako niedopasowaną 
reakcję podaży i popytu na zmianę cen,

− konieczność fachowej obsługi,
− zwykle lokalny charakter,
− niski poziom efektywności związany z brakiem pełnej informacji i nie-

ograniczonej liczby uczestników,
− interwencjonizm publiczny w postaci wpływu sektora publicznego 

i władz lokalnych m.in. na liczbę wydawanych pozwoleń, system podat-
kowy, czynszowy, przepływ kapitału zagranicznego.

Oceniając przyczyny zachowań deweloperów, należy szczególną uwagę 
skierować na kwestię ryzyka, zwłaszcza dotyczącego fi nansowania, co wiąże 
się z dostępnością kredytowania oraz kryzysem bankowym. Trudno wymienić 
wszystkie ryzyka występujące na rynku nieruchomości, jednak do głównych 
należy zaliczyć:

− ryzyko deweloperskie – możliwość wystąpienia trudności z wynajmem 
lub sprzedażą nieruchomości w związku z niespełnieniem wymogów 
dotyczących koncepcji inwestycji w wyniku nieatrakcyjnej lokalizacji 
lub przyjętej koncepcji użytkowania. O ryzyku deweloperskim moż-
na mówić na przykład wówczas, gdy fi rma budowlana przesuwa swo-
ją działalność do segmentu, w którym nie ma doświadczenia, lub po-
dejmuje budowę w nieznanych jej lokalizacjach, ale także wtedy, gdy 
przekroczone zostają jej możliwości fi nansowe lub menedżerskie. Za 
ryzyko deweloperskie można też uznać ryzyko prognozy (możliwość, 
że przyjęte czynniki w rzeczywistości nie wystąpią) oraz ryzyko plano-
wania (możliwość, że po dokonanej analizie wariant inwestycji zostanie 
odrzucony ze względów fi nansowych i technicznych, pomimo sporzą-
dzonego projektu i planu),
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− ryzyko czasu – możliwość przekroczenia planowanego okresu realizacji 
inwestycji w wyniku wysokiego udziału kapitału obcego, złej organiza-
cji zespołu wykonawców lub trudności w uzyskaniu pozwoleń; 

− ryzyko związane z uzyskaniem pozwoleń i zezwoleń – występuje 
w przypadku niespełnienia wymagań prawnych, ale również w sytu-
acji sprzeciwu i protestów ze strony osób zamieszkujących w otoczeniu 
planowanej budowy nieruchomości, pomimo zrealizowania wszelkich 
wytycznych ujętych w przepisach prawa;

− ryzyko wzrostu kosztów – wiąże się z długim okresem realizacji in-
westycji i trudnością dokładnego oszacowania kosztów już na etapie 
wstępnego procesu inwestycyjnego, 

− ryzyko związane z gruntem przeznaczonym pod budowę – by je zmi-
nimalizować, należy szczegółowo ocenić grunt pod kątem zanieczysz-
czeń, znalezisk archeologicznych czy pozostawionych niewypałów, 
a nie tylko warunków topografi cznych,

− ryzyko fi nansowania – jest to jedno z najważniejszych ryzyk ponoszo-
nych przez dewelopera, ściśle związane z sytuacją na rynku banko-
wym. Deweloper – ze względu na niewystarczające kapitały własne 
– pozyskuje środki fi nansowe obce. W długiej perspektywie czasowej 
musi uwzględniać ryzyko zmian stóp procentowych, ryzyko kursowe, 
infl acyjne, ale także samą dostępność kredytów dla fi rm deweloperskich 
i osób chcących zakupić mieszkanie10. 

Źródła pochodzenia wymienionych ryzyk są więc makroekonomiczne, 
mikroekonomiczne oraz mezoekonomiczne (sektorowe)11.

Kryzys na rynku fi nansowym, którego pierwsze skutki odczuli dewelope-
rzy już w 2008 roku, pokazał, jak ogromną siłę mają uwarunkowania ogólno-
gospodarcze. Przedstawiona w dalszej części artykułu sytuacja podmiotów rynku 
nieruchomości w latach 2004 –2011 obrazuje skutki braku stabilizacji w systemie 
fi nansowym.

Sytuacja deweloperów na rynku nieruchomości w latach 2004–2011

Przed wybuchem kryzysu, który spowodował globalne załamanie systemu 
fi nansowego, na polskim rynku nieruchomości, także w branży deweloperskiej, 
panowało znaczne ożywienie. Mowa o latach 2004–2006, kiedy na rynku nieru-

10  M. Dąbrowski, K. Kirejczyk, Inwestycje deweloperskie, Twigger, Warszawa 2001, s. 58–63.
11  E. Siemińska, Inwestowanie na rynku nieruchomości, Poltex, Warszawa 2011, s. 28.
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chomości występowała niska podaż, a do realizacji przygotowana była znaczna 
liczba projektów deweloperskich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele 
krajów europejskich otworzyło dla jej obywateli rynki pracy, zaś Polska otwo-
rzyła się dla inwestorów zagranicznych. Tanie polskie nieruchomości były atrak-
cyjne dla cudzoziemców, a dokonywane przez nich zakupy wzmagały popyt, 
prowokując wzrost cen. Polacy pracujący za granicą także zarabiali przede 
wszystkim z myślą o mieszkaniach, które chcieli kupić w Polsce. W kraju rów-
nież coraz więcej osób stać było na własne lokum, zwłaszcza że banki chętnie 
udzielały kredytów. W rezultacie w latach 2004–2008 nastąpił wielki boom 
budowlany12. Ceny nieruchomości rosły, a branża deweloperska przeżywała 
rozkwit, był to więc idealny moment do inwestowania. Na rynku pojawiło się 
wiele nowych fi rm trudniących się budową mieszkań, zachęconych perspektywą 
szybkiego i pewnego zarobku. W owych czasach prosperity wielu deweloperów 
nie posiadało środków pochodzących z instytucji fi nansowych na sfi nansowa-
nie inwestycji, jednak mimo tego rozpoczynało ich realizację. O sukcesie tych 
przedsięwzięć decydowały przede wszystkim dostępność kredytów hipotecznych 
dla kupujących mieszkania i szybki wzrost cen nieruchomości, przyspieszający 
podejmowanie decyzji o zakupie własnego lokum. Osób gotowych zapłacić 
za tzw. „dziurę w ziemi” nie brakowało, więc groźba ewentualnego niezreali-
zowania inwestycji była niewielka. Niestety, w późniejszych latach stosowanie 
takich metod i chęć uzyskania najwyższych z możliwych profi tów, bez względu 
na poziom ponoszonego ryzyka, doprowadziły niektóre fi rmy deweloperskie na 
skraj bankructwa, ujawniając ich nieodpowiedzialność i skłonność do hazardu. 
Zanim jednak do tego doszło można było obserwować jeszcze inne zjawisko, 
a mianowicie osiąganie zysków ze spekulacji gruntami budowlanymi. Zakupu 
działek pod inwestycje mieszkaniowe dokonywały osoby prywatne, powiązane 
z fi rmą deweloperską, a następnie odsprzedawały je kilkakrotnie drożej spółce, 
z którą pozostawały w bliskich relacjach. W ten sposób działała na przykład fi rma 
Leopard SA z Krakowa, której właściciele, dążąc do zwiększenia osiąganych 
zysków i stworzenia banku gruntów, zaczęli się zadłużać. Zaciągnęli pożyczkę 
między innymi w funduszu inwestycyjnym Manchester Securities Corporation 
z Nowego Jorku, a jednym z zabezpieczeń były hipoteki na mieszkaniach przy 
ul. Wierzbowej. Firma cieszyła się pozytywną opinią, gdyż działała na rynku 
stosunkowo długo. Budowała mieszkania o dobrym standardzie, szybko i po 

12  E. Piłat, Klątwa upadłych deweloperów, „Dziennik Polski” 2011, http://www.deon.pl/czytelnia 
/czasopisma/dziennik-polski/art,339,klatwa-upadlych-deweloperow.html (2.12.2011).



55 Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych fi rm...

umiarkowanych cenach. Niestety, inwestorzy przestali płacić za atrakcyjny grunt 
każdą cenę, w konsekwencji czego na początku 2008 roku Leopard miał wielki 
bank działek, na które nie było kupca. Firma ogłosiła bankructwo, a w masie upa-
dłości znalazło się 180 mieszkań przy ul. Wierzbowej, za które klienci nie tylko 
zapłacili pełną cenę, ale nawet się do nich wprowadzili13. Takich przykładów na 
polskim rynku w ostatnich latach nie brakowało, dla niektórych fi rm stosowanie 
takich praktyk zakończyło się zaprzestaniem działalności prowadzonej często 
przez wiele lat, pozwami sądowymi od oszukanych klientów lub – w najlep-
szym przypadku – utratą renomy i pozycji na rynku. Zachowania te i poczucie 
bezkarności fi rm sprawiły, że zaufanie do branży deweloperskiej zaczęło stop-
niowo spadać. 

Na kolejne lata przypadł początek kryzysu, na który w pierwszej kolej-
ności spadkiem indeksów zareagowała warszawska giełda, a w późniejszym 
etapie rynek międzybankowy. Dla branży deweloperskiej konsekwencją kry-
zysu w latach 2007–2008 były trudności w uzyskaniu fi nansowania realizacji 
inwestycji oraz problemy potencjalnych klientów z otrzymaniem kredytów na 
zakup mieszkania. W wyniku tej sytuacji fi rmy deweloperskie obniżyły tempo 
realizacji nowych projektów i doświadczyły spowolnienia sprzedaży obiektów 
już wybudowanych. Dodatkową komplikacją było osłabienie złotego, które 
wpłynęło na wysokość kredytów zaciągniętych w obcych walutach, popularnych 
z uwagi na niższe raty kredytowe. Koszty ponoszone przez deweloperów zaczęły 
więc rosnąć, a efektem pogarszającej się sytuacji na rynku nieruchomości (także 
fi rm deweloperskich) były pierwsze bankructwa – w 2007 roku upadło w Polsce 
47 spółek deweloperskich, zaś w 2008 roku – 5914. Podsumowania sytuacji na 
rynku nieruchomości dokonano w raporcie przygotowanym przez analityków 
PriceWaterHouseCoopers. W świetle tego opracowania rok 2008 zakończył się 
dla deweloperów dobrymi wynikami sprzedaży – w ostatnim kwartale 2008 roku 
mediana przychodów spółek wchodzących w skład indeksu WIG Deweloperzy 
wzrosła o 13% w stosunku do czwartego kwartału 2007 roku. Niestety, coraz 
niższe ceny transakcyjne nieruchomości i oczekiwania ich dalszego spadku, 
a także ograniczona akcja kredytowa banków spowodowały, że w drugiej poło-
wie 2008 roku spadek kursów akcji spółek deweloperskich notowanych na GPW 

13  U. Szyperska, Doczekać kluczy – seria upadłości fi rm deweloperskich, http://www.polityka.
pl/rynek/gospodarka/1507066,1,seria-upadlosci-fi rm-deweloperskich.read (2.12.2011).

14  M. Madej, Bankructwo dewelopera mniej szkodliwe dla klienta, http://www.mieszkaniowy.
biz/bankructwo-dewelopera-mniej-szkodliwe-dla-klienta (2.12.2011).
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był największy ze wszystkich branż15. Można stwierdzić zatem, że budownic-
two – głównie mieszkaniowe – okazało się obszarem najbardziej wrażliwym na 
zmiany w ogólnej sytuacji gospodarki krajowej. 

W 2009 roku deweloperzy w dalszym ciągu odczuwali skutki kryzysu fi nan-
sowego, które determinowały ich zachowania. Z powodu rosnących kosztów 
inwestycji, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych, dużej konkurencyjno-
ści i trudności w uzyskaniu kredytów, wiele inwestycji zostało wstrzymanych, 
a części z nich w ogóle nie zrealizowano. Sytuacja w budownictwie znacząco 
się pogorszyła, nastąpiły kolejne bankructwa, głównie związane z utratą przez 
deweloperów płynności fi nansowej. W tym okresie w najlepszym położeniu 
znajdował się sektor budownictwa drogowego, na co wpłynął znaczny udział 
środków unijnych w fi nansowaniu przedsięwzięć realizowanych w tym obsza-
rze16. W latach 2009–2010 nastąpiło wyraźne ograniczenie budownictwa miesz-
kaniowego w stosunku do lat 2007–2008. Z powodu nadwyżki niesprzedanych 
mieszkań wybudowanych w poprzednich latach wstrzymano nowe inwestycje. 
Czynnikiem mającym największy wpływ na zachowanie deweloperów był rynek 
kredytowy. Dostępność lub brak fi nansowania decydowały o uruchamianiu bądź 
wstrzymywaniu projektów, wahaniach płynności fi nansowej i niepewnej sytuacji 
fi rm budowlanych. W raporcie Narodowego Banku Polskiego na temat budownic-
twa mieszkaniowego w latach 2002–2009, jako czynnik najsilniej oddziałujący na 
popyt mieszkaniowy wskazano kredyty (zwłaszcza denominowane we frankach 
szwajcarskich), czemu sprzyjał ukształtowany w Polsce model systemu banko-
wego, oparty na bankach uniwersalnych, należących do dużych międzynarodo-
wych grup kapitałowych. Dzięki temu możliwy był transfer środków z rynków 
międzynarodowych z ominięciem bardziej konserwatywnych regulacji, dotyczą-
cych banków hipotecznych. W omawianej dekadzie poziom zadłużenia kredyto-
wego gospodarstw domowych wzrósł z nieznaczącego dla sektora i gospodarki 
do będącego podstawowym czynnikiem popytu na największych rynkach miesz-
kaniowych Polski17. Gwałtowna akcja kredytowa banków, powodująca infl ację 
na rynku mieszkań, w drugiej połowie dekady skutkowała narastającymi pro-

15  J. Socha, W. Orłowski, J. Sękowski, Kryzys na rynkach fi nansowych – wyzwania stojące przed 
spółkami, 2009, s. 20–21, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/raport-kryzysowy.pdf (2.12.2011).

16  T. Starzyk, Raport ryzyka branżowego: Budownictwo i deweloperzy, cz. II, 2009, http://www.
gazetafi nansowa.pl/index.php/wydarzenia/analizy/2212-raport-ryzyka-branowego-budownictwo-
i-deweloperzy-cz-ii.html (5.12.2011).

17  H. Augustyniak, J. Łaszek, M. Widłak, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszka-
niowych w Polsce w latach 2002–2009, NBP 2010, s. 38, http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nie-
ruchomosci/raport_2002_2009.pdf (5.12.2011).
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blemami płynnościowymi banków, które w konsekwencji rozpoczęły powolne 
podwyżki stóp procentowych, mimo że marża w relacji do stopy WIBOR była 
w zasadzie stabilna. Przez kryzys fi nansowy i jego konsekwencje banki krajowe 
inaczej zaczęły postrzegać ryzyko kursowe i kredytowe związane z kredytami 
mieszkaniowymi. Jednocześnie rosnące koszty refi nansowania z drożejących 
depozytów na rynku krajowym doprowadziły do spadku zyskowności kredytów 
mieszkaniowych, ponieważ WIBOR przestał odzwierciedlać rzeczywiste koszty 
pieniądza, które rosły. Banki zmniejszyły dynamikę akcji kredytowej, a następ-
nie ją obniżyły. Gwałtownemu ograniczeniu uległ też dostęp do środków zagra-
nicznych, jako konsekwencja spadku zaufania na międzynarodowych rynkach 
kapitałowych. Dla krajowej podaży kredytów duże znaczenie miała też kondy-
cja banków matek, które – wobec strat kapitałowych i spadku współczynników 
wypłacalności – ograniczały akcję kredytową w spółkach zależnych. Dewelope-
rzy nadal (od 2007 r.) wstrzymywali część swoich przedsięwzięć lub całkowicie 
z nich rezygnowali z powodu braku fi nansowania, przez zaostrzenie polityki 
kredytowej czy utratę płynności. Ceny nieruchomości zaczęły spadać, a sprzedaż 
mieszkań nie była już tak intensywna, pojawiły się też pierwsze akcje marketin-
gowe zmierzające do jej pobudzenia, na przykład jako dodatek do zakupionego 
mieszkania oferowano samochód lub wykończenie kuchni. 

W 2010 roku czynnikiem decydującym o działaniach deweloperów lub 
o pojawiających się trudnościach na rynku ponownie okazał się system fi nansowy 
z uwagi na prowadzoną akcję kredytową. Za sprawą globalizacji i związanej z nią 
deregulacji systemu fi nansowego nastąpił znaczący wzrost ryzyka w odniesieniu 
do kredytów mieszkaniowych18. Ze względu na wysoką opłacalność działalności 
deweloperskiej w sektorze budownictwa mieszkaniowego, pomimo ryzyka na 
rynku pojawiali się nowi deweloperzy, a fi rmy już istniejące rozpoczynały nowe 
inwestycje, by wykorzystać posiadane banki ziemi. W wyniku sytuacji panują-
cej na rynku deweloperzy musieli zweryfi kować swoje oczekiwania dotyczące 
możliwości sprzedaży mieszkań po wysokich cenach, a ponownie rosnąca liczba 
niesprzedanych mieszkań skłaniała ich do obniżania cen. W konsekwencji ceny 
mieszkań w największych miastach Polski, choć niewiele, jednak zaczęły stop-
niowo spadać. Stabilizacja na rynkach fi nansowych w Polsce w 2010 roku, wyra-
żająca się spadkiem stóp procentowych i premii za ryzyko względem wielkości 

18  H. Augustyniak, K. Gajewski, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych w Polsce w 2010 r., NBP 2011, s. 28, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/
rynek_nieruchomosci/index1.html (8.12.2011).
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z boomu, prowadziła do stopniowego wzrostu dostępności kredytowej mieszka-
nia, będącej miernikiem efektywnego popytu19. Sytuacja na rynku spowodowała 
powstanie nowego punktu równowagi, przy mniejszej wielkości produkcji i niż-
szych cenach mieszkań. 

Tendencja ta jest kontynuowana w 2011 roku. Nastąpiło wyhamowanie 
spadku cen mieszkań, natomiast liczba ofert sprzedaży rośnie, ponieważ dewelo-
perzy poszukują nowych gruntów, by rozpocząć budowę kolejnych obiektów. Do 
wzrostu popytu na kredyty i mieszkania przyczynił się spadek marży i niewielkie 
zmniejszenie udziału nowych kredytów złotowych w całości nowo udzielanych 
kredytów mieszkaniowych20. Niskie koszty budowy oraz większa dostępność 
działek budowlanych sprawiają, że fi rmy deweloperskie dążą do zwiększenia 
podaży na rynku. Taka sytuacja determinuje potrzebę konkurowania o klienta 
i tym samym oddziałuje na cenę mieszkań. Zmiany w polskim prawie i progra-
mie „Rodzina na swoim” mogą wiązać się dla branży budowlanej z pewnymi 
trudnościami ze sprzedażą mieszkań. Kompletna ocena sytuacji deweloperów za 
2011 rok będzie możliwa po uzyskaniu wszystkich wyników fi nansowych. 

Podsumowanie

Analizując sytuację branży mieszkaniowej w latach 2004–2011, można 
stwierdzić, że podstawowym czynnikiem wpływającym na zmianę zachowania 
fi rm deweloperskich jest system fi nansowy i jego kondycja. Wynika to z dużej 
zależności między realizowaniem inwestycji lub zakupem mieszkań przez 
klientów a możliwością uzyskania na te cele fi nansowania ze źródeł zewnętrz-
nych. Jeśli w sektorze międzybankowym występuje trudna sytuacja, to – przez 
powiązania między bankami – trudności te przekładają się na sytuację w innych 
krajach. Wzrastają wówczas koszty uzyskania kredytów, rośnie oprocentowanie 
i następuje zaostrzenie kryteriów przyznawania fi nansowania. Mniej osób pozy-
skuje pieniądze, maleje zainteresowanie zakupem nieruchomości, pojawiają się 
trudności w spłatach rat kredytowych lub brak środków na realizację nowych 
inwestycji dla deweloperów. Wahania na rynku światowym spowodowały rów-
nież wahania wysokości euro czy franka szwajcarskiego, co wpłynęło na wyso-
kość zaciągniętych kredytów hipotecznych. 

19  Ibidem, s. 9.
20  J. Łaszak, H. Augustyniak, K. Olszewski, K. Gajewski, Informacja o cenach mieszkań i sy-

tuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2011 r., 
NBP 2011, s. 1, http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_06_2011.pdf 
(8.12.2011).



59 Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych fi rm...

Dobra koniunktura gospodarcza kraju i wzrost aktywności gospodarczej 
również sprzyjają spółkom budownictwa mieszkaniowego, stanowią bowiem 
czynnik ekonomiczny, gwarantujący wzrost dochodów ludności, a tym samym 
zwiększenie zainteresowania konsumpcją, w tym przypadku zakupem własnego 
lokum. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście stabilizacja na rynku pracy 
i poziom oszczędności, przekładający się na możliwość spłaty zaciągniętych 
zobowiązań. Ważną kwestią jest także możliwość zakupu mieszkania przez osoby 
młode, które ze względu na brak środków fi nansowych oraz niepewną sytuację 
na rynku pracy często zmuszone są odłożyć decyzję o zakupie własnego lokum, 
nie przyczyniając się do rozwoju rynku nieruchomości. Programy rządowe, jak 
„Rodzina na swoim”, także stymulowały zapotrzebowanie na posiadanie nieru-
chomości, a ich ograniczenie spowoduje, że osoby, które nie zdecydowały się lub 
nie mogły z nich skorzystać, być może będą musiały całkowicie zrezygnować 
z nabycia mieszkania, skutkiem czego wielkość sprzedaży spadnie. 

Kolejny ważny dla branży czynnik to udział zagranicznego kapitału inwe-
stycyjnego w wielkości inwestycji. Jego zmniejszenie grozi negatywnymi skut-
kami dla sektora nieruchomości, ponieważ inwestorzy krajowi mogą nie być 
w stanie zrównoważyć potrzeb rynku, w efekcie czego w segmencie tym nastąpi 
spowolnienie. Zainteresowanie z zewnątrz będzie przekładać się na ożywienie 
rynku nieruchomości.

Zachowanie deweloperów na przełomie ostatnich lat ze względu na specy-
fi kę tego rynku często okazywało się być niedostosowane do szybko zmieniają-
cej się sytuacji światowej. W wyniku reakcji na zmiany w systemie fi nansowym, 
a tym samym ograniczenia akcji kredytowej, fi rmy deweloperskie musiały 
wstrzymywać realizację inwestycji lub całkowicie z nich rezygnować. Pojawiały 
się problemy z utrzymaniem wysokiego poziomu sprzedaży, co doprowadziło 
do nadwyżki mieszkań. W miarę poprawy ogólnej kondycji fi nansowej rósł 
optymizm spółek budownictwa mieszkaniowego, które podejmowały decyzję 
o zwiększaniu podaży i przygotowywaniu kolejnych inwestycji. 
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PROBLEMS AND TRANSFORMATIONS 
IN THE BEHAVIOR CONTEMPORARY DEVELOPMENT COMPANIES

Summary

The purpose of the article was to present the situation at the primary real estate mar-
ket in Poland between 2004 and 2011. The global collapse of the fi nancial system, as well 
as its effects, due to the correlation between operators of the world economy, were not 
without relevance to the situation of Polish developers. It has also caused changes in their 
behaviour. Unfortunately, because of the specifi c of the business discussed in the article, 
its entities has not always been able to react quickly and appropriately. It has revealed the 
degree of their dependence on the rapid changes occurring in the global economy. 
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Streszczenie

W artykule przedstawiono znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw handlowych 
wśród ogółu fi rm działających w sferze handlu oraz w zbiorowości przedsiębiorstw mikro 
ogółem w gospodarce. Dynamiczny rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych i sklepów dyskontowych oraz szybko rosnąca siła sieci handlowych sprawiają, że 
mikrofi rmy funkcjonujące w sferze handlu poddane są silnej konkurencji. W artykule 
omówiono strategie, które mogą być szansą dla małych fi rm handlowych, a także przed-
stawiono krótkookresowe prognozy ich rozwoju.

Słowa kluczowe: handel, strategie, mikro i małe fi rmy, konkurencja, relacje.

Zmiany w liczebności mikroprzedsiębiorstw handlowych

W 2010 roku liczebność przedsiębiorstw mikro w sekcji handel; naprawa 
pojazdów samochodowych wynosiła 1 064 272 podmioty i była o 27 395 fi rm 
większa niż w roku 2009, co prawdopodobnie było przejawem powolnego oży-
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wienia gospodarczego, zaobserwowanego w 2010 roku. Mimo wzrostu liczebno-
ści mikrofi rm w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, udział tych 
przedsiębiorstw w ogóle najmniejszych fi rm w gospodarce obniżył się z 29,2% 
w 2009 roku do poziomu 28,7% w 2010 roku. Stało się tak za sprawą większej 
dynamiki liczby przedsiębiorstw mikro w gospodarce narodowej niż w sekcji 
handel; naprawa pojazdów samochodowych (odpowiednio 104,7% i 102,6%). 
Przedsiębiorstwa mikro należące do sekcji handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych, mając udział 28,7%, są jednak nadal największą liczebnie grupą 
w porównaniu z mikrofi rmami funkcjonującymi w innych sekcjach gospo-
darki narodowej. W 2009 roku na jedno mikroprzedsiębiorstwo w gospodarce 
ogółem przypadało 2,2 pracujących, podczas gdy na jedno mikroprzedsiębior-
stwo handlowe – 2,4 pracujących1. W 2010 roku w sferze handlu pracowało 
2219,6 tys. osób, tj. 15,8% ogółu pracujących w gospodarce Polski. Wysoki 
udział mikroprzedsiębiorstw handlowych w ogóle przedsiębiorstw w gospodarce 
oraz znaczenie fi rm handlowych jako pracodawców wskazują na istotną rolę 
sfery handlu dla rynku pracy w Polsce.

Usługi detaliczne świadczy 62,2% mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących 
w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych. Większe fi rmy częściej 
specjalizują się w działalności hurtowej, wymagającej zaangażowania większych 
zasobów materialnych, fi nansowych i ludzkich. Silna konkurencja doprowadziła 
do eliminacji wielu małych hurtowni, niespełniających oczekiwań partnerów 
biznesowych. W handlu detalicznym natomiast, mimo wzrastającej konkuren-
cji, nowe podmioty próbują znaleźć swoje miejsce na rynku. Wynika to z ciągle 
niskiej bariery wejścia nowych fi rm do sfery handlu detalicznego, zachęcającej 
przedsiębiorcze osoby do podejmowania działalności w tej sferze. Rok 2010 był 
kolejnym, w którym odnotowano znacznie większy niż w latach poprzednich 
udział liczby nowo zarejestrowanych podmiotów osób fi zycznych, prowadzących 
działalność handlową (prawie 12%), jednak to tempo osłabło. O ile w 2009 roku 
wzrost liczby nowo zarejestrowanych fi rm w porównaniu z rokiem 2008 wyniósł 
21,6%, to w 2010 roku kształtował się na poziomie 14,8% wobec 2009 roku. 
Korzystne zmiany nastąpiły też w odniesieniu do fi rm „wychodzących” z rynku 
– dynamika fi rm wyrejestrowanych w 2009 roku, liczona do roku 2008, wyniosła 
149,1%, podczas gdy w 2010 roku w stosunku do roku 2009 stanowiła 65,4%2. 

1  Raport o stanie handlu wewnętrznego (lata 2006–2010), cz. I, rozdział 2, red. U. Kłosiewicz-
-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011. 

2  Ibidem.
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Strategie dla mikro i małych fi rm handlowych

Mikrofi rmy handlowe poddane są silnej konkurencji ze strony sieci wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych, w tym sieci sklepów dyskontowych, 
które stosują agresywne strategie cenowe, koncentrują zakupy u wybranych 
dystrybutorów, rozwijają własne marki i optymalizują asortyment, świadomie 
kreują wizerunek fi rmy oraz wprowadzają profesjonalny merchandising3. W tych 
warunkach szansą dla mikrofi rm handlowych może być kreatywne wykorzysta-
nie skłonności konsumentów w Polsce do zakupów w małych sklepach, zloka-
lizowanych blisko miejsca zamieszkania. Z badania TNS OBOP wynika, że aż 
54% Polaków robi „bardzo często” lub „często” zakupy w sklepach osiedlowych, 
a tylko co dziesiąta osoba kupuje w nich „rzadko” albo „prawie w ogóle lub 
nigdy”4. Czynnikami, które skłaniają konsumentów do zakupów w małofor-
matowych sklepach, są wysoka jakość produktów i indywidualny kontakt ze 
sprzedawcą. Rozwój handlu internetowego może jednak zmienić w przyszłości 
funkcję handlu tradycyjnego i uczynić go witryną służącą do ekspansji produk-
tów, zwłaszcza nieżywnościowych, oraz miejscem raczej testowania aniżeli 
zakupu produktów. Jest prawdopodobne, że handel elektroniczny stanie się kana-
łem dokonywania rzeczywistych transakcji zakupu5. Małe fi rmy handlowe muszą 
wykazać się szczególną wrażliwością na zmiany zachodzące w otoczeniu i ela-
stycznie dostosowywać się do nich. Jest to tym bardziej ważne, że konkurenci 
szybko podejmują próby kopiowania czynników sukcesu fi rmy. W przyszłości 
jednym z kluczowych wyzwań marketingowych będzie prawdopodobnie umie-
jętność kreowania wyrazistego wizerunku fi rmy, budowanego z wykorzystaniem 
czynników trudnych do skopiowania przez konkurentów (indywidualizacja 
obsługi i wysokie standardy świadczenia usługi dla konsumenta, budowanie 
trwałych relacji z klientem).

Z sondażu przeprowadzonego wśród przedstawicieli małych fi rm detalicz-
nych wynika, że problemem rozwoju jest brak następców oraz pracowników 
z doświadczeniem i wysokimi umiejętnościami handlowymi. Część starszych 

3  J. Ratajczak, Jak skutecznie konkurować z dyskontem?, „Poradnik Handlowca” 2011, nr 11, 
s. 30.

4  Polacy ciągle wybierają sklepy małoformatowe – ekspansja dyskontów im nie zagraża, „Po-
radnik Handlowca” 2011 nr 11, s. 7.

5  T. Domański, Marketing przyszłości – wyzwania dla sieci detalicznych, w: Marketing przy-
szłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, red. 
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 74, Szczecin 2011, s. 64–65.
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właścicieli fi rm handlowych traktuje pracę w handlu jako zajęcie do czasu przej-
ścia na emeryturę, jednak dla tych, którzy mają dobrze prosperujące sklepy 
w atrakcyjnych lokalizacjach, brak następców jest poważnym dylematem. Uwa-
żają oni, że zakończenie działalności fi rmy może być stratą dla rynku, bowiem 
sprzedaż przedsiębiorstwa nie zawsze wiąże się z zachowaniem branży sklepu. 
Potwierdzeniem tego są permanentne zmiany, obserwowane na lokalnych ryn-
kach – jedne fi rmy kończą działalność, a w ich miejsce powstają nowe, które 
rozwijają inną ofertę produktowo-usługową. 

Ważnym problemem małych fi rm handlowych jest brak pracowników posia-
dających wiedzę i doświadczenie w handlu. Najlepsi wybierają pracę w handlu 
wielkoformatowym, wielu pracowników wciąż dąży do zmiany pracy, co zwięk-
sza fl uktuację kadr w handlu. Jest to szczególnie niekorzystne dla mikrofi rm 
handlowych, a ich sytuację pogarsza koncentrowanie się na bieżącej działalności. 
Z badań nad zachowaniem małych fi rm handlowych, także w czasie kryzysu, 
wynika, że rzadko wykraczają w swych planach poza zapewnienie sobie przy-
chodów ze sprzedaży lub zysków. To utrudnia fi rmom poprawne sformułowa-
nie strategii rozwoju, chociaż część właścicieli jest świadoma niezbędności jej 
posiadania z uwagi na bezpieczeństwo fi rmy6. 

Według ekspertów do spraw handlu, w warunkach dynamicznego rozwoju 
sieci dyskontowych jednym ze sposobów budowania przewagi konkurencyjnej 
przez małe i niezależne fi rmy handlowe jest dostarczanie konsumentom warto-
ści, dzięki którym oferta sklepów dyskontowych będzie gorzej postrzegana przez 
klientów. Praktyka gospodarcza podpowiada, że małe fi rmy handlu detalicznego 
powinny zredukować w ofercie nadmiernie dublujące się produkty i wprowadzać 
to, czego klienci nie znajdą w sieciach.

W dłuższej perspektywie – wraz z poprawą koniunktury gospodarczej 
i poziomu życia konsumentów w Polsce – szansą dla mikrofi rm detalicznych 
może być dywersyfi kacja działalności, na przykład rozszerzanie oferty o gastro-
nomię. Obecnie dużym zainteresowaniem konsumentów cieszą się małe punkty, 
oferujące specjalne produkty, na przykład regionalne artykuły delikatesowe, 
przekąski, domowe obiady (także na wynos), produkty kuchni narodowych. 
Można przypuszczać, że rozwijać się będą punkty oferujące określone usługi, na 
przykład kosmetyczne, w tym bardzo wyspecjalizowane (np. studio pielęgnacji 
paznokci). Ważne jest, aby te małe rodzinne sklepy znalazły się w programach 

6  W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsię-
biorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 106.
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rozwoju lokalnego handlu jako atrakcja i urozmaicenie rynku, tym bardziej, 
że według badań polscy konsumenci chętnie kupują w małych sklepach z okre-
ślonym klimatem, lubią też małe kawiarenki.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi centrów handlowych w Polsce, powstała 
przestrzeń handlowo-usługowa, w której mogą rozwijać się fi rmy mające nowe 
i oryginalne strategie rozwoju, na przykład: konkurowania pozacenowego (budo-
wania wizerunku marki); specjalizacji; działania w niszy rynkowej; strategie 
związane z wysoką jakością świadczonych usług; sprzedaży produktów ekolo-
gicznych; oryginalnej komunikacji z klientem. Wymienione strategie pozycjo-
nowania małych fi rm detalicznych nawiązują do wyobrażeń funkcjonujących 
w świadomości nabywców, czyli są związane z percepcją fi rmy detalicznej przez 
klientów znajdujących się w segmencie docelowym fi rmy. Sklep/punkt usługowy 
powinien tak kształtować ofertę towarów i usług, aby zbliżyć się do oczekiwań 
konkretnej grupy klientów i zastosować narzędzia marketingu mix, na które ci 
klienci są wrażliwi. Przynosi to fi rmom realne korzyści, na co dowodem jest 
zainteresowanie właścicieli fi rm posiadających luksusowe produkty nieżywno-
ściowe otwarciem swoich sklepów w centrach handlowych. Brak nowoczesnych 
powierzchni handlowych w centrach miast dodatkowo wpływa na wzrost zainte-
resowania powierzchnią w centrach handlowych.

Wiele fi rm konkurujących w centrach handlowych próbuje się wyróżnić 
przez markę, na której niejako „zawieszone” jest konkurowanie. Marka wska-
zuje klientowi, jak być modnym, lubianym, atrakcyjnym, jak osiągnąć sukces, 
a jej produkty – decydując o prestiżu społecznym – stają się składnikami toż-
samości klienta. Kreowanie marki zmierza nie tylko do zachęcenia klienta do 
zakupu określonego produktu, ale do wytworzenia sytuacji, w której konsumpcja 
jest aktem symbolicznym – konsumując określony produkt, wyraża się swoją 
pozycję na drabinie społecznej i komunikuje innym swoją identyfi kację z marką. 
Przez markę tworzy się zaufanie konsumenta, co daje fi rmie większe możliwości 
oddziaływania na niego, kreowania nowych potrzeb i zachęcania go do ciągle 
nowych zakupów. Tę strategię rozwoju i komunikowania się z klientem stosuje 
między innymi wiele fi rm z odzieżą, także luksusową, przykładowo działająca 
w handlu odzieżą spółka LPP SA jest właścicielem sieci sklepów Reserved, 
pozycjonowanych jako salony dla 20–35-latków i sieci sklepów Cropp Town 
z odzieżą dla młodszej grupy – 15–25-latków.



66 Urszula Kłosiewicz-Górecka

W konkurowaniu o klienta atutem może być specjalizacja, na przykład per-
fumerie, drogerie – także te, eksponujące produkty wykonane według starych 
receptur (Aromabar, Yves Rocher); sklepy z wyszukanymi i kosztownymi upo-
minkami (La Pink, Kukartka, Galeria Prezentów specjalizująca się w sprzedaży 
wysokiej klasy artykułów piśmiennych, galanterii skórzanej i upominków). Jako 
przykład konkurowania przez specjalizację warto przywołać fi rmę Lalique, która 
zaoferowała swoim klientom ekskluzywny zestaw piknikowy (porcelanowa 
zastawa stołowa z morskimi motywami, ręczniki, narzuty, poduszki). Produkty 
są w tym przypadku kierowane do precyzyjnie określonych grup klientów, które 
można określić jako nisze rynkowe.

Przedstawione strategie działania małych fi rm handlowych potwierdzają, 
że funkcjonując w centrum handlowym, mogą one skutecznie konkurować ze 
sobą, a równocześnie korzystać z siły oddziaływania wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego, który przyciąga rzesze klientów. Również przedsiębiorstwa 
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego mogą mieć wielu klientów, pod warunkiem, że fi rma znajdzie taki 
przedmiot działania – ofertę i usługi, które będą oczekiwanym uzupełnieniem lub 
pogłębieniem oferty centrum handlowego. 

Budowanie relacji z partnerami biznesowymi

Krajowe i zagraniczne doświadczenia wskazują, że strategią korzystną dla 
mikrofi rm jest integracja, pozwalająca czerpać korzyści skali. W Niemczech małe 
sklepy w zdecydowanej większości należą do lokalnych zrzeszeń, stowarzyszeń 
czy innych form integracji, na przykład franczyzy, co zwiększa ich bezpieczeń-
stwo na rynku.

Pozycja przedsiębiorstwa na rynku oraz osiągnięcie celów w dużej mierze 
zależą od innowacyjnych rozwiązań oraz właściwych relacji z otoczeniem. Sposób 
powiązań z partnerami biznesowymi oraz możliwość wykorzystania zewnętrz-
nych zasobów organizacji stwarzają możliwość bezpośredniego kształtowania 
przestrzeni gospodarczej i zwiększają prawdopodobieństwo realizacji własnych 
celów fi rmy7. Szczególnie istotne są relacje z dostawcami towarów i ich odbior-
cami. Dla małych niezależnych przedsiębiorstw detalicznych najważniejszymi 

7  B. Wierzbiński, Integracja działań przedsiębiorstw sfery MSP w procesach podnoszenia 
innowacyjności i zdolności konkurowania, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instru-
menty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Szczecin 2011, 
s. 497–510.
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partnerami biznesowymi są hurtownie ogólnospożywcze i wyspecjalizowane, 
hurtownie cash and carry, a także małe, lokalnie działające fi rmy produkcyjne. 
Przedstawiciele małych przedsiębiorstw detalicznych jako kluczowe obszary 
współpracy z tymi partnerami wskazywali8: 

– kształtowanie cen towarów,
– kształtowanie oferty asortymentowej,
– wymianę informacji o produktach i klientach.
Mali niezależni detaliści szczególnie cenią sobie współpracę z przedsiębior-

stwami hurtowymi oferującymi produkty po niskich cenach, cieszące się dużym 
zainteresowaniem konsumentów, które dodatkowo zapewniają dobrą logistyczną 
organizację dostaw, oferują korzystne terminy i formy płatności, umożliwiają 
elastyczne kształtowanie marż, zapewniają wsparcie promocyjne, gwaran-
tują sprawny przepływ informacji, dają możliwości poszerzania asortymentu 
i wprowadzania nowości. Korzyści wynikające ze współpracy z odpowiedzialną 
fi rmą hurtową, takie jak: poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, jakości obsługi 
klientów, ograniczenie ryzyka działalności, dostrzegają tylko nieliczni respon-
denci (tab. 1).

Współpraca z fi rmami detalicznymi jest także warunkiem rozwoju przed-
siębiorstw hurtowych – im silniejsze są ich relacje, tym większe szanse rynkowe 
mają obie grupy przedsiębiorstw. W 2011 roku sieć handlowa Chata Polska 
uruchomiła program szkoleniowy Akademia Wiedzy, służący zdobywaniu przez 
franczyzobiorców umiejętności efektywnego zarządzania punktem sprzedaży 
oraz rozwijaniu współpracy pomiędzy partnerami9. Swoich partnerów biz-
nesowych wspiera także fi rma Eurocash, przygotowując w ramach Akademii 
Umiejętności Eurocash 12 sklepów modelowych, w których w pierwszym roku 
przeszkolono około 200 osób10. 

8  Współpraca różnych grup przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw (ze szczególnym uwzględ-
nieniem małych i dużych przedsiębiorstw), opracowanie wykonane na zlecenie Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunk-
tur, Warszawa 2011.

9  K. Jasińska, Sieci inwestują we franczyzobiorców, „Handlowiec” 2010, nr 11, s. 26–27.
10  Pierwszy rok za nami, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 7–8, s. 41.
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Tabela 1

Korzyści wynikające ze współpracy niezależnych 
i sieciowych przedsiębiorstw handlowych z poszczególnymi typami dostawców (%)

Korzyści
współpracy

Współpraca fi rm niezależnych

z dużymi 
producentami

z małymi 
producentami z hurtowniami z hurtowniami 

cash and carry

Korzystne ceny 50,0 50,0 73,7 80,0
Wzrost sprzedaży 41,7 7,1 26,3 30,0
Wzrost zysku 8,3 35,7 31,6 20,0
Atrakcyjna oferta 50,0 42,9 36,8 50,0
Zdobywanie nowych 
klientów 16,7 21,4 26,3 20,0

Rozszerzenie oferty 50,0 28,6 42,1 60,0
Podniesienie konkurencyj-
ności fi rmy 41,7 50,0 21,1 20,0

Zwiększenie pewności 
zaopatrzenia 50,0 28,6 31,6 30,0

Ograniczenie ryzyka 8,3 14,3 10,5 10,0
Zwiększenie skuteczności 
promocji 8,3 21,4 5,3 10,0

Poprawa wizerunku fi rmy 0,0 0,0 10,5 0,0
Poprawa obsługi klienta 0,0 7,1 0,0 0,0
Zwiększenie atrakcyjności 
ekspozycji 0,0 7,1 5,3 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Współpraca różnych grup przedsiębiorstw… 

Z badań Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wynika, że małe 
fi rmy handlowe cenią współpracę z hurtowniami cash and carry za duży wybór 
towarów po niskich cenach w wygodnych samoobsługowych salach oraz liczne 
promocje cenowe towarów polegające na11:

– okresowym obniżeniu ceny produktów, 
– promocjach pakietowych, pozwalających fi rmie detalicznej otrzymać 

dodatkowy towar za dokonanie określonego zakupu (wskazany produkt 
lub wielkość zakupu),

– udziale fi rm detalicznych w promocjach organizowanych w ramach pro-
gramów lojalnościowych.

11  Jakich promocji oczekują detaliści, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 7–8, s. 31.
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Można wskazać wiele przykładów dobrych praktyk w obszarze współ-
pracy hurtowni cash and carry z dostawcami i odbiorcami towarów, którymi 
są przede wszystkim małe fi rmy detaliczne. Firma Makro Cash and Carry Pol-
ska uruchomiła sieć Odido, nie pobierając opłat za wstąpienie do niej i działanie 
w jej obrębie, zaopatrując jej uczestników w elementy wizualizacji zewnętrznej 
i wewnętrznej12. Wyrazem wsparcia małych fi rm detalicznych przez Makro Cash 
and Carry Polska jest także:

– uruchomiony wzorcowy „Wygodny sklep”, w którym przeprowadza się 
szkolenia oraz prezentacje nowych koncepcji asortymentowych dla ma-
łych fi rm detalicznych,

– organizacja lokalnych plebiscytów promujących przedsiębiorczość 
„Mój ulubiony sklep” czy „Rozwiń biznes z Makro”, które inspirują 
małe fi rmy handlowe do zmian w organizacji pracy, zwiększających ich 
konkurencyjność.

Według przedstawicieli małych niezależnych fi rm detalicznych, do zacie-
śnienia współpracy z hurtowniami zachęciłyby ich niższe ceny oferowanych 
towarów i korzystniejsze warunki dostaw. Coraz bardziej pożądanym obszarem 
współpracy jest możliwość wspólnego kreowania własnych marek.

Prognoza sytuacji małych fi rm handlowych

Z danych fi rmy badawczej Euromonitor International wynika, że 
w 2011 roku obroty poszczególnych grup przedsiębiorstw będą się istotnie róż-
nić od tych, z 2010 roku. Największy przyrost obrotów przewiduje się w grupie 
supermarketów (13,8%) i sklepów dyskontowych (10,0%), ale już dla hipermar-
ketów prognozuje się wzrost obrotów tylko na poziomie 3,8%. W przypadku 
sklepów wyspecjalizowanych oraz małych przewidywany jest się 0,8-procen-
towy spadek obrotów13.

Zróżnicowanie opinii przedstawicieli różnych grup przedsiębiorstw handlo-
wych na temat przyszłego poziomu sprzedaży i sytuacji ekonomiczno-fi nansowej 
fi rmy pokazują także badania GFK Polonia – Barometr Handlu14. Przedstawiciele 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych spodziewają się w 2011 roku 
wzrostu sprzedaży i poprawy sytuacji ekonomiczno-fi nansowej w porównaniu 

12  A. Krężlewicz, Odido z zakupami przez Internet?, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 5.
13  Euromonitor International, za: P. Mazurkiewicz, Sklepowe średniaki górą, „Rzeczpospolita” 

z 2 sierpnia 2011 r.
14  A. Sora, Handel detaliczny w Polsce – analiza rynku i prognozy, prezentacja podczas Kongre-

su Kupiectwa, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 23 września 2011.
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do roku 2010, natomiast przedstawiciele niezależnych i sieciowych mikroprzed-
siębiorstw detalicznych obawiają się spadku sprzedaży i pogorszenia sytuacji 
fi nansowej fi rmy (tab. 2). 

Tabela 2

Przewidywania dotyczące wysokości sprzedaży i sytuacji ekonomiczno-fi nansowej fi rm 
w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 w opiniach przedstawicieli małych 

niezależnych fi rm i funkcjonujących w sieci  według różnicy punktów procentowych  

Przedsiębiorstwa
Przewidywania dotyczące

poziomu obrotów sytuacji ekonomiczno-fi nansowej fi rmy

Małe niezależne spadek o 5 spadek o 31

Małe funkcjonujące w sieci wzrost o 6 spadek o 12

Źródło: A. Sora, Handel detaliczny w Polsce…

Przedstawiciele małych fi rm handlowych funkcjonujących w sieci patrzą 
w przyszłość bardziej optymistycznie niż właściciele niezależnych przedsię-
biorstw. Ich większe szanse rynkowe potwierdzają dane dotyczące rozwoju 
sklepów w Polsce, także małych (do 100 m2) oraz sklepów funkcjonujących 
w systemach franczyzowych (tab. 3).

Tabela 3 

Liczba systemów i placówek franczyzowych

Lata

Sklepy ogółem 
w kraju

Sklepy 
do 100 m2

Systemy 
franczyzowe

Sklepy 
w systemach 

franczyzowych

liczba
rok 

poprzedni 
= 100,0

liczba
rok 

poprzedni 
= 100,0

liczba
rok 

poprzedni 
= 100,0

liczba
rok 

poprzedni 
= 100,0

2005 384001 100,0 362421 100,0 301 100,0 18721 100,0
2006 395458 102,5 372826 102,9 315 104,7 20726 110,7
2007 371328 93,9 346816 93,0 387 122,9 22450 108,3
2008 385663 103,9 358063 103,2 488 126,1 26773 119,3
2009 371839 96,4 341019 95,2 576 118,0 32403 121,0
2010 346058 93,1 315407 92,5 660 114,6 38269 118,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Pol-
skiej 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010 oraz Raport o franczy-
zie w Polsce, PROFIT, http://profi tsystem.pl/raport.
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Wyniki badań koniunktury w polskim handlu wewnętrznym, prowadzonych 
przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
także nie napawają optymizmem. Wartość wskaźnika koniunktury w III kwar-
tale 2011 roku zmniejszyła się o 2,7 punktu w stosunku do II kwartału i wynosi 
–0,9 punktu. W porównaniu do wartości z 2010 roku wskaźnik jest niższy 
o 4 punkty. Pogorszenie koniunktury zaobserwowano w handlu detalicznym 
oraz w działalności hurtowej i detalicznej15. 

Podsumowanie

W wyniku pogarszającej się koniunktury w handlu detalicznym oraz w dzia-
łalności hurtowej i detalicznej przedstawiciele małych przedsiębiorstw handlo-
wych obawiają się dalszego nasilenia konkurencji, szczególnie cenowej, zbyt 
niskiego popytu, a także wysokich kosztów zatrudnienia pracowników. Nie są to 
korzystne przewidywania, które zachęciłyby małe fi rmy handlowe do inwesto-
wania i rozwoju.

Szansą dla małych fi rm handlowych są procesy integracyjne, które pozwa-
lają uzyskać korzyści wynikające nie tylko ze skali działania, ale przede wszyst-
kim z funkcjonowania w ramach znanej marki i przedsiębiorstwa zarządzanego 
w profesjonalny sposób.

Dla małych niezależnych fi rm detalicznych właściwym kierunkiem dzia-
łania jest również skuteczne pozycjonowanie, segmentacja i dopasowanie 
oferty do grupy docelowej klientów. Strategia wyróżnienia się nie jest łatwa, ale 
pozwala stworzyć ofertę asortymentowo-usługową, która jest odmienna i przez 
to konkurencyjna.

15  I.P. Rutkowski, Koniunktura w handlu, „Poradnik Handlowca” 2011, nr 10.
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SMALL COMMERCIAL COMPANIES. THEIR POSITION, STRATEGIES 
AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES 

Summary

In her article, the author presents the importance of micro and small commercial 
enterprises among the entire population of companies in the sphere of trade and in the 
population of micro enterprises in the economy as a whole. The dynamic development 
of large commercial facilities and discount stores as well as a quickly growing strength 
of commercial chains cause that the micro companies operating in the sphere of trade are 
subjected to a strong competition. In the article, there are presented the strategies that 
may be a chance for development for small commercial companies as well as there are 
presented short-term forecasts of development of small commercial companies.

Translated by Stanisław Kasperec 

Keywords: trade, strategies, micro and small enterprises, competition, relationships.
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Wprowadzenie

Każda działalność gospodarcza jest ściśle związana z procesami przemiesz-
czania różnego rodzaju dóbr. W gospodarce odbywa się stały przepływ dóbr, 
począwszy od źródeł ich pozyskania aż do fi nalnych odbiorców. Dobra przecho-
dzą różne fazy i etapy transformacji ilościowej i jakościowej, transportu, maga-
zynowania, co wymaga określonego czasu, a także są przemieszczane między 
dostawcami i odbiorcami z różną częstotliwością, pod wpływem oddziaływania 
czynników ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych. Przepływy fi zyczne 
w praktyce gospodarczej rozpatruje się w dwóch ujęciach: wąskim – jako prze-
pływy w obrębie danego podmiotu gospodarczego oraz szerszym – jako przepływy 
między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, działającymi na rynku. 
Przepływy wewnątrz przedsiębiorstwa uzależnione są między innymi od jego 
struktury organizacyjnej, rodzaju prowadzonej działalności produkcyjnej, skali 
działania, a także przyjętej strategii. Bardziej złożone są natomiast przepływy 
między podmiotami gospodarczymi współpracującymi na rynkach krajowych 
czy zagranicznych. Układ powiązań między nimi może wynikać z następujących 
przesłanek:

– następstwa faz procesu technologicznego, 
– współudziału w wytwarzaniu złożonego wyrobu,
– korzystania ze wspólnych źródeł surowca,
– przeznaczenia wyrobów i usług,
– następstwa faz działalności gospodarczej (zaopatrzenie, produkcja, 

sprzedaż),
– stopnia koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych, możli-

wości korzystania ze wspólnej infrastruktury logistycznej,
– podobieństwa rynków zbytu1.
W latach 80. i 90. XX wieku pod wpływem wielu czynników zewnętrznych 

fi rmy rozszerzyły swoje postrzeganie procesów logistycznych, uwzględniając 
wszystkie fi rmy, dzięki którym końcowemu klientowi dostarczany jest właściwy 
produkt, po właściwym koszcie, we właściwym czasie, we właściwym stanie 
i we właściwej ilości. 

1  Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżniak, Wydawnictwo Instytut Logistyki i Maga-
zynowania, Poznań 2009, s. 14.
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Pojęcie i istota łańcucha dostaw

Dokonując przeglądu defi nicji łańcuchów dostaw, należy uwzględnić 
określone czynniki wpływające na ich charakter i kształt, a mianowicie:

– złożoność produktu fi nalnego (proste, złożone – wymagające montażu),
– przeznaczenie tego produktu (cele inwestycyjne, konsumpcyjne),
– zasięg przestrzenny (kraj, rynek międzynarodowy),
– strategia zaopatrzenia,
– strategia dystrybucji. 
Według M. Christophera, łańcuch dostaw to sieć organizacji zaangażowa-

nych – przez powiązania z dostawcami i odbiorcami – w różne procesy i działa-
nia, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym 
konsumentom.

Według M. Fertscha, łańcuch dostaw to grupa przedsiębiorstw realizująca 
działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łań-
cuchu przepływu dóbr – od pozyskania surowców po dostawę do ostatecznego 
odbiorcy. Działania te obejmują: rozwój, produkcję, sprzedaż, serwis, zaopatrze-
nie, dystrybucję, zarządzanie zasobami i różne procesy wspomagające. W ujęciu 
tym należy zaakcentować trzy ważne stwierdzenia, które pomagają zrozumieć 
działanie łańcucha dostaw:

– przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw współpracują ze sobą; współpraca 
ta opiera się przeważnie na długoterminowych umowach, zawieranych 
przynajmniej na okres roku,

– łańcuch dostaw to grupa przedsiębiorstw, a zatem by go zorganizować, 
potrzebne są przynajmniej dwa osobne przedsiębiorstwa,

– współpraca przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw może dotyczyć różnych 
sfer ich działania2.

Według K. Rutkowskiego, celem współpracy fi rm-ogniw łańcucha jest 
osiągnięcie wysokiej efektywności poszczególnych przedsiębiorstw i ich sieci 
jako całości, dzięki integracji i koordynacji, jak również optymalizacji wartości 
dodawanej przez wszystkie ogniwa łańcucha do produktu oczekiwanego przez 
klienta. Traktując łańcuch dostaw jako sieć przedsiębiorstw, można powiedzieć, 
że jest to łańcuch dostawców i odbiorców oraz fi rm logistycznych. W takim łań-

2  M. Fertsch, Podstawy logistyki, Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 
2008, s. 175.
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cuchu każdy odbiorca zmienia się w następnym ogniwie łańcucha w dostawcę 
– aż do końcowego produktu, mającego ostatecznego użytkownika3.

Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych 
fi rmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między 
którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków fi nansowych4.

Należy zaznaczyć, że tak rozumiany łańcuch dostaw jest pojęciem szerszym 
niż łańcuch logistyczny. W wielu publikacjach i pracach badawczych poświęco-
nych łańcuchom dostaw, procesy i czynności związane z dostarczaniem produk-
tów rozumiane są dosłownie, czyli polegają na ich fi zycznym przepływie przez 
fazę zaopatrzenia, produkcji, i dystrybucji. W konsekwencji, mimo że dostrzega 
się różnice w organizacji i technologii tego przepływu w zależności od rodzaju 
działalności poszczególnych uczestników, obszar współdziałania w łańcuchu 
dostaw sprowadza się do problemów logistycznych dotyczących lokalizacji, ste-
rowania przepływami w sferze produkcji, zapasów, transportu i obsługi dostaw. 
Autorzy interpretujący łańcuchy dostaw przez pryzmat logistyki mają z reguły 
świadomość, że współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa realizują zadania 
wykraczające poza funkcje logistyczne. Podkreślając jednak kluczowe znaczenie 
funkcji logistycznych związanych z obsługą klientów, przewozem, magazyno-
waniem, pracami ładunkowymi, pakowaniem, obsługą celną oraz organizacją 
i ubezpieczeniem transportu, świadomie używają pojęcia „łańcuch logistyczny”. 
Według E. Gołembskiej, łańcuch logistyczny to taki łańcuch magazynowo-trans-
portowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych 
i przeładunkowych drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i fi nansowe 
skoordynowanie operacji, procesów zamówień i polityki zapasów wszystkich 
ogniw tego łańcucha. Cechą logistycznego sposobu interpretowania łańcucha 
dostaw jest również koncentrowanie uwagi na fi zycznych przepływach produk-
tów i towarzyszących im informacji przy jednoczesnym pomijaniu problemów 
związanych z przepływami strumieni fi nansowych. Ma to swoje konsekwencje 
w defi niowaniu przedmiotowego zakresu łańcucha logistycznego, który według 
M. Sołtysika składa się z surowców, materiałów pomocniczych i elementów 
kooperacyjnych, zakupywanych na rynku zaopatrzeniowym zgodnie z zapotrze-
bowaniem i kierowanych do procesu produkcyjnego oraz wyrobów gotowych, 
przekazywanych do sprzedaży5.

3  M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 
2003, s. 50.

4  J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 17.
5  Ibidem, s. 18.
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W zasadzie żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie samodzielnie reali-
zować zadań występujących w całym łańcuchu dostaw, szczególnie biorąc pod 
uwagę wzrost kompleksowości procesów, wynikających z postępującej globa-
lizacji. Trendy zmierzające do ograniczenia kompleksowości procesów przez 
stosowanie takich metod, jak na przykład sourcing czy outsourcing, oznaczają 
w konsekwencji konieczność dokonywania wyboru dostawców/partnerów 
i podejmowania bliskiej, opartej na partnerstwie współpracy z dostawcami, z pod-
miotami świadczącymi usługi logistyczne, realizującymi sprzedaż, dystrybucję, 
a także z odbiorcami i klientami. Umiejętność zbudowania w ramach łańcucha 
dostaw partnerskich relacji jest jednym z poważniejszych wyzwań, koniecznych 
dla osiągnięcia w przyszłości pozycji pozwalającej podjąć walkę konkurencyjną 
na rynku6.

Pomyślna i przynosząca korzyści współpraca każdego z potencjalnych 
członków zintegrowanego łańcucha dostaw jest podstawową wartością przy-
świecającą jego tworzeniu. Idea łańcucha dostaw rozumianego jako „rozsze-
rzone przedsiębiorstwo” zakłada takie wzajemne traktowanie się jego członków, 
jakby byli częściami składowymi swego własnego przedsiębiorstwa7. 

W procesie integracji ważna jest koordynacja sieci oddzielnych zadań, pro-
wadzących do osiągnięcia wspólnych celów, związanych z przepływem materia-
łów i wyrobów. Cele te obejmują obsługę ostatecznego klienta oraz zapewnienie 
skuteczności operacji wchodzących w skład łańcucha. Przepływ wyrobów prze-
kracza granice funkcjonalne (produkcja, składowanie zapasów, transport) i orga-
nizacyjne (producent, dystrybutor, dostawca). Zgodnie z takim ujęciem, łańcuch 
dostaw przebiega od źródła surowców do końcowej konsumpcji i dalej do ope-
racji recyklingu, dzięki którym wracają one do obiegu materiałów i wyrobów. 
Charakteryzują go następujące właściwości: 

– jest pełnym procesem dostarczania towarów i usług ostatecznym użyt-
kownikom,

– obejmuje wszystkich użytkowników, łącznie z prowadzącymi działania 
logistyczne, poczynając od pierwszego dostawcy materiałów przez bazy 
po ostatecznego użytkownika,

– zakres jego działań obejmuje zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję,

6  Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach młodych twórców, red. D. Kisperska-
-Moroń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 80.

7  M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2000, s. 4.
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– zarządzanie przekracza granice organizacji i obejmuje planowanie oraz 
nadzór nad działaniami innych jednostek organizacyjnych,

– powszechny system informacji, dostępny dla wszystkich uczestników, 
umożliwia koordynowanie działań organizacji,

– organizacje uczestniczące w łańcuchu osiągają swoje własne jednostko-
we cele dzięki funkcjonowaniu łańcucha jako całości. 

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na integracji i zarzą-
dzaniu trzema rodzajami przepływów albo procesów podstawowych, tj. produk-
tów, informacji i pieniędzy. Trzy podstawowe przepływy produktów, informacji 
i pieniędzy dokonują się między uczestnikami kanału. Przepływ informacji i pie-
niędzy odbywa się w obu kierunkach, podczas gdy produkty zazwyczaj płyną 
tylko w jednym kierunku, z wyjątkiem systemów, w których zachodzą odwrotne 
przepływy zwracanych produktów i części. Odwrotne przepływy produktów 
nabiorą prawdopodobnie większego znaczenia w przyszłości, między innymi ze 
względu na ochronę środowiska8.

Zintegrowany łańcuch dostaw charakteryzuje zbiór atrybutów, które przesą-
dzają o jego sprawności. W pierwszej kolejności należy do nich zaliczyć:

– wykorzystywanie dokładnej informacji jako źródła działań decyzyjnych,
– traktowanie czasu przepływu jako miernika sprawności łańcucha i kon-

sekwentne dążenie do jego skracania,
– wspólne identyfi kowanie i eliminowanie barier na drodze przepływu 

dóbr i informacji,
– eliminowanie działań, które dodają wartości,
– zaspokajanie potrzeb ostatecznego klienta, traktowane jako wspólny cel 

wszystkich współpracujących przedsiębiorstw.
Zintegrowany łańcuch dostaw nie byłby możliwy bez nowego charakteru 

wzajemnych stosunków między zaangażowanymi w nie przedsiębiorstwami, 
które najlepiej charakteryzuje termin „partnerstwo”. Stosunki o takim charakterze 
są nawiązywane między producentami a dostawcami, przewoźnikami, przedsię-
biorstwami dystrybucyjnymi i zewnętrznymi oferentami usług. Są one szczególnie 
widoczne wśród przedsiębiorstw współpracujących w systemie JIT („dokładnie 
na czas”, co oznacza taką organizację procesów wytwarzania, w której w fazie 
projektowania przewiduje się potrzeby dotyczące zasobów produkcyjnych, by 
następnie produkować na życzenie klienta przy minimalnym koszcie, czyli przy 
minimalnym zapasie. Należy przy tym spełnić żądania klienta zarówno odnośnie 

8  J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 30.
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do ilości, terminu, jak i jakości wyrobów), gdy producent znacząco ogranicza 
liczbę swoich dostawców i przechodzi z nimi do form bliższej współpracy w celu 
osiągnięcia wyższego poziomu jakości produktów i niższej ceny. Formy takich 
relacji będą zyskiwać na znaczeniu wśród przedsiębiorstw włączanych w łańcu-
chy dostaw, szczególnie wśród funkcjonujących w systemach TQM9.

Aby osiągnąć wspólny cel wszystkich partnerów, wymaga się od przedsię-
biorstw ujawniania swoim partnerom handlowym informacji, które dotąd były 
często pilnie strzeżone i wykorzystywane do osiągania dominującej pozycji 
wobec swoich dostawców oraz odbiorców. Skłania się je także do lepszego niż 
dotąd reagowania na ich potrzeby. Tak rozumiane partnerstwo w interesach jest 
czynnikiem integrującym partnerów w łańcuchu dostaw. Ważne znaczenie dla 
integracji ma także wiele innych czynników, bez których współpraca w łańcu-
chach dostaw nie byłaby efektywna, a są to:

– odpowiednia strategia logistyczna,
– jednolity standard identyfi kacyjny,
– automatyczna identyfi kacja,
– elektroniczna komunikacja, w tym elektroniczna wymiana danych,
– zintegrowany system informatyczny.
W zależności od konfi guracji łańcucha, jego ogniwami mogą być różnego 

rodzaju fi rmy wydobywcze, przetwórcze i handlowe. Miejsce, które zajmują 
wzdłuż łańcucha dostaw, wynika z podziału pracy na kolejnych etapach produk-
cji i sprzedaży wyrobów. Najbardziej aktywnymi podmiotami łańcucha dostaw są 
fi rmy logistyczne i – oferujące węższy zakres usług – przedsiębiorstwa transpor-
towo-spedycyjne. Ich usługi „wplatają się” w kolejne ogniwa, odgrywając ważną 
rolę w realizacji procesów przemieszczania i składowania produktów oraz towa-
rzyszących im przepływów informacyjnych i pieniężnych między kolejnymi eta-
pami produkcji i handlu. Oprócz fi zycznego przemieszczania produktów, obsługa 
procesów zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych między ogniwami łańcucha wymaga 
realizacji typowych usług spedycyjnych, do których należą:

– organizowanie procesów transportowych z udziałem różnych środków 
transportu,

– organizowanie i wykonywanie składowania, prac ładunkowych, sorto-
wania, konsolidacji, konfekcjonowania i przepakowywania produktów,

– zapewnienie właściwej dokumentacji przewozowej,

9  K. Rutkowski, Wprowadzenie do logistyki dystrybucji, PWE, Warszawa 2002, s. 16. 
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– kontrolę fi tosanitarną i obsługę celną w przypadku przemieszczania ła-
dunków w relacjach międzynarodowych10.

Jak już wspomniano, umiejętność zbudowania stosunków partnerskich 
w łańcuchach dostaw jest decydujące dla osiągnięcia konkurencyjnej pozycji 
rynkowej. Dąży się do wykorzystania relacji z dostawcami jako źródła uzyska-
nia przewagi konkurencyjnej. Przewaga nad konkurencją w dużej mierze bie-
rze się z ograniczenia kosztów i wyróżniającej się oferty, zatem logiczne jest 
podejście zakładające, że potrzebna jest nowa polityka w odniesieniu do relacji 
z dostawcami11.

Instrumenty pomiaru efektywności łańcuchów dostaw

Doskonalenie łańcuchów dostaw wymaga ciągłego monitorowania pro-
cesów, ponoszonych nakładów i osiąganych wyników współdziałania. Postęp 
w zakresie sprawności procesów oraz uzyskiwana dzięki temu poprawa efek-
tywności łańcucha mogą być okresowo monitorowane i oceniane na podstawie 
różnych kryteriów.

Zarówno wewnętrzni, jak i docelowi klienci łańcucha oceniają wartość pro-
duktów lub usług z perspektywy oczekiwanych korzyści z ich nabycia, będących 
wypadkową ich jakości, ceny i wartości użytkowej. Wymienione atrybuty dóbr 
lub usług są konfrontowane z potencjalnymi stratami, związanymi z kosztami 
transakcji, kosztami towarzyszącymi kolejnym etapom cyklu życia produktu lub 
ryzykiem.

Poziom obsługi jest jednym z kluczowych aspektów działalności logistycz-
nej. Dostarczanie produktów i usług zgodnie ze zdefi niowanymi potrzebami, któ-
rych konkretnym wyrazem jest zamówienie, wyraża się nie tylko samym aktem 
dostawy, ale wymaga spełnienia określonych oczekiwań klienta, ściśle zwią-
zanych z zamówieniem: dostawa musi być kompletna, punktualna, właściwie 
opakowana, zaopatrzona w wymagane dokumenty. Spełnienie tych warunków, 
z punktu widzenia klienta odpowiada za jego satysfakcję, natomiast z perspek-
tywy oceny jakości procesu logistycznego – określa poziom obsługi, który jest 
defi niowany w różny sposób. W teorii zarządzania zapasami określa on praw-
dopodobieństwo wystąpienia braku zapasu lub wielkości jego niedoboru w sto-
sunku do zgłoszonego popytu12.

10  J. Witkowski, Zarządzanie…, s. 11.
11  Spektrum problemów badawczych logistyki…, s. 84.
12  Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009, s. 69.
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W zarządzaniu łańcuchem dostaw określa się gotowość dostawcy do reali-
zacji zamówienia z dysponowanego zapasu, ale również charakteryzuje jakość 
realizacji zamówienia w takich aspektach, jak: czas realizacji, kompletność 
dostaw, liczba uszkodzeń, jakość dokumentacji, skłonność do spełniania dodat-
kowych życzeń klienta. Poziom obsługi klienta zależy od wzajemnego oddziały-
wania czynników, które wpływają na dostępność towarów i usług dla nabywcy. 
Elementy składające się na poziom obsługi klienta można pogrupować odpo-
wiednio do trzech faz jej realizacji na elementy przedtransakcyjne, transakcyjne 
i potransakcyjne13. 

Rozpatrując zagadnienie poziomu obsługi z perspektywy przedsiębiorstwa, 
należy je postrzegać w kategorii całego łańcucha dostaw, ponieważ dotyczy ono 
głównie relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Poziom obsługi w warstwie 
informacyjnej jest zbiorem kryteriów uzgodnionych w negocjacjach pomiędzy 
partnerami handlowymi, przy pomocy których określają oni wzajemne wymaga-
nia współpracy, oceniają jej sposób i jakość realizacji oraz wyniki. Kryteria mogą 
mieć charakter opisowy (tzw. kryteria miękkie) oraz parametryczny (tzw. kry-
teria twarde)14. Kryteria parametryczne pozwalają kontrolować sposób realizacji 
przez pomiar parametrów w trakcie jej realizacji lub po jej wykonaniu. Kryteria 
miękkie są równie ważne, ale wymagają stworzenia mierników, co nie zawsze 
jest możliwe, lub zastosowania innych, pośrednich metod oceny. W każdym 
łańcuchu dostaw znaleźć można zróżnicowany zbiór elementów obsługi klienta, 
ponieważ nie ma jednolitych, powszechnie obowiązujących standardów w tej 
dziedzinie. Ich brak utrudnia współpracę, szczególnie w relacjach pomiędzy 
wieloma dostawcami i odbiorcami15. 

Łańcuch dostaw zorientowany na klienta powstaje przy spełnieniu określo-
nych warunków dotyczących rozpoznania rzeczywistych potrzeb klienta, zdefi -
niowania poziomu i sparametryzowania elementów poziomu obsługi, a następnie 
przyjęcie takiej konfi guracji i strategii działania, która umożliwi ich realizację. 
Właściwa obsługa klienta wymaga przygotowania łańcucha dostaw do jej reali-
zacji, co odbywa się z uwzględnieniem następujących elementów: 

13  Ibidem, s. 70.
14  D. Kisperska-Moroń, Funkcjonowanie i pomiar łańcucha dostaw, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 98.
15  C. Bozarth, R. Handfi eld, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, 

Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2007, s. 106.
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− jasnego zdefi niowania klienta – określenia, czy są to bezpośredni od-
biorcy, czy – przy dłuższym łańcuchu dostaw – sklepy detaliczne albo 
też fi nalny odbiorca, jakim jest konsument; kim jest klient wewnętrzny, 
którego chce się obsługiwać,

− przeanalizowania całego procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwie 
i całym łańcuchu dostaw,

− określenia punktów krytycznych tego procesu we wszystkich ogniwach 
łańcucha dostaw,

− określenia polityki współpracujących przedsiębiorstw dotyczącej obsłu-
gi klienta, zgodnej z ich strategią i wspólną strategią łańcucha dostaw,

− dopasowania rozwiązań strukturalnych obsługi klienta do przyjętej poli-
tyki obsługi,

− wyznaczenia jasnych i precyzyjnych zakresów odpowiedzialności za 
poszczególne elementy obsługi klienta,

− wyznaczenia odpowiednich mierników kontroli poziomu obsługi klien-
ta oraz wskazania odpowiedzialności za ich pomiar, analizę i ocenę16.

Łańcuch dostaw jest swoistą strukturą organizacyjną, która powstaje w celu 
wyprodukowania wyrobu, a następnie jego dostarczenia końcowemu odbiorcy. 
Tworzą go niezależne podmioty gospodarcze, a przy głębszym wniknięciu w jego 
strukturę – także przedsiębiorstwa, ich oddziały i fi lie należące do jednego właści-
ciela. Wyróżnikiem elementów (ogniw) układających się w łańcuch dostaw jest 
następstwo czasowe i przestrzenne, dotyczące wytwarzania i przemieszczania 
wyrobu od miejsca występowania surowców niezbędnych do jego wytworzenia 
do miejsca, w którym wymagane jest zaspokojenie popytu na tenże wyrób17.

Mierniki logistycznej obsługi klienta mogą być postrzegane z dwóch punk-
tów widzenia. W pierwszym przypadku przy ustalaniu mierników uwzględnia się 
aspekty istotne z punktu widzenia sprzedawcy i w literaturze podejście to okre-
ślane jest tradycyjnym sposobem konstrukcji mierników obsługi. Przeciwstawną 
i obecnie popularną koncepcją jest formułowanie mierników z punktu widzenia 
klienta18.

W 1987 roku tradycyjnego podziału mierników dokonał R.H. Ballou, zali-
czając do nich m.in.19: 

16  Ibidem, s. 110.
17  I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 23.
18  J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne..., s. 163.
19  R.H. Ballou, Basic business logistics. Transportation. Materials management. Physical 

distribution, Prentice – Hall, Englewood Cliffs, New Jersey1987, s. 34.
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− czas upływający od momentu złożenia zamówienia w magazynie 
dostawcy do momentu wysyłki zamówienia z magazynu,

− minimalną wielkość zamówienia lub restrykcje odnośnie do pozycji 
asortymentowych w jednym egzemplarzu zamówienia, akceptowane 
przez dostawcę,

− udział procentowy pozycji wyczerpanych, czyli tych, których w okre-
ślonym momencie brakuje na stanie magazynowym,

− udział procentowy zamówień klienta zrealizowanych kompletnie,
− udział procentowy zamówień zrealizowanych w określonych przedzia-

łach czasowych od chwili akceptacji zamówienia,
− udział procentowy zamówień, które mogą być zrealizowane w całości 

z zapasów zgromadzonych w magazynie,
− udział procentowy towarów, które bez uszczerbków dotarły do miejsca 

przeznaczenia,
− czas upływający od złożenia zamówienia do dostarczenia zamówionych 

towarów,
− ułatwienia w składaniu zamówień – elastyczność i łatwość procesu.
Na podstawie zaprezentowanego podziału można stwierdzić, że w trady-

cyjnie zarządzanych przedsiębiorstwach podstawowymi miernikami są między 
innymi: zamówienia zrealizowane kompletnie, zamówienia dostarczone na czas, 
dostępność produktu z magazynu w chwili zamówienia, czy też czas przygoto-
wania tego zamówienia do wysyłki20. Mierniki te są typowe dla fi rm posiadają-
cych jedynie wewnętrzny system logistyczny lub tylko bardziej zaawansowany 
system dystrybucji i nie uczestniczą w łańcuchach dostaw. Firmy te obsługują 
rynek, koncentrując się na dystrybucji fi zycznej21. Szczegółowy podział mierni-
ków w tym systemie przedstawiono w tabeli 1.

Mierniki zaprezentowane w tabeli 1 można podzielić na trzy zasadnicze 
grupy22:

− mierniki dostępności,
− mierniki zdolności,
− mierniki jakości.

20  J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne..., s. 163.
21  D. Kempny, Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, 

s. 28.
22  Ibidem.
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Tabela 1

Elementy i pomiar obsługi klienta

Elementy Opis elementu Przedmiot pomiaru

Dostępność produktu najpowszechniejszy miernik obsługi klienta, 
zwykle defi niowany jako odsetek produktów 
na składzie (docelowy poziom wykonania) 
w danej jednostce podstawowej (np. na zamó-
wienie, na produkt lub w dolarach).

odsetek dostęp-
nych produktów 
w jednostkach 
podstawowych

Długość cyklu realiza-
cji zamówienia

czas upływający od momentu złożenia zamó-
wienia do momentu otrzymania zamówionych 
towarów, zwykle mierzony w jednostkach 
czasu oraz jako odchylenie od standardu lub 
ustalonej, docelowej długości cyklu; często 
dostępność produktu i długości cyklu zamó-
wienia są łączone w jeden standard Przykła-
dowo „95% zamówień dostarczonych w ciągu 
10 dni”.

szybkość i regular-
ność dostaw

Elastyczność systemu 
dystrybucji

zdolność systemu do reagowania na specjalne 
i/lub nieoczekiwane potrzeby klienta; obej-
muje ona gotowość dostawczą i zdolność do 
substytucji

czas reakcji na 
specjalne wymaga-
nia klienta

System informacji 
dystrybucji

zdolność systemu informacyjnego fi rmy do 
udzielania szybkiej i dokładnej informacji 
klientom, zgodnie z ich wymaganiami

szybkość, dokład-
ność i szczegóło-
wość informacji

Błędy w funkcjo-
nowaniu systemu 
dystrybucji

sprawność procedur i czas potrzebny na usu-
nięcie skutków pomyłek w dystrybucji (np. 
pomyłki w fakturach, wysyłkach, uszkodzenia, 
reklamacje)

wymagany czas 
reakcji na błędy 
i ich usuwanie

Serwis posprzedażny sprawność obsługi posprzedażnej łącznie 
z udzielaniem informacji technicznych, zaopa-
trzeniem klienta w części zamienne lub ewen-
tualne modyfi kacje sprzętu

czas reakcji, jakość 
reakcji

Źródło: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne…, s. 164.

Przy pomocy mierników dostępności, takich jak odsetek zamówień zreali-
zowanych z posiadanych aktualnie zapasów (w jednostkach lub według asorty-
mentu) lub zamówienie kompletnie wysłane z zapasów na składzie, szacuje się 
dostępność produktu w sytuacji, kiedy istnieje na niego popyt zgłaszany przez 
klienta23.

23  Ibidem.
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Do mierników zdolności zalicza się: czas dostawy, elastyczność systemu 
dystrybucji, a także uszkodzenia i zaniedbania powstałe w wyniku dystrybucji 
i manipulacji. Mierniki te umożliwiają pomiar zdolności wykonawczych fi rmy 
w aspekcie obsługi klienta, przez określenie, na ile elastycznie przedsiębiorstwa 
dostosowują się do wymagań rynku24. Mierniki te są ważnym ogniwem w pomia-
rze elementów obsługi klienta z uwagi na swój przestrzenny charakter.

Mierniki jakości dotyczą elementów potransakcyjnych i obiegu informacji. 
Dzięki tym wskaźnikom możliwe jest zabezpieczenie przez przedsiębiorstwo 
techniczno-informacyjnego serwisu dla klienta. Coraz większa liczba klientów 
jest zainteresowana śledzeniem zamówienia i kompleksową wiedzą o przebiegu 
transakcji, niejednokrotnie w większym stopniu niż samym procesem zrealizo-
wania zamówienia25. Gwarancja otrzymania od sprzedawcy należytej informacji 
pozwala klientowi subiektywnie spojrzeć na realizowane zamówienie. Udziele-
nie wyczerpującej informacji na temat stanu danego produktu na zapasie czę-
sto wpływa na obniżenie progu preferencji klienta, choć nie jest to działanie 
automatyczne.

Kolejny ważny podział mierników logistycznej obsługi klienta przedstawił 
W. Blanding. Jest to ujęcie bardziej praktyczne od zaprezentowanego powyżej, 
choć również tradycyjne i obejmuje26:

− mierniki wielkości i poprawności realizacji zamówienia (minimal-
na wielkość zamówienia, odsetek pomyłek popełnionych w realizacji 
dostaw),

− mierniki stopnia poprawności zamówień ze specyfi kacją klienta,
− mierniki czasu dostawy.
W opozycji do postrzegania mierników logistycznej obsługi klienta od 

strony sprzedawcy znajduje się spojrzenie na tę kwestię z perspektywy klienta. 
W koncepcji tej pomiaru mierników dokonuje się w łańcuchach dostaw. Obsługa 
jest wówczas określana i mierzona na podstawie odczuć klienta i jego osobi-
stych preferencji. Mierniki kontrolują stopień realizacji standardów logistycznej 
obsługi klienta. Następstwem tego procesu jest pomiar nie tylko najważniejszych 
elementów obsługi, lecz także zweryfi kowanie stopnia zaspokojenia wcześ-
niej anonsowanych standardów obsługi przez dane przedsiębiorstwo. Obsługa 

24  Ibidem, s. 30.
25  D. Kempny, Obsługa logistyczna..., s. 30.
26  W. Blanding, Blanding’s practical physical distribution: a handbook for planning and opera-

tions, Traffi c Corporation, Washington 1982, s. 47.
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klienta w różnego rodzaju łańcuchach dostaw stanowi o wiele bardziej zaawan-
sowane standardy wykonania27. Mierniki wykonania obejmują na przykład 
zamówienia28:

− otrzymane punktualnie (terminowo),
− zrealizowane w sposób kompletny,
− bez uszkodzeń,
− dokładnie zrealizowane,
− bezbłędnie zafakturowane.
W praktyce gospodarczej sprzedawca często skupia się jedynie na trady-

cyjnych miernikach obsługi klienta. Prowadzi to do niepełnego zaspokojenia 
oczekiwań klienta, ponieważ sprzedawca nie jest w stanie skontrolować procesu 
dostarczenia produktów, a wcześniej – fazy transakcyjnej29. Obecnie pożądane 
jest, by dostawcy przywiązywali szczególną wagę do fazy dostarczania przesyłki. 
Posunięcie to zapewnia dane, niezbędne do oceny istniejącego poziomu obsługi 
klienta, a co ważniejsze – umożliwia szybkie wychwycenie mogących wystąpić 
problemów. 

Klient, kupując produkt za określoną cenę, nabywa wraz z nim określony 
poziom usług dystrybucyjnych. Wyznaczają go między innymi: 

− cykl realizacji zamówienia,
− pewność realizacji zamówienia odnośnie do ilości, jakości, terminu 

(tzw. niezawodność dostaw),
− dostępność zapasów i łatwość złożenia zamówienia,
− elastyczność dostaw (np. gotowość dostarczenia produktów w nagłej 

potrzebie),
− warunki gwarancji oraz reklamacji jakościowych i ilościowych,
− zdolność sprzedającego do świadczenia usług dodatkowych,
− oferowane warunki kredytu,
− kompetencje personelu handlowego30.
Ocena organizacji i funkcjonowania łańcucha dostaw powinna być prowa-

dzona również pod kątem rentowności i zysków osiąganych przez wszystkich 
jego uczestników. Efekty partnerskiej współpracy mogą być widoczne zarówno 

27  J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne..., s. 163.
28  D. Kempny, Obsługa logistyczna..., s. 34–35.
29  Ibidem, s. 35.
30  Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Warszawa 2005, s. 232.



87Znaczenie łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce

w postaci obniżki kosztów, jak i wzrostu przychodów. Według kryterium, jakim 
jest funkcjonalny obszar współpracy, można wyodrębnić:

– koszty prac badawczo-rozwojowych,
– koszty produkcji,
– koszty logistyki,
– koszty marketingu i sprzedaży.
Nie wszyscy nabywcy (klienci fi rmy) oczekują jednakowego poziomu 

obsługi dystrybucyjnej (np. małe sklepy i wielkie sieci detaliczne). Niekiedy 
wymagany jest podział klientów fi rmy na segmenty i opracowania odpowiadają-
cych im standardów obsługi. Uogólniając, można stwierdzić, że wzrost poziomu 
obsługi wymaga zwiększenia poziomu zapasów, skrócenia czasu dostaw przez 
zastosowanie droższych środków transportowych, większej liczby magazynów 
i punktów sprzedaży, zwiększenia kontroli realizacji zamówień itp. działań 
powodujących wzrost kosztów dystrybucji. 

Podsumowanie

Odpowiednia organizacja łańcucha dostaw umożliwia osiąganie wyso-
kiego poziomu efektywności (szerzej sprawności) przez działanie zespołowe, co 
jest szczególnie widoczne w grupie przedsiębiorstw tworzących dany łańcuch 
dostaw. Istotą kreowania łańcuchów dostaw jest zatem osiąganie efektu organi-
zacyjnego, dzięki któremu rezultat współdziałania przedsiębiorstw jest wyższy 
niż suma efektów indywidualnych działań każdego podmiotu z osobna. Stanowi 
on fundament rozwoju więzi partnerskich, kooperacyjnych i integracyjnych 
w łańcuchach dostaw. Jednym z kluczowych warunków wzrostu stopnia zorga-
nizowania, a tym samym zwiększania poziomu efektywności funkcjonowania 
współczesnych łańcuchów dostaw, jest współdzielenie informacji między partne-
rami oraz intensywne wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych, 
wspierających tę komunikację. Rozwój nowoczesnych narzędzi teleinforma-
tycznych w połączeniu z innowacyjnymi metodami zarządzania umożliwiają 
ewolucję organizacyjnej formy łańcuchów dostaw celem jej dostosowania do 
warunków panujących w otoczeniu organizacji. Właściwie zbudowana struktura, 
organizacja i prawidłowe funkcjonowanie łańcucha dostaw sprzyjają wzrostowi 
ekonomicznej wartości dodanej łańcucha, która jest różnicą między sumą zysków 
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operacyjnych a sumą kosztów zaangażowanego kapitału trwałego i obrotowego 
wszystkich jego ogniw. 

Zarządzanie procesami logistycznymi – przez skoordynowane i zintegro-
wane działania oraz czynności usystematyzowane w sposób odpowiadający 
logice procesu zarządzania – powinno zapewnić sprawny i efektywny przepływ 
materiałów i wyrobów gotowych w określonych systemach logistycznych.

IMPORTANCE OF SUPPLY CHAINS IN MODERN ECONOMY

Summary

The paper presents information on the structure and management of supply chains 
in a modern economy. Proper structure, good organization and effi cient operation of the 
supply chain have a positive impact on the value added of all its components. Monitoring 
ongoing processes, costs and results achieved due to cooperation is vital to the effi ciency 
and the improvement of any supply chain. Development of modern ICT tools connected 
with innovative management methods enable the evolution of the supply chain structure 
in order to adapt it to the conditions in which it operates. 

Translated by Barbara Kos

Keywords: supply chains, economy, effi ciency, logistics, customer service.
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Wprowadzenie 

W artykule skoncentrowano się na wiedzy dotyczącej dwóch obszarów 
– przedsiębiorczości i sektora usług edukacji wyższej, w tym zarządzania uczel-
niami. W myśl kluczowej tezy zaprezentowanej w artykule, atrybutem nowocześ-
nie zorientowanej szkoły wyższej – jako podmiotu funkcjonującego w określonym 
środowisku swoich interesariuszy – powinna być przedsiębiorczość. 

Przedsiębiorczość – także szkoły wyższej 

Średnio rozwinięty i dość wąski obszar badawczy dotyczący przedsiębiorczo-
ści znajduje się w obrębie nauk o zarządzaniu, a główne problemy podejmowane 
w jego zakresie to: czynniki przedsiębiorczości w biznesie; przedsiębiorczość 
jako aktywne rozwijanie nowych przedsięwzięć gospodarczych; postawy przed-
siębiorcze ludzi i ich uwarunkowania; formy zachowań przedsiębiorczych; 
atrybuty przedsiębiorczości – innowacyjność, kreatywność, dynamizm i inne; 
przedsiębiorczość w wymiarach krajowym i międzynarodowym; przedsiębior-
czość w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Można wyróżnić dwa ujęcia 
przedsiębiorczości: 

– behawioralne – w którym przedsiębiorczość rozumiana jest jako okre-
ślony sposób zachowań psychologicznie i społecznie uwarunkowanych, 
postaw, podejścia ludzi odgrywających różne role w funkcjonowaniu 
podmiotów społeczno-gospodarczych, 

– menedżerskie – w którym przedsiębiorczość pojmowana jest jako 
postawy i działania podmiotów – menedżerów w organizacjach lub ca-
łych organizacji.

Przedmiot badań, jakim jest funkcjonowanie podmiotów edukacji wyższej, 
nie jest obszarem jednorodnym. W takich obszarach naukowych, jak: ekonomia, 
zarządzanie, fi nanse, demografi a, częściej obserwuje się dokonania badawcze 
związane z problematyką makroskali, dotyczące na przykład: całego sektora 
edukacyjnego, systemu szkolnictwa wyższego i jego uwarunkowań oraz prze-
kształceń, edukacji na tle sektora usług i przemian demografi cznych. Mniej jest 
poszukiwań naukowo-badawczych, związanych z postrzeganiem szkół wyższych 
jako podmiotów rynkowych, jako podmiotów zarządzania bądź marketingu, jako 
obszarów komercyjnych, objętych regułami ekonomicznej efektywności.

Połączenie dwóch powyższych obszarów badawczych – przedsiębiorczości 
oraz szkół wyższych – jest, jak dotąd, raczej sporadyczne. Dzieje się tak zapewne 
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dlatego, że jeszcze do niedawna niemal cały sektor edukacji wyższej należał do 
sfery non profi t, w której uczelnie funkcjonowały jako element systemu usług 
fi nansowanych w całości z budżetu państwa, a kategorie, takie jak: rachunek 
ekonomiczny, strategiczne myślenie, nowoczesne zarządzanie czy przedsiębior-
czość, były całkowicie obce. 

W latach 90. XX wieku w polskim sektorze edukacji wyższej nastąpiło 
urynkowienie, a wraz z nim komercjalizacja znacznej jego części. Pojawiła się 
konieczność prorynkowej reorientacji uczelni i znacznie głębszej ekonomicznej 
refl eksji. Wraz z tymi zjawiskami aktualna stała się kwestia przedsiębiorczości 
uczelni, rozumianej jako formuła jej działania podporządkowana celom ekono-
micznym, innowacyjności i rozwojowi.

Nastąpił też rozwój badań naukowych na temat przedsiębiorczości szkoły 
wyższej, których przedmiotem było zgłębienie istoty tego zjawiska; objaśnienie 
jego uwarunkowań, prawidłowości i tendencji; dostarczenie naukowego wspar-
cia dla działań podmiotów sektora edukacji wyższej. Można wskazać dwie istot-
nie próby podjęte w tym obszarze. Pierwsza to badania przeprowadzone w latach 
2008–2009 pod kierownictwem M. Pluty-Olearnik1, których głównym przed-
miotem była relacja uczelni z otoczeniem i analiza konkurencyjności uczelni 
w środowisku rynkowym. Jako drugą ważną próbę należy wskazać badania 
przeprowadzone w 2009 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, poświęcone przedsiębiorczości akademickiej2, które ukształtowały określone 
podejście do przedsiębiorczości na uczelniach, sprowadzając ją do aktywności 
gospodarczo-biznesowej pracowników i studentów szkoły wyższej, pozostawia-
jąc na boku przedsiębiorczą orientację uczelni jako samodzielnego podmiotu. 
Podejście to należy ocenić jako zawężone i skoncentrować się na takiej przed-
siębiorczości akademickiej, która dotyczy uczelni jako całości, wyodrębnionego 
podmiotu, uczestnika rynku; wiąże się z zarządzaniem uczelnią, jej fi nansowa-
niem, marketingiem i procesami rozwojowymi. Podejście to cechuje nowoczesne 
postrzeganie szkoły wyższej, którego istotą jest poszerzenie jej dotychczasowego 
modelu, bazującego na nadrzędnej roli edukacji i badań naukowych, o element 
przedsiębiorczości rozumianej jako kształtowanie aktywnych zachowań uczelni, 
umożliwiających jej samodzielne działanie na rynku. 

1  Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Pluta-Olearnik, Difi n, Warsza-
wa 2009.

2  Przedsiębiorczość akademicka (rozwój fi rm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkole-
nia służące jej rozwojowi, badanie zrealizowane w ramach projektu własnego PARP, Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.



92 Janusz Olearnik

Zewnętrzne uwarunkowania

Przedsiębiorczość najczęściej postrzegana jest jako walor człowieka, zbiór 
jego właściwości, cech charakterologicznych. Nie można jej przekazać, trudno 
jej nauczyć, jednak można ją ukształtować, jak postawy czy charakter. Uczelnie 
pragną kształcić przedsiębiorczych absolwentów, fi rmy poszukują przedsiębior-
czych pracowników, walor przedsiębiorczości zdaje się być kluczem do sukcesu 
zawodowego i kariery w biznesie poszczególnych osób. Warto się zastanowić, 
czy i w jaki sposób przedsiębiorczość można odnosić do podmiotu gospodar-
czego, instytucji, organizacji czy uczelni.

Podmioty działające w gospodarce, funkcjonujące w warunkach rynko-
wych, muszą być przedsiębiorcze i to w najwyższym stopniu, inaczej poniosą 
biznesową porażkę. Można nawet wskazać następującą zależność: im większe 
jest uzależnienie danego podmiotu od rynku, tym większe znaczenie ma dla 
niego walor przedsiębiorczości. Jaskrawym przykładem są organizacje sfery 
budżetowej, działające w przeważającym stopniu poza rynkiem, które nie wyka-
zują na ogół żadnych przejawów przedsiębiorczości, a źródłem ich powodzenia 
jest poprawne wykonywanie statutowych funkcji w połączeniu z prawidłowym 
wykorzystaniem przydzielonych im środków budżetowych. 

Również wyższe szkoły publiczne (określane dawniej jako uczelnie pań-
stwowe) były i w znacznym stopniu nadal pozostają elementem sfery budżetowej. 
Konstytucyjne prawo polskich obywateli do bezpłatnej edukacji (także wyższej) 
nałożyło na państwo obowiązek fi nansowania działalności uczelni i jego długo-
letnie praktykowanie uniemożliwiło ukształtowanie przedsiębiorczości uczelni.

W ostatnich latach wpływ na zmianę sytuacji miały następujące zjawiska:
– dopuszczenie odpłatnych form kształcenia na uczelniach publicznych 

– studia niestacjonarne, podyplomowe, MBA, kursy specjalistyczne,
– powstanie uczelni niepublicznych, które korzystają ze wsparcia budżetu 

państwa w bardzo ograniczonym zakresie,
– konkurowanie uczelni publicznych z niepublicznymi, a także w obrębie 

każdej z tych grup, o klientów (studentów) i środki fi nansowe,
– konkurencja ze strony uczelni zagranicznych,
– możliwość aplikowania o środki fi nansowe z Unii Europejskiej, przy-

dzielane na podstawie selekcji składanych przez uczelnie projektów, 
spełniających takie kryteria, jak: racjonalność, efektywność, oryginal-
ność, innowacyjność,
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– zwiększenie rygoru fi nansowego i dyscypliny budżetowej, przy wciąż 
niedostatecznym fi nansowaniu uczelni ze środków publicznych, co 
podnosi znaczenie samofi nansowania i wymusza na uczelniach większą 
gospodarność.

Powyższe zjawiska spowodowały, że zagadnienie przedsiębiorczej uczelni 
stało się bardzo aktualne, a od samych uczelni oczekuje się dążenia do ukształ-
towania takich systemów organizacyjno-prawnych i praktyk funkcjonowania, by 
przedsiębiorczość była wyznacznikiem ich strategii, kryterium dokonywanych 
wyborów oraz przymiotem ludzi tworzących uczelniane gremia kierownicze.

Pojawiło się nawet określenie „uniwersytet przedsiębiorczy”, czyli taki, 
który dąży do uzyskania silnej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej na 
rynku dydaktycznym i badawczym, uzyskuje korzyści z komercjalizacji swo-
jej działalności badawczej, pracuje na rzecz otoczenia, uzyskując w zamian 
wymierne korzyści3.

Cztery atrybuty przedsiębiorczości uczelni

Jak już zaznaczono, przedsiębiorczość uczelni jest zagadnieniem bardzo 
aktualnym, należy zatem przedstawić kryteria jego oceny, sposoby badania 
i kształtowania. W artykule, mającym charakter przyczynkarski, omówiono 
cztery atrybuty przedsiębiorczości uczelni.

Za uczelnię przedsiębiorczą uznaje się taką, którą w jej celach i regułach 
działania, a także w praktyce funkcjonowania i rozwoju cechuje każdy z czterech 
wskazanych atrybutów. Stopień (natężenie) danej orientacji może być różny, nie-
pełny, może się zmieniać, co daje podstawy do ocen i wniosków dotyczących 
przedsiębiorczości danej uczelni i jej dystansu do modeli przyjętych za wzorce. 

Pierwszym atrybutem jest orientacja ekonomiczna, a ściślej – ekonomiczno-
-fi nansowa. Jej wyrazem jest przyjęcie efektywności ekonomicznej jako jednego 
z głównych celów działania szkoły wyższej. O ile w systemie opartym wyłącznie 
na centralnym budżetowaniu uczelni, za jedyne kryterium sprawności ekonomicz-
nej przyjmowano wydatkowanie przydzielonych na dany okres środków fi nanso-
wych zgodne z przepisami, to przy orientacji ekonomicznej na pierwszy plan 
wysuwają się takie kategorie, jak: przychody, koszty, wyniki fi nansowe. Organy 
statutowe większości uczelni zajmują się tymi kwestiami przy okazji opiniowa-
nia lub zatwierdzania sprawozdań fi nansowych za dany okres obrachunkowy, 

3  G. Gorzelak, Uniwersytet przedsiębiorczy, „Forum Akademickie” 2009, nr 1.
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a osobą najbardziej w to zaangażowaną jest kwestor. Przychody, koszty, wyniki 
fi nansowe i towarzyszące im wskaźniki powinny być tymczasem kluczowymi 
elementami planowania, monitorowania, weryfi kowania i ocen przed, w trakcie 
i po zakończeniu roku obrachunkowego lub/i akademickiego. 

Należy odróżniać orientację ekonomiczną od komercyjnej. Ta pierwsza 
znajduje odzwierciedlenie także w polityce kosztów uczelni wydatkującej środki 
budżetowe (koszty – planowane, ponoszone, restrukturyzowane – są kategorią 
ściśle ekonomiczną). Oznacza to, że gospodarowanie środkami publicznymi 
wymaga orientacji ekonomicznej. Orientacja komercyjna odnosi się natomiast 
tylko do działalności polegającej na zarobkowym wykonywaniu usług, a podsta-
wowym kryterium jest w jej przypadku skuteczność i efektywność ekonomiczna 
sprzedaży. Oznacza to, że każda działalność komercyjna ma wymiar w pełni eko-
nomiczny, natomiast orientacja ekonomiczna ma wymiar szerszy niż podejście 
komercyjne.

Drugim atrybutem przedsiębiorczości uczelni jest orientacja rynkowa. 
Oznacza to, że rynek, a ściślej ujmując – mechanizm rynkowy, przyjmuje się 
jako istotne kryterium bieżących i rozwojowych decyzji uczelni, dla której pod-
stawowe znaczenie mają trzy rynki: 

– rynek pracy – jako docelowe miejsce i zbiór wymogów dla absolwentów 
uczelni, a także źródło pozyskiwania kadr,

– rynek usług edukacyjnych – jako przestrzeń nieuniknionego konkuro-
wania z innymi podmiotami, przy czym konkurowanie to odbywa się na 
trzech głównych płaszczyznach: ofert, cen oraz marki (renomy) uczelni,

– rynek badań naukowych i produktów innowacyjnych – jako miejsce po-
szukiwań adresatów i partnerów dla badań naukowych wykonywanych 
przez uczelnie. 

Dla uczelni oznacza to wymóg utrzymywania ścisłych relacji z wymienio-
nymi rynkami, prowadzenia dwustronnej komunikacji, badania i monitorowania 
rynków, a także prowadzenia szeroko pojętych działań marketingowych.

Trzecim atrybutem jest orientacja innowacyjna. Dla wielu uczelni jest 
ona oczywista i realizowana w praktyce. Traktując innowacyjność jako atrybut 
przedsiębiorczości uczelni, dowartościowuje się kategorię przedsiębiorczości, 
poszerzając ją o jakże istotną cechę. Innowacyjność uczelni i jej rozwój należy 
traktować jako fundamenty jej strategii, a wówczas można uznać, że opcja proin-
nowacyjna i prorozwojowa wyrażają przedsiębiorczą postawę uczelni.
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Czwartym atrybutem przedsiębiorczości jest orientacja menedżerska. 
Konieczne jest tworzenie takich systemów zarządzania uczelnią, w których obok 
podejścia akademickiego (wyrażającego się przez określone struktury, zasady, 
tradycje, uwarunkowania) istnieje podejście menedżerskie, oparte na regułach 
biznesowych i współczesnych metodach i technikach zarządzania, stosowanych 
w przedsiębiorstwach. Podejścia te muszą współtworzyć praktykę zarządzania 
uczelnią; nie ma mowy o wyłączeniu lub zdecydowanej dominacji któregoś 
z nich. 

W obrębie każdego z wyżej przedstawionych atrybutów przedsiębiorczości 
należy poszukiwać konkretnych cech uczelni w postaci: założeń, celów, reguł 
działania, postaw ludzi i organów uczelni, wewnętrznych praw, organizacji, 
osiągnięć, dobrych praktyk i innych przejawów przedsiębiorczości lub jej niedo-
statków w funkcjonowaniu uczelni.

Cechy szczegółowe przedsiębiorczej orientacji szkoły wyższej

Do każdego z omówionych atrybutów przedsiębiorczości można przypi-
sać konkretne cechy szkoły wyższej. Ich występowanie należy traktować jako 
przejaw orientacji przedsiębiorczej danej uczelni, zachowując dystans do jako-
ściowego i raczej subiektywnego charakteru takich ocen. Poniżej przedstawiono 
zbiory cech właściwych dla danej orientacji.
1. Uczelnia posiada atrybut w postaci orientacji ekonomicznej, jeśli charaktery-

zuje się następującymi cechami:
– w jej misji lub innych dokumentach podstawowych zawarto (chociaż 

w pewnym zakresie) deklaratywną orientację na osiąganie efektywności 
ekonomicznej,

– w jej strategii występują cele lub/i działania o charakterze proefektyw-
nościowym,

– źródła fi nansowania jej działalności bieżącej i rozwoju są zdywersyfi -
kowane,

– wykazuje dodatni wynik ekonomiczny w swoich rocznych sprawozda-
niach fi nansowych,

– wartość bilansowa jej aktywów wykazuje tendencję rosnącą.
2. Uczelnia posiada atrybut przedsiębiorczości w postaci orientacji rynkowej, 

jeśli charakteryzuje się następującymi cechami: 
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– bada i obserwuje losy swoich absolwentów,
– utrzymuje związki z pracodawcami (rady, konwenty, obecność uczelni 

w organizacjach środowiskowych, wykłady menedżerów i specjalistów 
z praktyki gospodarczej),

– programy studiów są elastyczne i uwzględniają zmienne warunki rynku 
pracy, a nowe kierunki studiów i nowe specjalności tworzone są pod 
wpływem tendencji na rynku pracy,

– wyszukuje lub posiada partnerów z obszaru praktyki gospodarczej do 
realizacji swoich badań naukowych,

– doskonale zna środowisko konkurencyjne i stale je monitoruje.
3. Uczelnia posiada atrybut przedsiębiorczości w postaci orientacji innowacyj-

nej, jeśli charakteryzuje się następującymi cechami:
– jest aktywna w kreowaniu nowych przedsięwzięć dydaktycznych, ta-

kich jak: nowe kierunki i specjalności, studia podyplomowe, kursy spe-
cjalistyczne,

– organizuje zindywidualizowane (zamawiane) projekty dydaktyczne dla 
konkretnego odbiorcy, najczęściej biznesowego,

– przygotowuje lub/i prowadzi przedsięwzięcia inwestycyjne o dużej ska-
li, takich jak: zakup nieruchomości, budowa nowych lub rozbudowa ist-
niejących obiektów,

– zapewnia wysoki poziom i rozwój w odniesieniu do technicznego wspar-
cia dydaktyki i badań naukowych,

– jest umiędzynarodowiona – zwłaszcza rozwój kontaktów międzynaro-
dowych i przyrost liczby partnerów zagranicznych.

4. Uczelnia posiada atrybut przedsiębiorczości w postaci orientacji menedżer-
skiej, jeśli charakteryzuje się następującymi cechami:
– posiada sprawny system zarządzania fi nansami, umożliwiający: pozy-

skiwanie źródeł fi nansowania; planowanie i analizę przychodów, kosz-
tów i wyników; współpracę z instytucjami fi nansowymi; pozyskiwanie 
środków z Unii Europejskiej,

– realizuje systemowe działania marketingowe, takie jak: planowanie 
marketingowe, badania rynku, działania dotyczące promocji i public 
relations, a w jej strukturze funkcjonuje komórka marketingowa,

– posiada system motywujący pracowników do innowacyjności i działań 
proefektywnościowych,
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– posiada system zapewnienia jakości,
– posiada nowoczesny system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 

z takimi elementami, jak: szybki Internet, intranet, e-biblioteka, e-dzie-
kanat.

Podsumowanie

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na pojęcia rynku i ekonomii, z któ-
rymi przedsiębiorczość szkoły wyższej jest nierozłącznie związana. 

Współczesne uczelnie są podmiotami rynkowymi bez względu na to, czy 
to zauważają, czy nie. Trudno wskazać taki model uczelni, której pozycja ryn-
kowa wynikałaby wyłącznie z jej tradycji, autorytetu, środowiskowego prestiżu. 
Aktywne uczelnie budują swoje pozycje rynkowe w sposób profesjonalny, także 
z użyciem środków marketingowych i – co należy podkreślić – są w tym sku-
teczne. Najbliżej pierwszego modelu byłby na przykład Uniwersytet Jagielloń-
ski, którego pozycja rynkowa wydaje się niezagrożona w świetle owej tradycji, 
autorytetu i prestiżu, zaś jako ilustrację przeciwstawnego modelu można wskazać 
najbardziej znaną polską uczelnię niepubliczną – Akademia Leona Koźmińskiego, 
która zbudowała od podstaw swoją doskonałą pozycję rynkową, nie mając ani 
tradycji, ani autorytetu, ani prestiżu, ale prezentując od samego początku swo-
jego istnienia profesjonalną orientację rynkową, właściwą dla uczelni. Droga 
w przyszłość wszystkich uczelni wiedzie przez rynek i kto tego nie dostrzega, 
może jej niepotrzebnie nadłożyć lub nawet zabłądzić. 

Przedsiębiorczość jest nierozerwalnie spleciona z ekonomią, choć uczelnie 
rozmaicie postrzegają orientację ekonomiczną i jej konkretne atrybuty. Trudno 
wskazać jakiś gotowy szablon, raczej mnożą się pytania: ile ma być ekonomii 
w misjach i strategiach szkół wyższych; czy obok społecznej i środowiskowej 
misji uczelni jest miejsce na jej efektywność ekonomiczną; ile rachunku eko-
nomicznego, a ile obligatoryjnej kalkulacji w decyzjach uczelni; czy uczelnia 
ma maksymalizować wyniki i wskaźniki fi nansowe; jaka jest optymalna struk-
tura źródeł fi nansowania uczelni; czy i gdzie jest granica zróżnicowania między 
uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Odpowiedź na te i podobne pytania 
jest bardzo ważna dla oceny przedsiębiorczości uczelni i tworzenia warunków do 
ich rozwoju. Związek z przedsiębiorczością jest w tym przypadku tak silny, że 
poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania należy traktować jako wyzwanie 
do dalszych poszukiwań w przedstawionym obszarze badawczym.
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THE SPIRIT OF ENTERPRISE AS AN IMPORTANT FEATURE 
OF NEW UNIVERSITY ORIENTATION

Summary

Universities – in their economic, organizational and market behavior – should use 
the enterprising orientation and apply methods of management based on fundamental 
rules of enterprise, such as: creativity, dynamism, economic rationality, innovation, real-
izing the model of the enterprising university. The spirit of enterprise is always treated as 
the main feature of market-oriented and profi t-oriented organizations. Actually it should 
be the attribute of contemporary universities, an important determinant of their orienta-
tion and actual activity and the basis of their managerial.

Translated by Janusz Olearnik 

Keywords: university, entrepreneurship, management of university, 
modern orientation.
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MARKETING IN CREATING AND SUSTAINING COMPETITIVE 
ADVANTAGE OF RETAILERS

Summary

The paper aims at presenting relations between sustainable competitive advantage 
and marketing advantage. Elements of the marketing concept according to the fi rst theo-
reticians of competitive advantage were showed, including W. Alderson and J. Barney, as 
well as M. Porter. The issue was presented in its practical aspect on the cases of the retail 
trade companies Wal-Mart, Benetton, and Ikea. The role played by marketing in their 
gaining of distinctive strategic positions, and then maintaining it via creating customer 
value and appropriate communication was identifi ed.

Keywords: marketing, competitive advantage, retail enterprises, 
strategic position.

Introduction

Problems of creating competitive advantage and marketing advantage are 
often analyzed separately, without disclosing the relationship between them. The 
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purpose of the paper is to show how the concept of marketing is part of creation 
and sustaining competitive advantage, based on examples of a few retail sale 
companies. In the theoretical part, the environmental view of building sustain-
able competitive advantage was called upon, as well as its representatives, e.g. 
M. Porter. The theory was illustrated by examples of three trade companies: 
Wal-Mart, Benetton and Ikea, representing different types of advantage, which 
started in mid-20th century and are now leaders in their respective branches 
in the global market.  

The relation of competitive advantage to marketing advantage

The basic marketing principle that is market differentiation and the neces-
sity to adjust the offer to buyer needs appeared at the wake of competitive advan-
tage theory formulation. It happened in 1937 thanks to one of the fi rst theorists of 
competitiveness – W. Alderson, who pointed out the specialization of suppliers 
to meet the diversifi ed demand from buyers as the basic principle of competi-
tion. In 1965 he stated that companies should strive to differentiate their offer 
against their competitors, and most of the grounds he specifi ed for differentiation, 
i.e. lower prices, the selectivity of advertising messages, or making changes to 
existing products, was of marketing character.

A close relationship between competitive advantage and marketing advan-
tage can be seen in the defi nition, formulated in the early 1990s by J. Barney, of 
sustainable competitive advantage stating that “A fi rm is said to have a sustained 
competitive advantage when it is implementing a value creating strategy not 
simultaneously being implemented by any current or potential competitor, and 
when the other fi rms are unable to duplicate the benefi ts of this strategy”.1

Achieving competitive advantage is therefore a close connection with the 
creation of customer value which could be defi ned as the sum of benefi ts received 
minus the costs incurred by the customer to purchase a product or service.2 The 
advantages for customers regarding the product and service that positively infl u-
ence the customer’s living or provide them with a feeling of satisfaction. The 

1  J.B. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Management” 
1991, Vol. 17, No. 1, p. 103.

2  A review of defi nitions of customer value can be found in e.g. D.J. Flint, R.B. Woodruff, 
S.F. Gardial, Exploring the phenomenon of customers’ desired value change in a business-to 
business context, „Journal of Marketing”, 2002, p. 105–107; R.B. Woodruff, Customer value: 
The next source for competitive advantage, „Academy of Marketing Science Journal” 1997, 
Vol. 25, No. 2, pp. 143–152.
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costs, however, include both cash expenditure necessary to purchase and the 
effort it entails, as well as loss of time, resulting from delays and errors in the 
decision to purchase.3 Strategies providing “value” to the customer, and therefore 
allowing companies that implement them to gain advantage include:4

– the best price can be achieved if a company has the lowest costs thanks 
to high effi ciency of operations (operational excellence), while products 
must be characterized by relatively good quality and wide availability, 

– the best product, the application of which requires continual supply 
of innovative and valuable products in the eyes of the consumers, visibly 
differentiated from competitor offers,

– the best solution – individual solutions of customer issues, where the lead-
ership is implemented via complex solving of customer needs problems. 

Recapitulating, the advantage over competitors cannot bring sustainable 
effect unless it is refl ected in market advantage and the other way round. It should 
be noted that market advantage is not the result of manipulating the mix market-
ing instruments, which can result only in a short-term increase in sales, but is 
related to creation of long-term customer loyalty attitudes. Not incorporating such 
a perspective of action would lead to incurring expenses by the company that are 
not adequately refl ected by long-term profi tability and consequently result in the 
loss of competitive advantage. An unfavorable situation arises too, when lower 
operating costs than the competitors’ or higher quality offer are not adequately 
refl ected in the implementation of competitive advantage due to errors in the 
selection of marketing tools, as it also implies loss, this time one of potential 
profi ts. Marketing advantage is therefore somewhat incorporated in competitive 
advantage, being its inseparable element.5 

It must therefore be reiterated that market orientation is essential for formu-
lating a strategy which is intended to utilize the organization’s resources for creat-
ing values desired by buyers. Taking into consideration Porter’s point of view on 

3  M. Treacy, F. Wiersema,. The discipline of market leaders, Addison-Wesley Publishing 
Company, Inc. 1997; M. Szymura-Tyc, Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej, 
„Organizacja i Kierowanie” 2003, No. 4, p. 19.

4  They were prepared on the basis of economic practice observations, see: M. Treacy, F. Wier-
sema, The discipline of market…, p. 31. 

5  Expanstion of this issue can be found in B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strate-
gii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, p. 93–97.



102  Grażyna Śmigielska

competitive advantage building, it can be said that marketing has the function of 
coordinating the company chain value.6 

Porter stresses that the source of advantage is the acquisition of a differ-
entiating strategic position. It is possible to gain if it has been overlooked by 
competitors, or when it arises as a result of changes in the environment. Porter 
points out to three sources of strategic positioning, not mutually exclusive, but 
often overlapping.7 They are:

– diversity of product, where the source of positioning is the given combi-
nation of the mix of products and/or services,

– diversity of needs, requiring that the enterprise meets the demand from 
the given group of customers better than its competitors do,

– access, where directing the offer to customers in certain geographical 
regions, where their need had previously not been met by the existing 
market offer, becomes the basis for differentiation.

Finding a differentiating position is the result of comparison of offers and 
the needs of existing customers and fi nding a gap which can position one’s own 
product, while the gap must be large enough to ensure business profi tability. The 
process involves not only customer analyses, but above all, their changing prefer-
ences, which strictly connects competitive advantage with market advantage. 

Sustaining differentiating requires an entry deterrence approach.8 Its crea-
tion requires making strategic investments, implementation of appropriate 
pricing strategies and carrying out promotional activities designed to inform 
buyers about the way of positioning the offer. 

V.P. Rindova and C.J. Fombrum point out that strategic investments made 
by companies should be geared to offering the product that serves the needs of 
buyers better, and creating partnerships with other market participants, especially 
providers.9 Paradoxically, market competition could be won by a company which 
does not focus directly on the competitors (not trying to imitate them in terms 
of offer and not negotiating the most favorable current prices from suppliers). 

6  M. Szymura-Tyc, Strategia konkurencji przedsiębiorstwa oparta na kompetencjach marketin-
gowych i wartości dla klienta. Identyfi kacja problemu, dylematy modelowania, in: Modele strategii 
marketingowych, Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe, ed. L. Żabiński, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, p. 110–111.

7  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, p. 59–67.
8  P. Ghemawat, Commitment: The dynamics of strategy, New York Free Press, 1990.
9  V.P. Rindova, C.J. Fombrun, Constructing competitive advantage: The role of fi rm-constitu-

ent interactions, „Strategic Management Journal” 1999, No. 20, p. 691–710.
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An important factor of success is reputation, which should be created through 
advertising and public relations.10

Positioning and creating customer value as sources by retailers

In companies being current leaders in their branches, certain customer value 
building strategies can be identifi ed, implementation of which having ensured the 
leading position of these companies. And so:

– best price is the strategy adopted by Wal-Mart; it requires price leader 
position,

– best product is the strategy that brought success to Benetton; it requires 
creation of products differentiating the company from its competition,

– individual solving of customers’ problems requires a wide range satis-
fying the purchasers’ needs in a comprehensive way; as such e.g. Ikea 
is distinguished, by offering customers “everything for the home.” 

In the phase of entering the market, the companies positioned their offer 
in a differential manner: Wal-Mart, on the basis of access, Benetton on the basis 
of product diversity, and Ikea – on the basis of diversity of needs. 

The American Wal-Mart, currently the largest trading company in the world, 
is a classic example of success via differentiation by low price in retail trade. The 
enterprise adapted the discount technology being developed in the 1960s, how-
ever, in order to differentiate itself from competitors, it chose smaller cities as 
localizations for its stores. It could be said that initially the reason for Wal-Mart’s 
differentiating position was “access”, i.e. the offer was targeted to customers in 
areas where their needs where not met well enough. From a marketing point of 
view, the localization policy decided on the success, assuming that a discount 
store can be successful if it is able to attract people from neighboring settlements 
within a radius of 10–15 km. 

A basis for maintaining advantage and continued fast development was the 
signifi cant reduction in costs, achieved by creating an effective system of inven-
tory management and exercising full control over the goods fl ow from suppliers 
to fi nal customers. This purpose was achieved e.g. by setting up automatized 
distribution centers digitally connected with the stores and suppliers alike. The 
investments were possible thanks to the progress made by modern communica-
tion and transport technologies. 

10  The signifi cance of reputation is discussed e.g. D.M. Kreps, R. Wilson, Reputation and im-
perfect information, „Journal of Economic Theory” 1982, Vol. 27, p. 253–279.
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Simultaneously, Wal-Mart built relationships with suppliers without whom 
the effective use of cutting edge technologies would not be possible. Conditions 
were negotiated, the basis for negotiation being large quantities of goods pur-
chased by the retailer. As a result, the costs of purchase were signifi cantly lower 
than in the case of competition. Reducing the costs of operation and purchase of 
goods became the basis for implementing a cost-competitive strategy – Every 
Day Low Cost (EDLC), which allowed distinguishing low price positioning, and 
implementation of EDLP pricing strategy.11 The strategy consisted in setting up 
low prices on all goods sold and resigning from periodical discounts in order 
to attract customers. It had several advantages, including:

– simplicity with regard to pricing, as the selling price resulted from com-
bining the applied overhead and the price of purchase,

– eliminating the buyer’s uncertainty regarding future pricing, 
– increased credibility in the eyes of retail buyers; widespread use of price 

reductions always results in doubt about the validity of the original price 
and it can make buyers feel “cheated” in the situation when the same 
item reappears after some time at a much lower price,

– reduction of warehousing costs and managing reserves due to small fl uc-
tuations of demand.

Wal-Mart’s consistent application of the EDLP strategy allowed the com-
pany to develop the image of the retailer having a “lowest price” offer, which in 
turn affected cost reduction of promotions, due to the acquisition of promotion 
functions by regular price (the so-called compensatory relation between the price 
and promotion as a marketing instrument). 

The success of Wal-Mart meant that many companies have tried to imitate 
it, with the result that there changes in market structure took place – the central-
ized system of procurement and sales, coordinated and monitored by the latest 
technology, has become a kind of standard. The competitors, however, failed to 
threaten it and Wal-Mart is still undisputed leader in retail trade, as it could trans-
late the internal competitiveness (signifi cant cost savings) into customer value 
(lower price offer) and effectively communicate it.

The possibilities to differentiate the product by retailers (leader strategy 
regarding the product) began to rise as they began to outsource manufacturers to 
produce goods according to their designs and standards, and mark them as their 

11  Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, rd. J. Szumilak, Ofi cyna Wydawni-
cza, Kraków 2004, p. 230.
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own brand. This way, the differentiation exceeded the current assortment compo-
sition, which could be imitated by competitors and acquired marks of sustainable 
differentiation, which would bring effect for as long as it constitutes a signifi -
cant value for buyers. The chains which based their success on the differentiating 
product include primarily such retailers offering selectable items, e. g. Benetton 
and M&S.  Goods in the range satisfy the needs of a select group of customers to 
a greater extent than the goods of competitors, not necessarily being innovative 
products: their uniqueness is above all a specifi c style.

Product differentiation was applied e.g. by Benetton. The chain appeared 
as a result of fi lling the market gap of unfulfi lled demand for colorful jumpers.12 
The genesis of Benetton dates back to the 1960s, when young people dressed 
mostly in jeans and sweaters, while the latter offer was limited to a few traditional 
designs (based on the English fashion), available in six colors. However, what 
the young wanted was more modern design, lively colors and comfortable cloth-
ing. This observation laid at the core of the assortment strategy of the company, 
according to which it was limited to relatively few designs of comfortable apparel, 
which was primarily differentiated by its lively colors. Benetton’s offer was gen-
erally targeted at young people, but the products were often purchased also by 
older customers, since it was relatively universal in terms of sizes offered.

Thus the company fi lled in a market gap with its assortment offer. Suc-
cess, however, was dependent on providing the assortment to buyers. At the same 
time, retailers operating in the market failed to notice the originality of Benetton’s 
idea and were not interested in cooperation. Therefore, Benetton opened its own, 
small stores. Their small size and the fact that the goods were not been exposed 
in respective assortment sections made the stores always seem to be crowded, 
fun, and “democratic”, where everyone could view, sort and handle items without 
restrictions. 

The conditions for sustaining the gained advantage lied in the organizational 
sphere of internal operations, as well as in effective communication of the dif-
ferentiated position to customers. Internal factors include:

– creation of a supply system from producers in Italy,
– application of QR technologies allowing the company to quickly re-

spond to signals from the market

12  A. Palmeri, Benetton: After internationalization we work for diversifi cation, in: Retailers 
on retailing: lessons from the school of experience, Arthur Andersen & Co. S.C., USA 1994, 
p. 97–103.
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– the way of creating new products, participated by stylists from all over 
the world, who travelled, observed and interpreted customer needs

– designed with CAD-CAM instruments,
– creation of a distribution system based on franchising principles, which 

allowed Benetton’s fast growth in new markets.
The aim was to provide customers with products they expected Benetton 

style and compatible with the latest fashion trends, and to minimize losses aris-
ing from the inadequacy of supply to current demand. The key market factor for 
Benetton’s success was brand familiarity and brand image. The image was not 
one of modern, Italian style, but one of Benetton. It was created via innovative 
promotion of the company; advertisements expressed youthfulness, and aggres-
siveness, they were colorful and unifi ed. The slogans “United Colours of Benet-
ton” and “United Fashions of Benetton”, expressing its differentiated positioning 
became known worldwide. The company had many imitators. In the 1990s these 
included the Italian Stefanel, the French Camaïeu created by the group Auchan, 
Etam and Celio; The Gap and Limited originated in the USA; Giordano from 
Hong-Kong and Mango from Spain. However, since Benetton was the fi rst to 
implement this system to coordinate the supply and distribution chain, it won 
a distinctive position on the textiles market for young people, and having spread 
it on foreign markets Benetton was able to “capitalize on greater experience in 
managing logistics management, relationships with subcontractors, the network 
of agents, and the brand image. So far (until 1997) no imitators has been able to 
attain this level of knowledge”.13

The retailer, to be able to keep ahead basing on their distinctive product, 
must have competence in the design, commercialization and sale in a relatively 
large market, which is a function normally performed by the manufacturer. They 
are indispensible in continuous introduction of new products to the market. Due 
to this, retailers offering own brand goods also have their own laboratories and 
designer teams. 

Ikea on the other hand is an example of a company who succeeded due to 
the diversity of its customer needs. The strategy which decided on the company’s 
success in Sweden was a response to the changes taking place in the market of 
home supplies after World War II. The main symptom of these changes was the 
increase of demand for furniture connected with the disappearing custom of using 

13  F. Fréry, The Benetton Nebula, in: European cases in Retailing, eds. M. Dupuis, J. Dawson, 
Blackwell Business, Malden 1999, p. 175. 
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furniture that was passed from generation to generation in the family. Young peo-
ple were looking for affordable furniture, while market prices were high and ris-
ing, with high margins shared by major producers and distributors associated by 
agreements strongly limiting entry into the sector. 

This was the sort of market Ikea entered, addressing its offer predominantly 
to the young. It resigned from offering sets of furniture to customers, as well as 
from traditional servicing, assembly and transport, in favor of providing them 
with a possibility to buy single pieces without the need of waiting.14 The neces-
sity to transport and assemble the furniture by the customer was compensated by 
lower prices than ones of traditional retailers providing a wide range of services. 
Ikea limited its assortment to simple furniture from pine wood, with regard to 
optimal meeting of their chosen market segment demand. Operations performed 
by Ikea brought forward the company’s success, as its offer better met the demand 
in the target market than the offer of traditional retailers.

An important factor of Ikea’s success was its relations with suppliers. It was 
also shaped by the competition who, feeling threatened by its fast development, 
took adverse actions15. As a result was Ikea banned from the fi nal sale to custom-
ers at fairs, which forced the company to start distance selling, and then to launch 
the fi rst large-object store, located outside the city, but having large parking lots. 
Further development of Ikea was also meant to stop forcing cartel associated 
furniture manufacturers from cooperating with it. To bypass this obstacle, the 
company started to outsource small, independent suppliers, also outside Sweden, 
to manufacture according to its own standards, which further lowered the costs. 
The company entered into long term agreements with these suppliers.

Promotional campaigning played an important role in sustaining the advan-
tage via expansion to foreign markets. It was planned in order to succeed in the 
Swiss market, regarded as the fi rst foreign one for the company. It stressed the 
advantages and originality of the product and its low price. The campaign was 
differentiated by style: it consisted of private letters from a conservative Swiss, 
where he commented on certain characteristics of Ikea claiming that the company 
was bound to fail.  The campaign, addressed to young people who “want change” 
and act “against the current” of tradition, created a need to the company’s offer 

14  N. Kinch, Strategy and structure of supplier relationship in Ikea. A case from the furniture 
and interior decoration industry, in: Understanding business markets: interaction, relationships 
and networks, ed. D. Ford, Academic Press, Great Britain 1990, p. 334–339.

15  Ch.A. Bartlett, A. Nanda, Ingvar Kamprad and Ikea, case study, in: J.A. Quelch, Ch.A. Bar-
tlett, Global marketing management,  Addison-Wesley, Massachusetts 1998.
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in the target segment of the market. Next, it was multiplied as Ikea entered other 
foreign markets.  

Now, Ikea can be regarded as a company which has built its customer value 
by complex addressing of customer needs. Its large format stores offer assortment 
mix chosen according to complex needs of buyers furnishing their home. In order 
to increase the comfort of purchasing in young people, who are still its target 
customer segment, in Ikea playrooms for children, bars and restaurants can be 
found. Despite the emergence of several competitors, e.g. Jysk, it has remained 
the leader in its market.

Conclusion

The following companies presented in the article: Wal-Mart, Benetton and 
Ikea have gained long term advantage over competitors thanks to their mar-
keting strategies being an integral part of their competitive strategies. In the phase 
of market entry they positioned the offer in the markets that were inadequately 
serviced by competitors; to differentiate the offer, both the effectiveness of inter-
nal operations (e.g. achieved through relationships with suppliers) and marketing 
operation (assortment policies, pricing, location policies, and most of all promo-
tional ones) was necessary. These companies created obstacles against access-
ing the serviced markets in the form of a well-known brand or relations with 
suppliers, which were diffi cult to overcome by the competition. 

In the case of dynamic changes in the market, the existence of these barriers 
is not enough; to maintain long-term success, it requires a dynamic adaptation to 
the requirements of the turbulent market, primarily to changes in the preferences 
of buyers. Commitment to certain ways of acting may limit growth, which was 
the case with Benetton. Creation and implementation of a competitive strategy 
requires competence in the form of marketing knowledge, which is stressed in the 
Resource Based Theory of sustainable competitive advantage building.
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MARKETING W TWORZENIU I UTRWALANIU PRZEWAGI 
KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW DETALICZNYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono relacje między trwałą przewagą konkurencyjną a prze-
wagą marketingową. Wskazano elementy koncepcji marketingowej u pierwszych teo-
retyków przewagi konkurencyjnej – m.in. W. Aldersona i J. Barney’a oraz M. Portera. 
Od strony praktycznej problem zobrazowano na przykładach fi rm handlu detalicznego, 
takich jak Wal-Mart, Benetton i Ikea. Ukazano rolę marketingu, jeśli chodzi o zajęcie 
przez nie wyróżniających strategicznych pozycji i ich utrzymanie przez kreowanie war-
tości dla nabywców i odpowiednie jej komunikowanie.

Słowa kluczowe: marketing, przewaga konkurencyjna, przedsiębiorstwa detaliczne, 
pozycja strategiczna.
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KOMUNIKACJA MARKETINGOWA 
W ORGANIZACJACH KLASTROWYCH W POLSCE

Streszczenie

W gospodarkach rozwiniętych organizacje klastrowe skupiają się na dostarczaniu 
innowacyjnych usług i kreowaniu wiedzy, natomiast w krajach rozwijających się, do 
których należy Polska, szczególny nacisk kładzie się na rozwój łańcucha wartości, pro-
mocję eksportu, sieciowanie przedsiębiorstw, rządu i uczelni. Zarządzanie komunikacją 
marketingową w klastrze jest jednym z podstawowych działań organizacji klastrowych 
w Polsce, na co wskazują wyniki przeprowadzonych ostatnio badań i analiz. 

Słowa kluczowe: klaster, komunikacja marketingowa, usługi, odbiorca.

Organizacja i inicjatywa klastrowa

Inicjatywa klastrowa jest działaniem o charakterze sieciowym i projekto-
wym, którego celem jest podejmowanie aktywności na rzecz inicjowania i roz-
woju klastra. Oznacza to, że animator reprezentujący organizację zarządzającą 

* magdalena.malachowska@wzien.pl.
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klastrem powołuje projekt o charakterze sieciowym, czyli mający prowadzić do 
zwiększenia kooperacji pomiędzy aktualnymi, ale też i potencjalnymi podmio-
tami klastra. 

Organizacje klastrowe postrzegane są jako nowe, wysoce efektywne formy 
innowacyjne, które wspierają dostarczanie oraz budowanie wyspecjalizowanych 
kanałów komercjalizujących usługi dla biznesu, w szczególności dla mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw1. Organizacje klastrowe i podejmowane przez 
nie inicjatywy wpływają na przyspieszenie rozwoju klastra. Organizacja koor-
dynuje różne inicjatywy, na które pozyskuje fi nansowanie zewnętrzne, również 
z Unii Europejskiej (UE). W organizacjach działają menedżerowie klastrów i ani-
matorzy, którzy zarządzają i poszukują nowych inicjatyw dla klastra. Organiza-
cje klastrowe mają ułatwiać budowanie sieci powiązań i środowiska kooperacji 
pomiędzy członkami. 

W krajach, które przystąpiły do UE w 2004 roku, działania inicjujące powsta-
wanie klastrów były w dużej mierze dotowane z funduszy strukturalnych, przede 
wszystkim w latach 2007–2013. Organizacje klastrowe w tych krajach skupiają 
się na inicjowaniu działania klastra, dostarczaniu usług dla swoich członków 
oraz podnoszeniu jakości zarządzania klastrem. Głównym zadaniem organizacji 
klastrowej jest zbieranie rynkowej i technicznej wiedzy klastra, która zbuduje 
jego potencjał na rynku globalnym. Organizacje podejmują również działanie 
animujące w celu wspierania kooperacji oraz przepływu wiedzy i doświadczenia, 
co umożliwia kształtowanie relacji formalnych i nieformalnych oraz pozwala 
budować trwałą więź – sieć połączeń pomiędzy uczestnikami klastra. 

W Polsce od 2008 roku przybywa organizacji i inicjatyw klastrowych. 
Wzrost ich liczby jest istotny, jednak nie oznacza, że przekształcają się one w kla-
stry. Wiele z nich to projekty dotowane z funduszy strukturalnych, w ramach 
których podejmowano działania mające na celu zbudowanie sieci powiązań 
w układzie potrójnej helisy M.E. Portera (nauka–biznes–samorząd). Najnow-
sze badania dotyczące benchmarkowania klastrów, przeprowadzone w Polsce 
w 2010 roku, pokazują, że najwięcej klastrów powstało w latach 2006–2008, 
czyli tuż przed upływem terminu wykorzystania dotacji unijnych z budżetu UE 
na lata 2000–20062. Liczba inicjatyw klastrowych jest natomiast zmienną, która 

1  Community framework for state aid for research and development and innovation, Offi cial 
Journal of the European Union, www.eur-lex.europa.eu (30.12.2006), s. 46.

2  Benchmarking klastrów w Polsce 2010, raport z badania, Deloitte Business Consulting SA, 
Warszawa 2010, s. 16.
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ulega ciągłym przeobrażeniom, bowiem są to aktywności klastra bądź faktyczne 
klastry powoływane na określony czas, w zależności od potrzeb. 

Inicjatywy klastrowe to świadome podejmowanie wysiłków w celu poprawy 
konkurencyjności przez angażowanie fi rm, władz rządowych i samorządowych 
oraz uczelni, instytucji B&R i innych instytucji okołobiznesowych do współ-
działania w wytwarzaniu określonych dóbr czy usług (organizacji klastrowych). 
Inicjatywa klastrowa służy przyspieszeniu procesu kształtowania się klastra lub 
jego umocnieniu. Inicjatywy klastrowe to regionalne organizacje branżowe, 
które odpowiadają za koordynację rozwoju poszczególnych klastrów. Wspar-
cie publiczne udzielane inicjatywom klastrowym ma służyć przede wszystkim 
stymulowaniu powiązań i interakcji oraz budowaniu kapitału społecznego, nie 
zaś fi zycznemu tworzeniu klastra, utożsamianego z daną zinstytucjonalizowaną 
inicjatywą. Częstą sytuacją w dojrzałych klastrach jest równolegle występowanie 
kilku inicjatyw klastrowych3, które warunkują kierunek i dynamikę rozwoju oraz 
specjalizację klastra. 

W perspektywie cyklu życia klastra4, celem inicjatywy jest podejmowa-
nie działań wspierających rozwój klastra, stąd inicjatywy albo są impulsem do 
powstawania klastra, albo w kolejnych fazach wpływają na jego rozwój. Przy-
kładem takiego podejścia jest transgraniczny region Öresund w Danii i Szwe-
cji, gdzie funkcjonują trzy klastry: technologii i biotechnologii, informatyczny 
oraz medyczny. W ramach klastra informatycznego działa dziesięć inicjatyw, 
z których każda skupia się na innym segmencie rynku – od promocji gier kom-
puterowych przez ich produkcję, po dystrybucję i sprzedaż. W ramach jednej 
z inicjatyw, dla menedżerów przedsiębiorstw i korporacji organizowane są spot-
kania okrągłego stołu, seminaria, sieci i konferencje, odbywa się dopasowywanie 
partnerów chętnych do współpracy. Jeszcze inne inicjatywy służą dostarczaniu 
informacji o regionalnych podmiotach kształtujących region lub funduszach 
venture capital.

Komunikacja marketingowa w organizacji klastrowej 

Według J. Staszewskiej, dla powodzenia klastra ważna jest skuteczna 
komunikacja, bowiem od niej zależy współpraca. Na komunikację w klastrze, 

3  Identyfi kacja potencjalnych klastrów na bazie struktury gospodarki województwa pomorskie-
go, IBnGR, Gdańsk 2008, s. 8.

4  Cykl życia klastra dzieli się na cztery etapy: embrionalny/zalążkowy, wzrostu, dojrzałości 
i zaniku.
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a tym samym na jego podmioty, destrukcyjnie wpływa brak wiedzy o wzajem-
nych potrzebach5. Należy się zatem zastanowić nad działaniem mechanizmu 
koordynacji, umożliwiającym regulację kontaktów pomiędzy członkami klastra. 
Zdaniem T. Stryjakiewicz, podstawą porozumienia w klastrach jest komunikacja 
nieformalna, na którą silnie oddziałuje mentalność – deprymująca lub rozwija-
jąca relacje pomiędzy uczestnikami. Komunikacja jest narzędziem kształtowania 
tego kapitału, który jest niewidzialnym potencjałem, generującym tworzenie sieci 
i wzrost gospodarczy regionu. Jego rozwój przez pozytywną zmianę wszystkich 
elementów, tj. wykształcenia, zaufania, wzajemnego zrozumienia i wspólnie 
wyznawanych wartości, prowadzi do samoidentyfi kacji i samoświadomości spo-
łecznej, uruchamia przedsiębiorczość, zdolności innowacyjne, solidarność spo-
łeczną, interaktywność komunikacyjną, a także kształtuje środowisko zaufania, 
niezbędne w procesie rozwoju klastrów6. 

Komunikacja marketingowa klastrów powinna być traktowana jako umie-
jętność porozumiewania się członków klastra oraz szansa promowania marki 
wśród społeczności lokalnych, krajowych i międzynarodowych. W klastrach 
wzrasta rola wykorzystania nowych narzędzi komunikacji w hipermedialnym 
środowisku komputerowym, umożliwiających spotęgowanie wpływu korzyst-
nych efektów zewnętrznych klastra (ang. externalities), do których należą między 
innymi media społecznościowe, systemy informatyczne ułatwiające komunikację 
w ramach sieci. Powstają także pierwsze strategie komunikacji marketingowej, 
dotyczące komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej klastra. Dużym utrudnieniem 
w kształtowaniu polityki komunikacji klastra w Polsce jest budżet, który pocho-
dzi ze składek członkowskich (jeśli takie istnieją) bądź dotacji unijnych, które 
nie zaspokajają wszystkich potrzeb komunikacyjnych instytucji zarządzających 
i uniemożliwiają efektywne i skuteczne zarządzanie klastrem.

Benchmarking niemieckich klastrów, w którym na swoją prośbę wziął 
udział szwedzki klaster Öresund IT, wykazał, że w komunikacji zewnętrznej naj-
częściej korzystano z narzędzi public relations. Należy zaznaczyć, że Öresund 
IT w badaniu osiągnął jeden z najwyższych wskaźników umiejętności komuni-
kowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Jest to przykład klastra 
zachodnioeuropejskiego, który ma bardzo duże (dziesięcioletnie) doświadczenie 
w komunikowaniu się z odbiorcami, a do jego działań na tym polu należą: 

5  J. Staszewska, Klaster perspektyw dla polskich przedsiębiorców na rynku turystycznym, Di-
fi n, Warszawa 2009, s. 55–57.

6  T. Stryjakiewicz, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s. 54.
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– aktualizacja strony internetowej w języku lokalnym, ale przede wszyst-
kim w języku angielskim, bowiem badania wewnętrzne pokazują, 
że strona internetowa służy komunikowaniu się z odbiorcami zewnętrz-
nymi,

– cotygodniowe rozsyłanie newslettera z aktualnościami dotyczącymi 
klastra i branży ICT,

– organizacja wydarzeń z partnerami zewnętrznymi,
– inne, jak wdrożenie innowacyjnych aktywności, których celem jest 

wzmocnienie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami spoza klastra.
Za nieco mniej ważne w komunikacji animator klastra uznał wykorzystanie 

materiałów drukowanych; udział organizacji klastra w targach i konferencjach, 
na których dokonywał prezentacji klastra, oraz udział w innych wydarzeniach 
promujących klaster. Wskaźnikiem budowania relacji z odbiorcami zewnętrz-
nymi są działania mające na celu:

– dopasowywanie (ang. maching) podmiotów w celu wymiany informacji 
oraz podejmowania współpracy wewnątrzklastrowej,

– tematyczne wydarzenia przeznaczone dla członków klastra,
– wewnętrzny newsletter oraz intranet i inne7.
Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do innego klastra z branży ICT 

– IKT Grenland z okręgu Telemark w Norwegii. W komunikacji zewnętrznej 
wykorzystuje on przede wszystkim narzędzia public relations oraz newsletter 
adresowany do odbiorców spoza klastra. Równie wysoko oceniono udział orga-
nizacji klastra w wydarzeniach promujących klaster, a także „dopasowywanie” 
członków z innymi kooperantami spoza klastra, podejmowane w celu wymiany 
informacji i realizowania kooperacji o charakterze rynkowym. Klaster organi-
zował również wydarzenia, w czasie których podejmowano nowych kooperan-
tów spoza regionu. Nieco niżej oceniano udział w targach oraz konferencjach 
umożliwiających prezentowanie klastra, najniżej zaś posiadanie materiałów dru-
kowanych. W komunikacji wewnętrznej natomiast stosowano przede wszystkim 
organizowanie tematycznych wydarzeń oraz dopasowywanie podmiotów w celu 
wymiany informacji i podejmowania współpracy wewnątrzklastrowej, a nieco 
rzadziej – komunikację przez stronę internetową i inne działania innowacyjne8. 

7  Oresund Benchmark Report, Berlin 2009, http://www.clusterobservatory.eu (12.10.2010), 
s. 33–34.

8  Cluster Benchmarking Report, IKT Grenland, Berlin 2009, http://www.clusterobservatory.eu 
(12.10.2010), s. 29–30.
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Większość działań marketingowych polskich klastrów fi nansowana jest 
z dotacji unijnej9. Efektem podejmowanych przez nie aktywności jest posiadanie 
witryn internetowych, logo i wizualizacji. Kilka klastrów ma system identyfi kacji 
wizualnej, a większość prowadzi działania reklamowe polegające na produkcji 
folderów i ulotek. Do promocji wykorzystuje się też środki masowego przekazu 
(prasa, telewizja, radio) – lokalne i o zasięgu ogólnokrajowym. Warto zauważyć, 
że wspólne działania dotyczące reklamy klastra oceniane były tym wyżej, im 
więcej środków zewnętrznych pozyskał klaster. 

Widoczny jest również trend wzrostowy w odniesieniu do reklamy klastra, 
który jest tym silniejszy, im więcej podmiotów jest w klastrze. Działania mar-
ketingowe oraz public relations są jednymi z najwyżej ocenianych przez ani-
matorów obszarów działania polskich klastrów. Klastry biorą udział w różnych 
targach i wystawach, jednak – w opinii niektórych respondentów – częstotliwość 
ta byłaby większa, gdyby nie ograniczenia fi nansowe, szczególnie w przypadku 
udziału w imprezach zagranicznych. W zakresie działań lobbingowych widoczna 
jest wyraźna tendencja kierowania aktywności w stronę administracji samorządo-
wej, a tylko w bardzo ograniczonym stopniu w kierunku administracji rządowej. 
Jedynie wybrane klastry podejmują sformalizowane działania w celu zwrócenia 
uwagi podmiotów publicznych na problemy dotyczące funkcjonowania klastrów 
lub ich branży. W znacznej mierze wynika to z przeświadczenia o niskiej skutecz-
ności takich działań. 

Z badania polskich klastrów pod kątem działań marketingowych i public 
relations wynika, że nawet w przypadku braku środków zewnętrznych lub 
niskiego poziomu dofi nansowania są one w stanie podjąć wiele inicjatyw. Komu-
nikacja wewnętrzna klastrów najczęściej odbywa się przez regularne spotkania 
jego podmiotów. Ich częstotliwość uwarunkowana jest wydzieleniem dodatko-
wych organów pełniących wybrane funkcje w klastrach lub w grupach robo-
czych, natomiast udział poszczególnych podmiotów zależy od ich aktywności. 
Imprezy integracyjne to narzędzia o ograniczonym znaczeniu, gdyż wymagają 
dodatkowych środków fi nansowych. Najczęściej aktywność klastra skupia się na 
informacji e-mailowej, a platformy komunikacji mają zastosowanie w klastrach 
o dużej liczbie członków. Wewnętrzna prasa nie jest popularnym narzędziem 
komunikacji, liderzy decydują się jedynie na jej formę elektroniczną, rozsyłając 

9  Benchmarking klastrów w Polsce 2010, PARP, Warszawa 2010, s. 72–86.
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do partnerów zewnętrznych newslettery. Funkcję lidera pełni się bowiem spo-
łecznie i na dodatkowe działania najczęściej nie ma czasu10. 

Z raportu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce z 2010 roku 
wynika, że aktywność polskich klastrów koncentruje się wokół dwóch obsza-
rów: działalności marketingowej (reklama, działalność targowo-wystawiennicza, 
misje gospodarcze) oraz wspólnej aktywności związanej z rozwojem zasobów 
informacji i wiedzy (wspólne szkolenia, warsztaty, konferencje, wymiana wie-
dzy i doświadczeń). Decydujące lub duże znaczenie dla współpracy i rozwoju 
klastrów mają kontakty nieformalne; 47% klastrów wskazuje, że kontakty for-
malne jedynie w małym lub przeciętnym stopniu wpływają na poziom integracji 
wewnętrznej klastra.W ocenie ponad 80% respondentów, współpracy sprzyjają 
regularne spotkania członków klastra, imprezy integracyjne (56% wskazań), 
komunikacja z wykorzystaniem Internetu i platform komunikacyjnych (52% 
wskazań). Średniookresową strategię rozwoju posiada 43% klastrów, zaś jako 
najważniejsze cele i kierunki rozwoju respondenci wskazali: realizację wspól-
nych projektów innowacyjnych i inwestycyjnych, transfer wiedzy i technologii, 
zdobywanie nowych członków, wzmacnianie relacji kooperacyjnych, promocję 
marki oraz rozwój współpracy międzynarodowej i internacjonalizację klastra11. 

Warto zaznaczyć, że w Polsce w ramach projektów unijnych powstają kla-
stry instytucji okołobiznesowych, które skupiają się na kształtowaniu współpracy 
i środowiska zaufania, wspierając klastry tradycyjne. Zadaniem takiego klastra 
jest tworzenie struktury wysokiej jakości, wyznaczanie standardów i wzorców 
w prowadzeniu biznesu, lojalności i trwałych relacji partnerskich (dla przedsię-
biorców i administracji publicznej) oraz budowanie wspólnej komunikacji.

Komunikacja marketingowa organizacji klastrowych

Domeną klastrów jest praca w trójkącie nauka–biznes–rząd, w ramach 
którego każda jednostka podejmuje zobowiązania wobec drugiej, przy czym 
wchodzenie w interakcje bazuje na kontaktach formalnych i nieformalnych, czyli 
wynikających ze społecznych relacji uczestników klastra. Wydaje się, że to wła-
śnie komunikacja powinna być czynnikiem, który pozwoli nawiązywać relacje 
i budować zaufanie pomiędzy aktorami klastra, zwłaszcza że polskie klastry 
znajdują się we wczesnej fazie rozwoju (rys. 1).

10  Benchmarking klastrów w Polsce 2010..., s. 72–86.
11  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport z badań, red. K. Matusiak, Łódź 

2010, s. 171–172, http://www.sooipp.org.pl (12.01.2011).
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Rys. 1. Komunikacja marketingowa jako determinanta rozwoju klastra
Źródło: opracowanie własne.

Wpływ komunikacji marketingowej na klaster w kolejnych fazach cyklu 
jego życia jest następujący:
1. Faza embrionalna – na tym etapie animator bardzo często działa intuicyj-

nie, wykorzystując dostępne mu instrumenty. Jego celem jest informowanie 
i przekonywanie do członkostwa w klastrze. Komunikacja marketingowa 
służy przede wszystkim kształtowaniu relacji, dialogu i porozumienia po-
między jego członkami. Pojawiają się pierwsze próby określenia tożsamości, 
wizerunku i marki klastra. Na tym etapie ważne jest planowanie strategii 
komunikacji marketingowej i jej wdrażanie oraz pomiar efektywności i sku-
teczności działań, szczególnie w aspekcie analizy ex ante i ex post, które 
pozwolą osiągnąć zaplanowane cele. Rola animatora jest niezwykle istot-
na, a jego umiejętność komunikacji interpersonalnej wpływa na zwiększanie 
efektów prowadzonych działań.
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2. Faza wzrostu – to podejmowanie wspólnych inicjatyw o charakterze koope-
racyjnym, służącym zbudowaniu masy krytycznej klastra. Oznacza to, że 
członkowie klastra powiązani są relacjami współpracy – podejmują wspól-
ne działania, tworząc produkt lub usługę, które sprzedają pod jedną mar-
ką; wykorzystują możliwości komunikacji marketingowej do promowania 
uczestników klastra i regionu. Animator powinien informować, edukować 
i przekonywać do działania w klastrze różne podmioty gospodarcze, wy-
korzystując instrumenty public relations, organizując spotkania integracyjne 
i inne wydarzenia grupowe (np. targi, konferencje, warsztaty). 

3. Faza dojrzałości – oznacza, że klaster ma już stabilniejszą dynamikę wzro-
stu, pojawiają się nowe pomysły i idee, które można wdrażać między in-
nymi dzięki zaplanowanym budżetom na komunikację marketingową, dy-
namicznie rozwija się współpraca na arenie międzynarodowej, co pozwala 
promować produkty i usługi klastra na nowych rynkach zbytu. Na tym etapie 
komunikacja marketingowa ma przypominać o efektach działania klastra, 
korzyściach, jakie przynosi on dla uczestników i regionu. W tej fazie warto 
stosować instrumenty public relations dotyczące obchodów jubileuszu kla-
stra czy wdrożenia patentu. Wiele działań z obszaru komunikacji wewnętrz-
nej odbywa się w hipermedialnym środowisku Internetu przez intranet i inne 
systemy informatyczne.

4. Faza schyłku – w której klaster zaniknie albo wejdzie w nowy cykl rozwoju. 
Komunikacja marketingowa na tym etapie ma charakter przypominający, ale 
i informujący. Powinna służyć ograniczeniu negatywnych efektów zewnętrz-
nych – przez zmniejszenie swojej intensywności w otoczeniu zewnętrznym 
i zwiększenie jej wewnątrz klastra, który ma pobudzać nowe inicjatywy, na 
przykład dotyczące prac badawczych nad wdrożeniem nowego produktu czy 
kształtowanie nowych połączeń pomiędzy fi rmami.
Wykorzystywanie kanałów komunikacji marketingowej klastra musi być 

projektowane na samym początku projektowania jego aktywności. Ważne jest 
przyjęcie założenia, że komunikacja nie służy jedynie rozprzestrzenianiu infor-
macji o klastrze, ale jest ściśle skorelowana z celami wyznaczonymi przez jego 
uczestników. Konsorcja powoływane do realizacji różnych zadań powinny 
uwzględniać kreowanie spójności, wspólnoty, zaufania pomiędzy partnerami, 
a także konsensusu w rozumieniu celu i efektów podejmowanych aktywności.
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Podsumowanie

Skuteczna komunikacja marketingowa klastra opiera się na wypracowaniu 
przez partnerów zrozumiałej dla wszystkich platformy celów podejmowanych 
przez klaster. Pozwala to na wysyłanie do odbiorców jednakowego, jasnego 
przekazu o działalności klastra, realizowanych inicjatywach i projektach, a także 
determinuje większą aktywność w budowaniu spójnej identyfi kacji oraz skutecz-
ności. Komunikacja powinna być „szyta na miarę” i nierozerwalnie łączyć się 
z odbiorcami.

MARKETING COMMUNICATIONS IN ORGANIZATIONS 
CLUSTERED IN POLAND

Summary

In a grown economies cluster organizations are concentrated on providing innova-
tion services and creating knowledge. In growing economies, as Poland, there is a signifi -
cant emphasis on developing the companies value chain, promoting export and linking 
together companies, governments and universities. Marketing communication manage-
ment is one of a basic activity of a cluster organizations in Poland, which shows the latest 
research about clusters.

Translated by Magdalena Małachowska 

Keywords: cluster, marketing communication, services, recipient.
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TWORZENIE WIĘZI MIĘDZY KONSUMENTEM 
A MARKĄ W SERWISIE FACEBOOK

Streszczenie

Coraz więcej ludzi korzysta z Internetu w celu komunikowania się z innymi użyt-
kownikami, znajomymi i rodziną. Stale rośnie też popularność serwisów społeczno-
ściowych, których głównym założeniem jest zbliżanie ludzi do siebie i ułatwienie im 
kontaktu. Przedsiębiorstwa dostrzegły w tego typu serwisach ogromny potencjał i przez 
uczestnictwo w społecznościach internetowych ułatwiają konsumentom obcowanie 
z markami, a także produktami. W artykule przedstawiono argumenty przemawiające za 
obecnością marek w serwisach społecznościowych. W przypadku takich działań, prezen-
towanie reklam i haseł promocyjnych jest niewystarczające, ważne jest tworzenie więzi 
i relacji pobudzających lojalność.

Słowa kluczowe: serwisy społecznościowe, kreowanie więzi, marka, konsument, 
Facebook.
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Wprowadzenie

Zainteresowania współczesnych konsumentów mają charakter globalny 
dzięki technologiom ułatwiającym komunikację. Ogólnoświatowym medium 
łączącym konsumentów jest Internet, który umożliwia utrzymywanie kontaktów 
z osobami z różnych części świata (znajomymi lub rodziną), pozwala dokony-
wać zakupów (także w e-sklepach spoza kraju), ułatwia poszukiwanie informacji 
związanych z życiem codziennym, pracą lub zainteresowaniami. W tym nurcie 
szczególną uwagę zwraca serwis społecznościowy Facebook.com, który jest glo-
balną platformą, zrzeszającą już ponad 800 milionów1 użytkowników z całego 
świata. Zawierają oni prawdziwe i wirtualne znajomości, dzielą się informacjami, 
przemyśleniami oraz pasjami, łączą się w grupy zainteresowań, śledzą aktywność 
marek i produktów. W 2010 roku – po sześciu latach działania – serwis zadebiu-
tował w rankingu najcenniejszych marek świata „BrandZ Top 100”2, tworzonym 
przez fi rmę Millward Brown i w globalnym zestawieniu zajął 35. miejsce (oraz 
10. pozycję w sektorze technologii), odnotowując wzrost wartości na poziomie 
246%. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się marka Google.com, co 
świadczy o tym, że Internet nie jest już niszowy, a marki funkcjonujące jedynie 
w sieci, zyskują pozycję coraz ważniejszych graczy na całym rynku.

To nowe środowisko komunikacji marketingowej charakteryzuje się przede 
wszystkim nieograniczoną przestrzenią, a zastosowanie technologii trwale 
zmieniło reguły marketingu, ponieważ personalizacja komunikatów umożliwiła 
powstanie wielu nisz rynkowych, a sam Internet pozwala osiągnąć niższy koszt 
reklamy3. Oznacza to, że nowe możliwości komunikacyjne fi rm dotyczą głównie 
sieci WWW, która ma cztery składowe, decydujące o powodzeniu prowadzonych 
działań online4, a mianowicie:

− treści – posiadają walor edukacyjny lub stanowią wartość dla klienta; są 
to przede wszystkim artykuły i newsy, materiały audio i wideo, prezen-
tacje na żywo,

− kontekst – kluczową kwestią jest osadzenie informacji w konkretnym 
kontekście potencjalnego klienta; polega to na uproszczeniu przekazu 
i uporządkowaniu komunikatu, a więc na przykład zmianie szczegóło-

1  www.facebook.com/press/info.php?statistics (20.11.2011).
2  W globalnym rankingu dominują marki z sektora technologii, www.millwardbrown.com/

Libraries/Poland_News_Downloads/Technologie_w_BrandZtop100_2011.sfl b.ashx (18.11.2011).
3  G. Mazurek, Promocja w Internecie – narzędzie, zarządzanie, praktyka, Ośrodek Doradztwa 

i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 13.
4  J. Jantsh, Siła pozytywnych opinii, MT Biznes, Warszawa 2011, s. 47–51.
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wych porad w proste zwięzłe zlecenia lub stworzenie produktu, który 
nadaje się do mniejszej liczby zastosowań, ale jest bardziej eleganc-
ki. Może to wymagać zwężenia grupy docelowej, ale umożliwi lepsze 
dotarcie do niej,

− kontakt – razem z rozwojem nowoczesnych kanałów komunikacji, lu-
dzie coraz bardziej pragną prawdziwych relacji, opartych na interakcjach 
międzyludzkich. Wykorzystanie dostępnych technologii przez fi rmę 
pomaga jej potencjalnym klientom nawiązywać kontakty i pogłębiać 
więzi w dogodnym dla nich miejscu i czasie,

− społeczność – ludzie mogą tworzyć społeczności, a ich członków – mimo 
rozproszenia po całym świecie – mogą łączyć wspólne poglądy, zainte-
resowania lub cele biznesowe. Bieżący klienci fi rmy, partnerzy, dostaw-
cy, mentorzy i konkurenci także mogą tworzyć społeczności, w ramach 
których będą przekazywać sobie informacje, tworzyć i upowszechniać 
teksty czy materiały audio lub wideo na temat konkretnych produk-
tów bądź usług. Oznacza to, że w aktywny sposób będą kształtować 
wyobrażenie o rynku lub o danej marce. 

Polski konsument w sieci

Polskie przedsiębiorstwa wybierają coraz częściej Internet jako obszar 
promowania siebie, swoich marek, produktów oraz usług. Dzieje się tak ze 
względu na duże możliwości oraz dostępność tego medium. W Polsce w czo-
łówce serwisów WWW pod względem zasięgu znajdują się: Google.pl (89,96%), 
YouTube.com (66,69%), Onet.pl (66,62%) i Google.com (64,99%) oraz 
Facecook.com (62,32%)5. Są to serwisy dostarczające informacji, rozrywki, 
umożliwiające kontakt z innymi internautami, a także różne formy promocji 
z punktu widzenia organizacji. W Polsce użytkownikami Internetu są przede 
wszystkim osoby młode – w wieku od 15 do 34 lat – obejmujące połowę pol-
skiego audytorium, i częściej są to kobiety niż mężczyźni6. Z punktu widzenia 
przedsiębiorstw jest to bardzo atrakcyjna grupa konsumentów.

5  Gemius, Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2011, gemius.pl/pl/aktualnosci/ 
2011-11-21/01 (18.11.2011).

6  IAB Polska, Raport Strategiczny IAB Polska INTERNET 2010, www.iabpolska.pl/images/
stories/ raporty/Raport_strategiczny_IAB_Polska_INTERNET_2010.pdf (18.11.2011).
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Wyniki badania przeprowadzonego w Polsce przez fi rmę Ad-Vice, zamiesz-
czone w raporcie Digital Young 20117, pokazują, że na decyzje zakupowe ludzi 
mają wpływ przede wszystkim opinie znajomych, a także zamieszczone w Inter-
necie przez różnych użytkowników. Jest to kolejny argument przemawiający za 
tym, aby przedsiębiorstwa promowały się w sieci i zamieszczały w niej informa-
cje na przykład na temat swojej oferty. Firmy mają świadomość tego, że klienci 
zazwyczaj nie wiedzą, gdzie szukać danego produktu, aż do momentu zdobycia 
doświadczeń zakupowych lub otrzymania informacji od innej osoby8. Konieczna 
jest zatem obecność fi rm w Internecie (coraz częściej w mediach społecznościo-
wych, jak Facebook) w celu wyjścia naprzeciw potrzebom konsumentów, a także 
by dotrzeć do nich z komunikatem w miejscu, w którym spędzają czas. Ludzie 
korzystają z Internetu już nie tylko przy pomocy komputerów, ale także telefo-
nów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Facebook jest środkiem przekazu stanowiącym ogromną część wirtualnej 
przestrzeni. Serwis ten, podobnie jak media masowe, zaspokaja potrzeby ludzi, 
pozwalając im9:

– uzyskiwać informacje o kraju i świecie, porady, aktualności z życia fi rm, 
muzyków, polityków, znajomych,

– uczyć się o społeczeństwie i świecie; doświadczać zrozumienia dla pro-
blemów innych przez angażowanie się w inicjatywy, wydarzenia i akcje 
społeczne, 

– znajdować poparcie dla własnych wartości dzięki spotykaniu podob-
nych do siebie osób,

– łatwiej nawiązywać społeczne kontakty, stanowiące substytut praw-
dziwych, 

– uciec od codziennych problemów i zmartwień, 
– wypełnić swój czas (czasem jest to stały element dnia).
Rosnąca popularność serwisu Facebook oraz sposób, w jaki zaspokaja on 

potrzeby swoich użytkowników, przyciągają przedsiębiorstwa chcące należeć 
do globalnej społeczności i nawiązać relacje z potencjalnymi klientami.

7  Raport: Media społecznościowe, www.interaktywnie.com/index/index/?fi le=raport_media_
spolecznosciowe.pdf (18.11.2011).

8  W. Budzyński, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji fi rmy i marki, MT Biznes, War-
szawa 2008, s. 73.

9  G. Kuś, Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania, Wydawnictwo Innowa-
cyjne Novae Res, Gdynia 2011, s. 107.
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Marka w sieci

Przedsiębiorstwa świadomie wprowadzają swoje marki do wirtualnego 
świata obecnych i potencjalnych klientów, licząc na to, że funkcjonując w ser-
wisie Facebook, zdobędą grono „wyznawców”, wypromują się i uzyskają prze-
wagę konkurencyjną. Z punktu widzenia komunikacji marketingowej, marka jest 
„głoszoną” obietnicą dotyczącą danego produktu lub usługi10. Można przypusz-
czać, że duża część organizacji, korzystając z możliwości, jakie daje Facebook, 
stara się postępować zgodnie z zasadami budowania świadomości kultowej 
marki, przyjmując, że11:

− konsument chce należeć do grupy, która czymś się wyróżnia,
− twórców kultowych marek cechuje odwaga i determinacja,
− kultowe marki sprzedają styl życia,
− kultowe marki tworzą grupę „wyznawców” marki,
− kultowe marki zawsze tworzą społeczności swoich klientów,
− kultowe marki zaspokajają wszystkie potrzeby klienta,
− kultowe marki promują poczucie wolności i czerpią siłę od swoich 

wrogów.
Zasady te dotyczą przede wszystkim budowania społeczności wiernych 

i ufających konsumentów, którzy stają się ambasadorami marki. Podstawowym 
zadaniem strategii marki jest wzmocnienie pozycji produktu w świadomości 
konsumenta przez konsekwentne pobudzanie wyobraźni i integrowanie jego 
kolejnych zmysłów, co pozwala na zbudowanie trwałej więzi pomiędzy marką 
a klientem12. Konsumenci nie szukają bowiem produktów, które jedynie zaspo-
koją ich potrzeby, ale wybierają marki, które przez swoje doświadczenie czy 
modele biznesowe usatysfakcjonują nabywców duchowo (wartości, społeczna 
odpowiedzialność, fair trade, ekologia, żywność i materiały organiczne itd.). 
Marki mają dostarczać więc przede wszystkim dodatkowych wartości13. Orga-
nizacje muszą jednak najpierw zapewnić otoczenie o tym, że oferowany produkt 
czy usługa zaspokaja wszystkie potrzeby danego klienta, a wartości wyznawane 
przez niego i markę są spójne. 

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

11  M.W. Ragas, J.B. Bolivar, Potęga kultowej marki, Helion, Gliwice 2006, s. 29.
12  M. Lindstrom, Brands sense – marka pięciu zmysłów, Helion, Gliwice 2009, s. 193.
13  Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 37.
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Obcowanie konsumentów z marką

Ogromny zasięg serwisu Facebook pozwala organizacji przesłać komu-
nikat, który dotrze do bardzo szerokiej grupy odbiorców dzięki wirusowemu 
charakterowi serwisu, a także możliwości ukierunkowania (targetowania) prze-
kazu14. Znajomi członków społeczności danego obiektu (organizacji, marki, pro-
duktu, usługi, akcji, wydarzenia, konkursu) mogą stać się także jej częścią dzięki 
rozprzestrzenianiu się informacji w czasie rzeczywistym. Facebook pozwala 
docierać organizacjom ze swoim przekazem do grupy docelowej przez tworzenie 
w jego ramach profi lu umożliwiającego:

– zamieszczanie elementów wirtualnych – grafi ku, zdjęć, logo oraz ele-
mentów identyfi kacji wizualnej,

– publikowanie treści – haseł reklamowych, ogłoszeń, newsów, przemy-
śleń, linków, 

– zamieszczanie materiałów audio i wideo – reklam, nagrań z konferencji, 
wypowiedzi, wywiadów, muzyki, animacji, instrukcji,

– udostępnianie oraz wchodzenie w interakcję z materiałami i treściami 
publikowanymi przez innych uczestników – użytkowników, marki, 
organizacje, artystów itd.,

– prowadzenie dyskusji, interakcji z innymi osobami i organizacjami 
w czasie rzeczywistym,

– projektowanie i umieszczanie aplikacji o charakterze użytkowym (zin-
tegrowane z serwisem WWW, możliwie do pobrania na urządzenia 
mobilne, umożliwiające dokonanie zakupu) lub rozrywkowym (gry, 
konkursy).

Samo stykanie się z marką i prowadzenie komunikacji wpływa na lepsze 
kreowanie jej wizerunku w świadomości konsumentów, a więc jej odzwiercie-
dlenia (obrazu) w umysłach odbiorców. Wizerunek wynika przede wszystkim 
z samej tożsamości marki (tego, co ona reprezentuje), której składniki można 
podzielić na cztery kategorie: tożsamość werbalną, wizualną, związaną z doświad-
czeniem oraz pozycjonowanie (tab. 1). Dzięki obecności przedsiębiorstw w ser-
wisie Facebook, konsumenci mają szansę obcować z większością składników 
tożsamości marki, co pozwala im dokładnie ją poznać. 

14  B. Halligan, S. Dharmesh, Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecz-
nościowych i na blogu, Helion, Gliwice 2011, s. 143.
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Tabela 1

Składniki tożsamości marki

Tożsamość werbalna Tożsamość wizualna

• nazwa marki
• nomenklatura
• tonacja
• slogan reklamowy

• logo i CI
• elementy grafi czne opakowania
• grafi ka strony internetowej
• wzornictwo punktów sprzedaży
• elementy wizualne w komunikacji

Tożsamość związana z doświadczeniem Pozycjonowanie

• doświadczenie z identyfi kacji
• strona internetowa
• obsługa klienta
• wsparcie technologiczne
• sklepy detaliczne
• collaterale
• inne wymiary doświadczeń

• esencja marki
• formuła pozycjonowania
• główne cechy i korzyści
• atrybuty komunikacyjne
• grupa docelowa
• rynek

Źródło: P. Patkowski, Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku, 
Poltext, Warszawa 2010, s. 122.

Tworzenie więzi konsument–marka online

Współczesny rynek jest bardzo zmienny i charakteryzuje się dostępno-
ścią bardzo zróżnicowanej oferty fi rm lokalnych, międzynarodowych i global-
nych. Podjęcie decyzji zakupowej przez konsumenta jest coraz trudniejsze ze 
względu na dynamiczne zmiany w ofertach, modzie, ekologicznych i zdrowot-
nych wytycznych. Obserwuje się również wzrost znaczenia marki, ponieważ 
ludzie ufają tym, które znają lub zostały sprawdzone i polecone przez inne osoby. 
Pozwala to łatwiej dokonać wyboru, co upraszcza rzeczywistość współczesnych 
konsumentów15. Przedsiębiorstwa są świadome, że zbudowanie więzi konsumen-
tów z marką ma bardzo duże znaczenie w osiąganiu trwałej przewagi konku-
rencyjnej. Dzięki aktywności w serwisie Facebook, użytkownicy mogą bardzo 
dobrze poznać markę i „wpuścić ją” do swojego świata. Potwierdzają to polscy 
marketerzy, którzy wskazują16, że do korzyści, jakie płyną z działań w mediach 
społecznościowych, należą:

15  P.R. Michalak, D. Daszkiewicz, A. Musz, Marketing wirusowy w internecie, Helion, Gliwice 
2009, s. 8.

16  Think Kong, 2010, Social Media Brand Index 2010 www.socialmediabrand.pl/download.
php?hash =c7621dbef0c916eb48b077ee6 (20.11.2011).
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– budowanie głębszych relacji z marką – 67%,
– dialog z konsumentami – 60%,
– wytworzenie okazji do spotkań z marką – 46%,
– podkreślenie innowacyjności marki – 44%,
– budowanie rozpoznawalności marki – 41%,
– wzrost sprzedaży – 24%.
Chętnie polecane fi rmy i marki są przedmiotem rozmów ludzi, co jest 

wyznacznikiem ich pozycji w ich świadomości. Przedsiębiorstwa starają się 
wykorzystać potrzebę ludzi do dzielenia się informacjami, dostarczając im treści 
związanych ze swoją ofertą lub promocjami czy organizowanymi wydarzeniami. 
Pomaga to wzbudzać zaufanie i budować lojalność klientów. Nieformalna komu-
nikacja między konsumentami na temat marki okazuje się znacznie bardziej 
skuteczna, niż prowadzenie standardowych działań promocyjnych17, dlatego 
pobudzanie dyskusji oraz dbanie o konsumentów i dobre relacje z nimi ma klu-
czowy wpływ na rozwój organizacji. Warunkiem jest spójność między obietnicą 
składaną przez markę a wewnętrzną polityką i procedurami. Dopiero wtedy może 
zostać zbudowana prawdziwa i oparta na szczerości emocjonalna więź klientów 
z marką18. Za takim podejściem przemawia koszt utrzymania obecnego klienta, 
który jest kilkanaście razy niższy od kosztu pozyskania nowego19, stąd też fi rmy 
uaktywniają się w Internecie, tworząc własne społeczności.

Przedsiębiorstwa mogą bardzo dokładnie poznać profi l psychografi czny 
swoich odbiorców w serwisie Facebook i dostosowywać do nich generowany 
przekaz. Inteligentne wykorzystanie możliwości, jakie daje Facebook, może 
zaowocować zbudowaniem bardzo silnej relacji konsument–marka. Ponadto 
równoczesne wykorzystanie w komunikacji mediów masowych oraz social 
media (np. serwisu Facebook) pomaga w osiągnięciu odpowiednio dużej (tzw. 
masy krytycznej) liczby interakcji z użytkownikami20, która zapewni sukces 

17  K.H. Brunk, Reputation building: beyond our control? Inferences in consumers’ ethical per-
ception formation, „Journal of Consumer Behaviour”, lipiec–sierpień 2010, s. 275–292.

18  J. Barlow, P. Stewart, Markowa obsługa klientów. Nowe źródło przewagi nad konkurencją, 
Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 86.

19  I. Wilk, Koncepcja marketingu relacji w kreowaniu długookresowych więzi z klientem, 
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 223.

20  N. Hollis, Social Media: Fans and followers are an end, not a means, Millward Brown: 
Point of View, 2011, www.millwardbrown.com/Libraries/MB_POV_Downloads/MillwardBrown_
POV_Social_Media_ Bubble.sfl b.ashx (20.11.2011).
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w komunikacji. Niejednokrotnie zwyciężają na tym polu duże marki, ponieważ 
internauci korzystając z mediów społecznościowych, utrzymują kontakt z ludźmi 
oraz markami dobrze im znanymi, szanowanymi lub podziwianymi.

Firmy koncertując się na budowaniu odpowiedniego wizerunku i tworzeniu 
więzi, prowadzą długookresowe działania, polegające głównie na prowadzeniu 
komunikacji pomiędzy organizacją a otoczeniem21. W szczególności wykorzy-
stują serwis Facebook, gdzie o sukcesie lub porażce działań marketingowych 
decyduje umiejętnie stosowany marketing szeptany. Idea i mechanizm działania 
tego serwisu umożliwiają22 pobudzenie dyskusji o marce lub fi rmie, które stają się 
fascynujące, porywające, a sami konsumenci przejmują rolę ich ambasadorów. 
Dzięki takiemu rozgłosowi organizacje mogą się wyróżnić na tle konkurencji. 
Z założenia23 podejmuje się działania, w wyniku których konsumenci-internauci 
zaczną odczuwać, że przynależą do czegoś potężnego, co ma ogromne znaczenie 
dla ich życia pod względem ekonomicznym i osobistym. W literaturze takie akcje 
wizerunkowe porównuje się nawet do siły oddziaływania treści religijnych. Jest 
to podejście dość odważne, jednak można wyróżnić wspólne obszary marki i re-
ligii, decydujące o wierności i jednoczeniu się klientów (wyznawców)24. Należy 
tu wskazać przede wszystkim jasną wizję, poczucie przynależności, odwołanie 
do zmysłów, teksty źródłowe czy legendy (ang. story telling), ewangelizację, 
symbole, rytuały czy eksponowanie „wroga”, przeciw któremu łączy się siły. 
Inną zasadą w kształtowaniu wizerunku jest eksponowanie społecznego dowo-
du słuszności. Taka strategia zasadza się na przekonaniu, że im wizerunek jest 
bardziej rozpowszechniony i dociera do większego grona odbiorców, tym jest 
skuteczniejszy25. Firmy wiedząc o działaniu tego mechanizmu, do zarządzania 
swoim wizerunkiem wykorzystują media społecznościowe (ang. social media) 
– najczęściej serwis Facebook.com. Spodziewają się, że im więcej internautów 
zetknie się z ich produktami, marką lub publikowanymi treściami, tym więcej 
osób z ich otoczenia zacznie postrzegać organizację w podobny sposób.

21  Sztuka skutecznej komunikacji w praktyce, red. M. Kaczmarek-Śliwińska, W. Machura, Scrip-
torium, Poznań–Opole 2010, s. 32.

22  M. Hughes, Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, fi rmy, 
produktu, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 38

23  D.S. Evans, R. Schmalensee, Kod katalizatora. Strategie najbardziej dynamicznych fi rm 
świata, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 37.

24  P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i praktyka, Placet, War-
szawa 2010, s. 181.

25  M. Łebkowski, E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Helion, 
Gliwice 2009, s. 17.
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Podsumowanie

Współczesne przedsiębiorstwa mają świadomość, że to ludzie, a w szczegól-
ności internauci, w dużym stopniu kreują ich wizerunek – przez liczne interakcje, 
przekazywanie informacji i kształtowanie wyobrażeń. Firmy muszą przeniknąć 
więc do świata konsumentów, by w nim aktywnie uczestniczyć i zarządzać wize-
runkiem swoim i/lub swojej marki. Kluczową postawą jest wychodzenie naprze-
ciw oczekiwaniom klientów i wkraczanie do ich świata z własnej inicjatywy26. 
Integralnym elementem public relations jest budowanie i utrzymywanie relacji, 
które w sytuacji awaryjnej lub kryzysowej jest niezbędne dla efektywnej komuni-
kacji, radzenia sobie z dezorientacją konsumentów czy zdobywania publicznego 
zaufania27. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBM28, polskie i światowe 
przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują strategiczne decyzje na podstawie 
najważniejszych źródeł wiedzy o konsumentach – wyników analiz i badań włas-
nych, opinii i rankingów klientów, a także społeczności internetowych. Dyrekto-
rzy marketingu wśród wyzwań współczesnego rynku wskazują spadek lojalności 
klientów oraz znaczenie mediów społecznościowych. Mimo że obecność przed-
siębiorstw w mediach takich jak Facebook jest często dużym wyzwaniem, to 
nawiązane za ich pomocą relacje z konsumentami są bardzo cenne. By przetrwać 
i podążać za trendami, organizacje powinny dostosować się do zmieniającego 
środowiska i być obecne tam, gdzie ich grupa docelowa.

26  Social Commerce, JWT, lipiec 2011, www.jwtintelligence.com/trendletters2/ (9.12.2011).
27  K.A. Lachlan, P.R. Spence, Hazards, outrage and affected publics. Crisis communication 

in the Internet age, w: New Media and Public Relations, red. S.C. Duhe, Peter Lang Publishing, 
Nowy Jork 2007, s. 388.

28  IBM CMO Study 2011 – pierwsze ogólnoświatowe badanie opinii dyrektorów marketingu, 
www.ibm.com (10.12.11).
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CREATING RELATIONSHIP BETWEEN BRAND 
AND CONSUMER ON FACEBOOK AS A SOCIAL MEDIA

Summary

Nowadays more and more people around the world use the Internet to communi-
cate with other users, friends and family. Popularity of social networking sites (such as 
Facebook) is growing because they bring people together and help them contact each 
other to participate in their lives. Companies have noticed great potential in partici-
pating in online communities to make it easier for consumers to associate with brands and 
products. The aim of the article is to present the importance of brands becoming a part 
of social networks. In the modern environment typical promotion activities are not 
enough. Companies have to learn how to make strong relationships between brands and 
consumers based on trust and loyalty.

Translated by Agnieszka Rak 

Keywords: social media, creation of bonds, brand, consumer, Facebook.
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W artykule wykorzystano wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie 
fi rmy Interactive Intelligence1, którego celem była diagnoza różnych form kon-
taktu i różnic w nawykach komunikacyjnych młodego pokolenia (Y) z pokole-
niami starszymi (X oraz baby boomers). Interaktywny Instytut Badań Rynkowych 
na zlecenie Interactive Intelligence przeprowadził badanie nawyków komuni-
kacyjnych Polaków z tzw. pokolenia Y (18–31 lat) w porównaniu do starszych 
pokoleń – X (32–46 lat) i baby boomers (47–55 lat). Badania wykazały wpływ 
postępu technicznego na zmiany nawyków komunikacyjnych wszystkich bada-
nych segmentów. 

Celem przeprowadzonej analizy jest porównanie zachowań poszczególnych 
segmentów Polaków dotyczących wyboru i preferencji form komunikowania się 
i wyłonienie kluczowych czynników kształtujących ich zachowania nabywcze.

Istota i kanały komunikacji 

W łacinie termin „komunikacja” oznaczał „wymianę”, „łączność”, czyli 
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, dźwięk, obrazy, dotyk. 

J.F. Engel, M.R. Warshaw i T.C. Kinnear2 zdefi niowali komunikację jako 
„transakcję między dwoma lub więcej stronami, polegającą na wzajemnym 
przekazywaniu treści za pomocą świadomie wybranych symboli o określonym 
znaczeniu”. Komunikacja odbywa się codziennie i niemal w każdej sytuacji. 
Wymiany myśli można dokonywać za pośrednictwem słów (mówionych lub 

1  Badanie zostało zrealizowane w dniach od 27 lipca do 12 sierpnia 2011 r. za pomocą ankiety 
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 przypadku zjawisk związanych z Internetem oraz niemających 
z nim bezpośredniego związku. Dla sposobów komunikacji niewymagających korzystania z Inter-
netu zastosowano metodę ważenia, która pozwala na uogólnianie wyników badań na populację Po-
laków. 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 odniesieniu do kilku pytań 
nie ma możliwości uogólnienia wyników na populację Polaków, dlatego w tych przypadkach pre-
zentowane wyniki dotyczą internautów, za: Maleje popularność telefonii komórkowej, http://www.
marketing-news.pl/theme.php?art=1342 (28.12.2011).

2  J.F. Engel, M.R. Warshaw, T.C. Kinnear, Promotion strategy, Irwin, Chicago 1998, s. 43, za: 
G. Rosa, Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2009, s. 8.
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pisanych), gestów oraz obrazów. Dzięki komunikowaniu się zaspokajane są 
następujące potrzeby:

− przynależności – dająca poczucie uczestnictwa w życiu jakiejś grupy 
społecznej,

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

opieką nas.
Niezależnie od zaplanowanych działań promocyjnych, do sfery komunika-

cji należą zachowania pracowników fi rmy, jej wygląd, dokumenty, środki trans-
portu, wygląd i zawartość strony internetowej.

Tradycyjnie komunikacja rozumiana jest jako proces polegający na przeka-
zywaniu informacji pomiędzy podmiotami. Obecnie komunikowanie to nie tylko 
przekazywanie informacji, lecz także tworzenie relacji, wspólnoty.

Informacje przekazywane są z wykorzystaniem różnych kanałów komuni-
kacji – osobowej lub nieosobowej3. Kanał komunikacji osobowej tworzą dwie lub 
więcej osób komunikujących się ze sobą bezpośrednio; może to być komunikacja 
„twarzą w twarz”, przez telefon, drogą pocztową, przez Internet. Kanały komuni-
kacji nieosobowej to sposoby przekazywania komunikatów bez kontaktu osobi-
stego lub informacji zwrotnej. Należą do nich media, atmosfera i wydarzenia.

Charakterystyka pokoleń Polaków – Y, X i baby boomerss

Zmiany pokoleniowe wywarły i nadal wywierają duży wpływ na zachowa-
nia nabywcze Polaków oraz wszystkich nabywców na świecie. Przyzwyczaje-
nie, zaufanie do sprawdzonych produktów są podstawą podejmowania decyzji. 
Każde z analizowanych pokoleń, będące segmentem nabywców, charakteryzuje 
się przywiązaniem do innych produktów, usług, innowacji. Ważna jest też kwe-
stia 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, szacunku dla 
hierarchii służbowej, przekonani o własnej wartości i wiedzy, żądni zmian obo-
wiązujących standardów. 

Jako zalety tego pokolenia należy wskazać: otwartość na różnorodne kul-
tury, doskonałą znajomość Internetu i nowych technologii ICT, niezależność 
i ambicję, podzielność uwagi, umiejętność pracy w grupie, zadaniowe podejście 

3  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 836.
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do pracy, przebojowość i waleczność, wykonywanie zadań z pasją, zaangażowa-
nie w zadania dające satysfakcję. 

Pokolenie to posiada też wiele słabych stron, a wśród nich: niecierpli-
wość; brak umiejętności komunikowania się (stąd narastający konfl ikt pokoleń), 
również w biznesie; wygórowane oczekiwania; brak samodzielności życiowej 
i zawodowej, pokory i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach; 
roszczeniowość; upadek autorytetów; postrzeganie świata przez pryzmat włas-
nych korzyści, komfortu i wygody; szybkie nudzenie się wszystkim; odrzucanie 
krytyki; brak lojalności.

Pokolenie X (32–46 lat) charakteryzuje dbałość o jakość życia prywatnego 
i zawodowego, częsta zmiana pracodawców, stabilność decyzji, większa pokora 
wobec życia, niezależność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, duża aktyw-
ność 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 ze zmianami pokoleniowymi i szybkim rozwojem otoczenia tech-
niczno-technologicznego obserwuje się kształtowanie nawyków komunikacyj-
nych, charakterystycznych dla analizowanych segmentów Polaków. Postępowanie 
nawykowe eliminuje lub zawęża proces decyzyjny, upraszcza i przyspiesza 
podejmowanie decyzji. 

Wykorzystanie wybranych form komunikacji – wyniki badań wtórnych

Od końca lat 90. XX wieku nastąpił szybki rozwój telefonii komórkowej 
w Polsce. Tacy operatorzy, jak do niedawna Era (od 2011 r. T-Mobile), Plus czy 
Play zajmują wiodące miejsca wśród marek telekomunikacyjnych pod względem 
ich mocy, siły, postrzeganej wartości już od kilku lat. Na rysunku 1 przedsta-
wiono odsetek przedstawicieli poszczególnych pokoleń, deklarujących wykorzy-
stywanie danych form komunikacji w kontaktach prywatnych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że Polacy – niezależnie od wieku – 
w komunikacji międzyludzkiej zdecydowanie najczęściej wykorzystują telefon 
komórkowy. Powyżej 90% respondentów z każdego pokolenia deklaruje korzy-
stanie z komórki w rozmowach ze znajomymi i usługodawcami, a w kontaktach 
prywatnych jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest wysyłanie wiadomo-
ści SMS/MMS4.

4  Na podstawie: Maleje popularność telefonii tradycyjnej…
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Rys. 1. Kontakty prywatne. Odsetek przedstawicieli poszczególnych pokoleń deklaru-
jących wykorzystywanie danej formy komunikacji

Źródło: Maleje popularność telefonii komórkowej, http://www.marketing-news.pl/theme.
php?art=1342.

Narzędzia komunikacyjne związane z Internetem rozwijają się bardzo 
szybko. W przypadku młodych pokoleń dynamicznie wzrasta wykorzystanie do 
kontaktów prywatnych portali społecznościowych, forów internetowych i czatów. 
Na rysunku 2 przedstawiono odsetek przedstawicieli poszczególnych pokoleń, 
deklarujących stosowanie danej formy komunikacji w odniesieniu do kontaktów 
służbowych. 
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Rys. 2. Kontakty służbowe. Odsetek przedstawicieli poszczególnych pokoleń, deklaru-
jących wykorzystywanie danej formy komunikacji

Źródło: jak pod rys. 1.

Z sieci społecznościowych korzysta niemal 70% młodych w stosunku do 
niecałych 30% respondentów z pokolenia baby boomers. Z czatów korzysta15% 
osób starszych i prawie 40% badanych z pokolenia Y – dotyczy to jednak wyłącz-
nie kontaktów ze znajomymi. 
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Aktywność na forach i czatach online jest jeszcze bardziej znikoma. 
W kontaktach typu klient–fi rma obserwuje się co prawda wzrost wykorzystania 
powyższych narzędzi w młodszych pokoleniach, ale ich popularność wciąż nie 
jest znacząca – 3% do 14% w odniesieniu do rozmów na czacie, 9% do 16% 
w przypadku portali społecznościowych oraz 6% do 17%, jeśli chodzi o fora 
internetowe. Na rysunku 3 zaprezentowano odsetek przedstawicieli poszczegól-
nych pokoleń, deklarujących wykorzystywanie danej formy komunikacji.

Rys. 3. Kontakty klient–fi rma – odsetek przedstawicieli poszczególnych pokoleń, 
deklarujących wykorzystywanie danej formy komunikacji

Źródło: jak pod rys. 1.
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W Polsce nie obserwuje się trendu związanego z zastosowaniem nowych 
kanałów komunikacji do celów biznesowych, tak charakterystycznego dla USA. 
Wykorzystanie portali społecznościowych do kontaktów służbowych pozostaje 
na poziomie 14–21%. Na rysunku 4 przedstawiono informacje dotyczące kana-
łów uzyskiwania informacji o fi rmach.
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Źródło: jak pod rys. 1.

Z wyników badania wynika5, że w polskiej kulturze portale społeczno-
ściowe i fora nie są kanałami o charakterze biznesowym. Młodzi konsumenci 

5  Ibidem.
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korzystają z nich głównie dla rozrywki i podtrzymania kontaktów ze znajo-
mymi. Ważnym sygnałem dla fi rm jest jednak stały wzrost popularności tych 
narzędzi wśród młodszych respondentów. Pokolenie Y częściej szuka informacji 
na temat produktów i usług na stronach i forach internetowych, natomiast poko-
lenie baby boomers wykorzystuje raczej czasopisma specjalistyczne i prasę 
codzienną. Jest to istotna wskazówka, gdzie i jak należy promować produkty 
kierowane do poszczególnych segmentów.
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Rozwój nowych kanałów komunikacji nie powoduje zaniku kontaktów 
osobistych – wszyscy respondenci uznali spotkania osobiste za najbardziej nie-
zbędną formę kontaktów z ludźmi. Najczęściej stosowaną formą komunikacji 
w kontaktach prywatnych, służbowych czy z usługodawcami wciąż są spotkania 
osobiste, walcząc o prymat jedynie z telefonią mobilną. Na rysunku 5 przed-
stawiono kanały komunikacji preferowane przez respondentów. Widoczna jest 
zdecydowana dominacja kanałów osobowych, niezależnie od pokolenia, które 
uczestniczyło w badaniu. 

Waga spotkań osobistych wiąże się z przekonaniem o sile pierwszego wra-
żenia, możliwości reagowania na zachowanie niewerbalne rozmówcy, dyskrecji 
prowadzonej rozmowy. Mając wiedzę o zgodnym preferowaniu spotkań osobi-
stych przez wszystkie badane pokolenia (90–93%), należy ją wykorzystywać do 
wywierania wpływu na zachowania nabywcze Polaków.

Podsumowanie

Każde z analizowanych pokoleń, będące segmentem nabywców, charak-
teryzuje się przywiązaniem do innych dóbr i usług. Powyżej 90% responden-
tów z każdego pokolenia deklaruje wykorzystanie telefonów komórkowych do 
prowadzenia wszelkiego rodzaju rozmów. Także w kontaktach prywatnych jed-
nym z najbardziej popularnych narzędzi jest wysyłanie wiadomości SMS/MMS 
(szczególnie młodzi). W polskiej kulturze portale społecznościowe i fora nie są 
kanałami o charakterze biznesowym. Młodzi konsumenci korzystają z nich głów-
nie dla rozrywki i podtrzymania kontaktów ze znajomymi. Najczęściej stoso-
waną formą komunikacji w kontaktach prywatnych, służbowych czy kontaktach 
z usługodawcami wciąż są spotkania osobiste. 

POLES’ FORMS OF COMMUNICATION BASED 
ON THE RESEARCH ON GENERATIONS Y, X AND BABY BOOMERS

Summary

Poles’ forms of communication varies in all segments studied. Each of the ana-
lyzed generations, which is a segment of buyers, is characterized by attachment to 



145Formy komunikacji Polaków na podstawie badań... 

other products and services. The article uses the results of 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: communication, generations X, Y and baby boomers, segment of customers.
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Wprowadzenie

We współczesnej „ekonomii długiego ogona” (ang. long tail economy) 
jednym z podstawowych czynników kształtujących konkurencyjność fi rm działa-
jących na małych i rozproszonych rynkach są rekomendacje klientów, tworzących 
liczne społeczności konsumenckie. W tego typu „konwersacyjnych” koncepcjach 
rynków, zaufanie i reputacja – szczególnie budowane online – są najważniejszymi 
aktywami przedsiębiorstwa w prowadzonych kampaniach marketingowych. 
Odpowiedzią na te procesy jest powstanie nowych orientacji w komunikacji 
rynkowej – tzw. marketingu społecznościowego (ang. social media marketing), 
a w ujęciu strategicznym i analitycznym – inbound marketingu1. W mediach spo-
łecznościowych inbound marketing to strategia charakterystyczna głównie dla 
rynków B2B, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, a jej głów-
nym kanałem w kreowaniu informacji rynkowych w procesie komunikacji (ang. 
leads) są sieci społecznościowe2. Ten nurt w badaniach sieci społecznościowych 
jest bezpośrednią i naturalną konsekwencją rozwoju strategii komunikacji mar-
ketingowej w obrębie marketingu społecznościowego. Celem tej strategii jest 
konwersja potencjalnych klientów, będących użytkownikami sieci społecznościo-
wych, w lojalne społeczności internetowe danych fi rm przez kształtowanie oferty 
w Internecie w taki sposób, by zainteresowany klient mógł samodzielnie odna-
leźć fi rmę, która w jego rozumieniu najlepiej zrealizuje potrzeby konsumenta3. 
Realizacja strategii inbound marketingu polega na tworzeniu interesującej oferty, 
zgodnej z potrzebami klienta, zbudowaniu odpowiednich zachęt do działania 
(ang. calls-to-action), przygotowaniu strony konwersji (ang. landing page) oraz 
na pomiarze skuteczności działań. Głównym celem takiej strategii fi rmy jest odna-
lezienie jej przez samego zainteresowanego klienta w różnych miejscach sieci 
społecznościowych. Punktem centralnym tych działań jest zezwolenie udzielone 
fi rmie przez klienta na wprowadzenie odpowiedniego przekazu reklamowego 
i promocyjnego w prywatną strefę wirtualną samego zainteresowanego.

1  Inbound marketing – podobnie jak outboud marketing – jest terminem nieprzetłumaczalnym 
na język polski i używanym zwykle w oryginalnej (angielskiej) wersji językowej. W modelu in-
bound komunikacja rynkowa jest zaprojektowana w taki sposób, by klient sam mógł odkryć fi rmę, 
która najlepiej zrealizuje jego konsumpcyjne potrzeby. Podejście takie odróżnia inbound marketing 
od strategii outbound, zorientowanej na działania reklamowe, sprzedaż telefoniczną, akcje promo-
cyjne w postaci masowych przekazów jednostronnych.

2  Dane z Report: State of Inbound marketing, www.hubspot.com (10.01.2012).
3  B. Halligan, D. Shah, Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społeczno-

ściowych i na blogu, One Press, Gliwice 2010.
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Podstawowym narzędziem jest tzw. lead, czyli wykonanie przez użytkow-
nika pożądanej przez reklamodawcę czynności, takiej jak wypełnienie przez 
potencjalnego klienta formularza z danymi osobowymi czy ankiety, dokonanie 
rejestracji na stronie albo w serwisie, a także złożenie zamówienia czy dokonanie 
zakupu4. 

Specyfi ka tej formy komunikacji rynkowej eksponuje konwersacyjny 
charakter rynków, wagę kształtowania zaufania i zaangażowania w konwersa-
cje w układach sieciowych mediów społecznościowych. Firmy przyjmują role 
aktywnych członków społeczności internetowej, do której wnoszą wartość dodaną 
(rozwiązywanie realnych problemów i adresowanie wątpliwości). Pozwala to 
na zwiększenie wiarygodności i autentyczności działań, rozwój przywództwa 
i budowę układów odniesienia w zakresie dyfuzji nowych idei (ang. thought 
leadership), zdobycie odpowiedniego zasięgu w obszarze potencjalnych rynków 
docelowych, wzmacnianie społeczności klienckich fi rmy, aktywne uczestnictwo 
w dialogu z klientami, zwiększenie wpływów w mediach społecznościowych oraz 
w ostateczności zwiększenie stopnia konwersji.

Wykres społeczny i wskaźniki sieciowe (social graph)

Podstawowym rezultatem działań inboud marketingu w długim okresie jest 
stworzenie dynamicznej struktury relacji, prezentowanej najczęściej w postaci 
tzw. wykresu społecznego (ang. social graph) w mediach społecznościowych. 
Odzwierciedla on otwartą, dynamiczną strukturę relacji i interakcji fi rmy i klien-
tów, cechującą się wielością powiązań między uczestnikami procesu komuni-
kacyjnego, co gwarantuje nieprzerwaną wymianę informacji oraz wymianę 
rynkową (rys. 1).

4  www.benhauer.pl (10.01.2012). Lead jest terminem używanym w nomenklaturze marketingu 
w oryginalnej (angielskiej) wersji językowej. 
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Rys. 1. Wykres społeczny 
Źródło: B. Solis, D. Kutcher, Engage!: the complete guide for brands and businesses 

to build, cultivate, and measure success in the new web, John Wiley & Sons, 
New Jersey 2010. 

Rozmiar sieci, siatka połączeń, pozycja uczestników i ich charakterystyka, 
a także charakter komunikacji odbywającej się wewnątrz tego grafu decydują 
o potencjale marketingowym fi rmy i jej sile konwersji zarówno w środowisku 
online jak i offl ine. Ocena relacji i powiązań między fi rmą a klientami w układzie 
sieci społecznościowych dokonywana jest najczęściej na podstawie wskaźników 
sieciowych, wypracowanych w obszarze analizy sieci społecznej (ang. social 
network analysis). W tabeli 1 przedstawiono wybrane podstawowe wskaźniki 
sieciowe i ich interpretację. 
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Tabela 1 

Podstawowe wskaźniki sieciowe

Wskaźnik Charakterystyka

Atrakcyjność aktora 
(ang. in-degree 
centrality)

Liczba powiązań skierowanych do danego aktora w stosunku do wszyst-
kich relacji. Wskaźnik oddziaływań przychodzących i atrakcyjności 
danego podmiotu w sieci. 

Ekspansywność 
aktora (ang. out-
degree centrality)

Liczba powiązań, jaką danych aktor ujawnia wobec innych w struktu-
rze sieci, w stosunku do wszystkich powiązań. Wskaźnik oddziaływań 
wychodzących i ekspansywności danego podmiotu w sieci. 

Centralność 
powiązania (ang. 
betweenness 
centrality)

Stopień, w jakim dany podmiot znajduje się „pomiędzy” innymi pod-
miotami w strukturze sieci. Wskaźnik ten odzwierciedla mediacyjną rolę 
danego aktora w powiązaniach lokalnych sieci między sobą (funkcja 
brokera lub gatekeepera sieci). 

Centralizacja sieci 
(ang. network 
centrality)

Relacja między centralnością danej sieci a siecią najbardziej scentralizo-
waną typu „gwiazda”. Centralność sieci mierzona jest jako suma różnic 
między wskaźnikiem centralności dla najbardziej centralnego aktora 
a pozostałymi podmiotami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Scott, Social network analysis. A Hand-
book, Sage 2006, s. 90–99.

Wskaźniki sieciowe charakteryzują położenie klientów w strukturze sieci 
danej fi rmy, opisują własności diadyczne i relacyjne między podmiotami lub 
własności całych lokalnych lub globalnych układów sieciowych. Informacje 
te wraz z danymi dotyczącymi cech klientów (płci, wieku, wykształcenia czy 
miejsca zamieszkania) wykorzystywane są do budowy modeli logitowych typu 
p*, wyjaśniających kształtowanie się relacji sieciowych między klientami. Są 
one formą regresji logistycznej (zmienna zależna ma charakter binarny, gdzie 
0 oznacza brak wchodzenia w relacje, a 1 – wejście w określoną relację w sieci 
powiązań). Na tej podstawie wyróżnia się trzy typy relacji między responden-
tami: układy izolowane (0, 0), asymetryczne relacje dominacji (1, 0 lub 0, 1) oraz 
relacje symetryczne – interakcje (1, 1). Analiza powyższych typów relacji polega 
na zbudowaniu funkcji regresji logistycznej, wyjaśniających brak relacji mię-
dzy klientami (0, 0 – jest to tzw. równanie referencyjne), modeli wyjaśniających 
dwie formy relacji asymetrycznych oraz modelu dla relacji symetrycznych. Za 
pomocą równania (1) przedstawiono przykład modelu regresji logistycznej dla 
relacji asymetrycznych (dla „nadawcy”). 
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  ln P(Yij10  = 1) = ƒ(α + βXi + γKi + δSij + ε)                           (1)

W zaprezentowanym modelu relacje te wyjaśniane są za pomocą zmien-
nych charakteryzujących nadawcę komunikatu (Xi), którymi są na przykład wiek, 
płeć czy wykształcenie; zmiennych opisujących pozycję nadawcy w strukturze 
sieci (Ki), jak na przykład wskaźniki centralności lub bliskości dla nadawcy oraz 
zmiennych cechujących diadyczne własności relacyjne (Sij), jak na przykład 
podobieństwo klientów5. 

Podejście analityczne w inbound marketingu

Podstawowe narzędzia tego rodzaju komunikacji rynkowej w sieciach spo-
łecznościowych to kreowanie informacji rynkowych (ang. quality leads) oraz 
dokonana na tej podstawie ocena prawdopodobieństwa zrealizowania zakupu 
przez klienta. Prawdopodobieństwo konwersji jest maksymalizowane przez opty-
malizację wyników wyszukiwania (ang. search engine optimization) i mediów 
społecznościowych (ang. social media optimization) w celu zdobycia wysokiej 
pozycji w wyszukiwarkach internetowych, a także przez kontakty na różnych 
platformach społecznościowych (ang. leads nurturing), atrakcyjną zawartość, 
hasła zachęcające do zrealizowania przez klienta działania założonego przez 
fi rmę (techniki call-to-action), rozbudowaną sieć linków z różnymi mediami 
społecznościowymi i stroną landing page, na której klient dokonuje rejestracji, 
zostawiając w bazie fi rmy swoje dane osobowe i dokonując zakupu. 

Ocena skuteczności inbound marketingu związana jest z wykorzystaniem 
odpowiednich narzędzi pomiaru, zmiennych oraz wskaźników skuteczności. 
W tym modelu marketingu podstawą są badania mediów społecznościowych (za 
pomocą takich programów, jak np. Google Analytics lub HubSpot), umożliwia-
jące ciągły monitoring i pomiar aktywności w sieciach społecznych (platform, 
profi li, aktorów i zawartości)6. Zmienne będące przedmiotem pomiaru mogą się 
zmieniać w zależności od sieci społecznej czy celu badania. W przypadku Linke-
din analizować można grupy i dział odpowiedzi czy dyskusje. W serwisie Face-
book badaniem mogą być objęte komentarze, odpowiedzi, czat, posty na tablicy, 
„lubię to”, Facebook News Feed oraz liczba fanów. Na Twitterze przedmiotem 
analizy mogą być pytania i odpowiedzi na temat fi rmy i sektora, obsługa klienta, 

5  C.J. Anderson, S. Wasserman, B. Crouch, A p* Primer: Logit models for social networks, 
„Social Networks” 1999, nr 21, s. 37–66.

6  B. Solis, D. Kutcher, Engage!: The complete guide… 
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feedback, dyskusje, hastags, liczba śledzących posty fi rmy czy RSS. W przy-
padku Youtube bada się liczbę wizyt danego kanału, odtworzeń danego fi lmu 
wideo, liczbę zapisanych osób. Badania te pozwalają uzyskać informacje o klien-
tach i ich potrzebach, umożliwiają poznanie rynku, liderów opinii, identyfi kację 
mapy społecznej oraz ocenę relacji i interakcji wewnątrz grafu. 

Drugim obszarem analiz są mechanizmy konwersji, przez które publika-
cje i platformy społecznościowe przyczyniają się do skierowania ruchu w sieci 
do aplikacji i stron z ofertami oraz landing pages. M. Volpe – Chief Marketing 
Offi cer w Hubspot.com proponuje analizować i mierzyć następujące elementy: 

– odnośniki (linki) w stosunku do konkurencji, 
– wyniki wyszukiwarek w odniesieniu do haseł związanych z marką lub 

fi rmą w porównaniu z konkurencją, 
– odwiedzających, ruch w serwisach oraz leads, 
– wizyty i odsłony, 
– mapę miejsc online generujących ruch i konwersję, 
– średnią konwersację na dany kanał komunikacji społecznościowej, 
– funkcjonalność stron internetowych i profi li w serwisach społeczno-

ściowych, 
–  jakość odnośników inbound i generowany przez nie ruch,
– kartę wyników na danych platformach społecznościowych, 
– karty wyników w profi lach i przy poszczególnych leads, 
– rekomendacje oraz wymienienie fi rmy, marki lub produktu w konwersa-

cji online (tzw. mentions). 
Wyróżnione elementy można mierzyć za pomocą kosztów, ważnych i rele-

wantnych wyników wyszukiwarek globalnych i społecznościowych, liczby wizyt 
na profi lach, stronach z ofertami i wizyt leadsów (ang. visits to leads), liczby leads 
sprzedażowych i kultywowanych, współczynnikiem konwersji leads w klienta, 
liczby fanów na każdej platformie społecznościowej w stosunku do liczby klien-
tów, liczby roboczogodzin poświęconych każdej z sieci, przy pomocy słów-klu-
czy i dominujących tematów, wzrostu ruchu na profi lach i blogach, zestawień 
(rankingów) i zestawień zawartości oznaczonej jako ulubiona przez użytkowni-
ków (ang. social bookmarks), liczby głosów, stosunku komentarzy pozytywnych 
do neutralnych lub negatywnych, wolumenu sprzedaży, mapy wykreowanych 
wydarzeń online, mapy społeczności: relacji i interakcji, indeksu liderów opi-
nii, tematów, wzrostu liczby publikacji i liczby rozmów online, a także indeksu 
dominujących emocji w społeczności. 
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Wybór zmiennych uwarunkowany jest rodzajem narzędzia zastosowanego 
do pomiaru mediów7.

Wskaźniki w inbound marketingu 

Każda z metod i technik badawczych wykorzystywanych w analizie sku-
teczności inbound marketingu mierzy różnorodne rodzaje ROI, w zależności od 
potrzeb badawczych fi rmy i celów strategii komunikacji rynkowej w mediach 
społecznościowych. Jeden z bardziej popularnych sposobów pomiaru ROI wiąże 
się z podejściem wskaźnikowym. Zestaw wskaźników opracowanych przez 
Hubspot.com przedstawiono w tabeli 28. 

Tabela 2

Podstawowe rodzaje ROI w inbound marketingu

Wskaźnik Charakterystyka
1 2

Zasięg 
(ang. reach)

Narzędzie socialmention uważa zasięg za wskaźnik wpływu marki/fi rmy 
i określa go jako liczbę jednorazowych referencji danej fi rmy przez 
ogólną liczbę referencji. Socialmention liczy także siłę (ang. strength), 
czyli prawdopodobieństwo, że dana marka będzie przedmiotem kon-
wersacji w mediach społecznościowych. Oblicza się tu stosunek liczby 
referencji w ciągu ostatnich 24 godzin do ogólnej liczby potencjalnych 
wypowiedzi.
Howsociable mierzy stopień widoczności (ang. visibility score), zlicza-
jąc ogólną liczbę referencji na temat danej marki w kilkunastu serwisach 
społecznościowych oraz w podziale na każdą sieć i jej aplikacje (grupy, 
strony, użytkownicy). 
Klout mierzy zasięg przez liczbę osób, na które marka ma wpływ, zarówno 
we własnej społeczności bezpośredniej, jak i w społecznościach swoich 
fanów. 
Tweetreach określa zasięg na podstawie liczby odbiorców ostatnich 
50 tweetów i liczby tweetów o danej marce (ang. impressions number). 
Twitalyzer liczy siłę wpływu za pomocą wskaźnika Impact Score, który 
bierze pod uwagę pięć statystyk: liczbę śledzących, ogólną liczbę refe-
rencji, liczbę retweetów, częstość retweetów, częstotliwość aktualizacji 
postów. 

7  Każde narzędzie do monitoringu mediów społecznościowych mierzy inną zmienną, a każde 
oprogramowanie jest zaprojektowane do pomiaru różnych serwisów społecznościowych, np. blogi 
– Google News, Google Blogs, RSS, Google Reader, Google Alerts; Twitter – Twitter Search, 
CoTweet´s, Tweetstats, Twitreach; Linkedin – RSS i Answers; Facebook – CoTweet, Facebook 
Search, Facebook Grader; Ogół serwisów – Socialmention, Howsociable, Klout, Wildfi re, Hubs-
pot, Fanpage Trender).

8  Hubspot to lider w pomiarach konwersji w inbound marketingu, http://blog.hubspot.com/
blog (10.01.2012). 
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1 2
Ruch (ang. traffi c) Liczba fanów, odwiedzin, otrzymanych „lubię to”, śledzących posty, 

zapisanych do poszczególnych grup i eventów oraz liczby komentarzy 
zwrotnych czy wpisów. 
Klout mierzy też sieć (ang. network score) jako wpływ na osoby w bez-
pośrednim prawdziwym zasięgu (liderów opinii), czyli częstość, z jaką 
liderzy ci dzielą się publikacjami fi rmy w serwisach lub reagują na nie. 
Socialmention podaje indeks miejsc najczęstszych publikacji, autorów 
o największej liczbie publikacji (podobnie Tweetreach, który dodaje sta-
tystyki na temat typu tweeta, liczby powtórzeń czy Tweetstat, określający 
listę 10 odbiorców, do których ten tweet był skierowany i z jakiej plat-
formy – Twitter, Hootsuite, mobilnej) oraz 10 najbardziej dyskutowanych, 
związanych z fi rmą haseł oraz średnią częstotliwość publikacji o danej 
marce. 

Kontakt (ang. lead) Socialmention podaje wskaźnik pasji (ang. passion), który mierzy prawdo-
podobieństwo, z jakim poszczególni użytkownicy rozmawiający o marce, 
uczynią to ponownie (najwyższy wynik osiąga się w przypadku posiada-
nia małej, ale bardzo aktywnej grupy liderów opinii). Innym wskaźnikiem 
jest uczucie (ang. sentiment), czyli stosunek liczby referencji pozytyw-
nych do negatywnych.
Kolejnym sposobem na dokonanie pomiaru jest określenie liczby leads 
generowanych miesięcznie przez serwisy społecznościowe oraz ogólna 
liczba wygenerowanych leads w różnych okresach czasowych i w danym 
serwisie oraz liczba wizyt danego lead w podziale na serwisy społeczno-
ściowe (Hubspot).
Klout mierzy tzw. siłę wpływu (ang. amplifi cation), czyli stopień wpływu 
na osoby zaangażowane w społeczność fi rmy. 
CPL (ang. cost per lead), inaczej PPL – tzw. koszt na lead. Jest to formuła 
rozliczania płatności za reklamę internetową, polegająca na naliczaniu 
określonej kwoty za każdy wykonany lead. W praktyce reklamodawca 
płaci wyłącznie za znalezienie potencjalnego klienta, który pozostawi 
swoje dane osobowe na stronie internetowej9.

Klient (ang. 
customer)

Liczba klientów fi rmy, miejsca dokonywanych zakupów (serwisy społecz-
nościowe czy strona internetowa), wolumen zakupów, produkty i powta-
rzalność czynności. Liczba nowych klientów w danych okresach czasu. 

Konwersja (ang. 
conversion rate)

Określa liczbę klientów w stosunku do rozmiaru społeczności interneto-
wej. Może też oznaczać stosunek liczby klientów do liczby wygenerowa-
nych leads. Trzecim sposobem liczenia jest stosunek procentowy liczby 
akcji podjętych przez użytkownika do liczby sytuacji potencjalnych10.

Źródło: www.hubspot.com. (10.01.2012). 910

9  www.benhauer.pl (10.01.2012).
10  Ibidem.



156 Adam Sagan, Emilia Smolak-Lozano

Taki rodzaj audytu mediów społecznościowych polega na procesie pomiaru 
skuteczności komunikacji w środowisku wirtualnym za pomocą pięciu wskaź-
ników: zasięgu (ang. reach) fi rmy w serwisach społecznościowych, ruchu (ang. 
traffi c) w tych serwisach i w związku z obecnością fi rmy, leads i bazy klientów, 
by na koniec określić stopień konwersji. K. Desrosiers i M. Paisner w swojej 
analizie ROI zaproponowali cztery wskaźniki oparte na czterech wymiarach 
strategii inbound marketingu w mediach społecznościowych, to jest: ruch, liczbę 
leads, poziom satysfakcji społeczności online i klientów oraz współczynnik 
konwersji11. 

Powyższe przykłady wskazują, że inbound marketing jako model komu-
nikacji rynkowej jest strategią elastyczną i charakteryzującą się mierzalnymi 
wskaźnikami skuteczności. Związek pomiędzy ROI a social media został pod-
sumowany przez badacza social media B. Solisa w sposób następujący: „Pod-
czas gdy tradycyjne budżety – poprzednio przeznaczane przede wszystkim na 
reklamę, public relations czy inne programy ROI – kurczą się, poszczególne 
osoby zauważają, że media społecznościowe są ekonomicznym i opłacalnym 
narzędziem utrzymywania widoczności, szczególnie w porównaniu z mediami 
tradycyjnymi, znajdującymi się poza uwagą potencjalnych klientów, publiczno-
ści czy liderów opinii”.

Podsumowanie

Problematyka pomiaru ROI w marketingu społecznościowym jest szeroko 
dyskutowana przez badaczy i praktyków marketingowych. Projektowanie sku-
tecznych strategii w serwisach społecznościowych i sposobów ich monitoringu 
stało się – wraz z rozwojem tego środowiska – dominującym tematem wśród 
praktyków i znajduje swoje miejsce w analizach akademickich, próbujących 
odpowiedzieć na pytanie o zestaw trafnych i rzetelnych wskaźników skutecz-
nej komunikacji rynkowej. Z perspektywy modelu inbound marketingu można 
stwierdzić, że o skutecznej strategii świadczą takie aplikacje, jak Social Media 
Optimization, Online Reputation Managment czy Content Management, które 
osiągają założone cele inicjacji osobistych kontaktów i wzajemnych interakcji, 
opartych na dialogu pomiędzy fi rmą a klientem. Relacje te w dłuższej perspekty-
wie czasowej przyczyniają się do zbudowania stabilnej społeczności, skupionej 
wokół danej fi rmy w serwisach społecznościowych. Podstawą tej strategii jest 

11  K Desrosiers, M. Paisner, Return on investment from inbound marketing through implement-
ing HubSpot Software, http:// www.hubspot.com (10.01.2012).
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aktywne uczestnictwo i zaangażowanie się fi rmy w konwersacje społecznościowe 
oraz w proces tworzenia i dystrybucji istotnej zawartości przekazów. Według 
E. Fernándeza skuteczna komunikacja rynkowa charakteryzuje się możliwością 
budowy pomostu pomiędzy nadawcą i odbiorcą zgodnie z celami nadawcy, przy 
zastosowaniu odpowiedniego poziomu przekazu i właściwym wykorzystaniu 
informacji zwrotnej12. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że model inbound 
marketingu jest hybrydą strategii, taktyki i modeli rozwijanych w ostatnich la-
tach w obrębie paradygmatu Social Media Marketing, którego centralnym ce-
lem jest konwersja społeczności rynkowych procesów komunikacyjnych online 
w rzeczywiste, z punktu widzenia fi rmy, segmenty rzeczywistych klientów. 

THE INBOUND MARKETING AS A MODEL 
OF MARKET COMMUNICATION – ANALYTICAL APPROACH 

AMD PERFORMANCE INDICATORS

Summary 

The aim of the paper is an outline of the measurement and analysis of perform-
ance indicators used in the social media marketing and especially inbound marketing as 
a new form of market communication strategy. In the paper, the assumptions and rules 
of inbound marketing is presented. The special attention is devoted to social network 
analysis approaches and basic performance indicators used in inbound marketing. 

Translated by Adam Sagan 

Keywords: market communication, indicators of performance, social media, inbound 
marketing, analytical approach.

12  J.E. Fernández, La comunicación corporative, El Cid Editor, Argentina 2009, s. 7–8.
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Streszczenie

W artykule poruszono problematykę roli społeczności internetowych w komuni-
kacji marketingowej, stosowanej przez jednostki samorządu terytorialnego. W dobie 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego samorządy muszą sięgać również po medium, 
jakim jest Internet, korzystając nie tylko z komunikacji jednostronnej, na przykład stron 
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towa, ma coraz większe znaczenie, bowiem użytkownicy Internetu zaspokajają różno-
rodne potrzeby komunikacyjne i informacyjne. W środowisku tym muszą odnaleźć się 
także samorządy.
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Wprowadzenie

W funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego ważną rolę odgrywa 
informacja, a szczególnie szybkość jej pozyskiwania i przekazywania. Ważne 
miejsce w życiu społeczeństwa zajmuje zatem Internet – z uwagi na jego podsta-
wowe cechy, takie jak: światowy zasięg, multimedialność i interaktywność. Wraz 
z rozwojem usług dostępnych w Internecie wzrasta również jego rola w szeroko 
rozumianej komunikacji marketingowej. Obecnie coraz częściej wykorzystuje 
się formy komunikacji wielostronnej, dążąc do bardziej aktywnego uczestnic-
twa w społeczności internetowej. Jednostki samorządu terytorialnego muszą 
dostrzegać te zmiany, starając się wykorzystać siłę odbiorców (np. zachęcanie 
do skorzystania z oferty regionu, zwiększanie jego siły konkurencyjnej). Internet 
umożliwia nawiązanie kontaktów z coraz większą liczbą użytkowników z każ-
dego miejsca świata. Spotykają się oni na listach dyskusyjnych, kanałach IRC 
i grupach Usenetu, dzięki czemu łatwiej jest im poznać osoby o podobnych zain-
teresowaniach i problemach. Niestety, częstym błędem samorządów jest stworze-
nie profi lu i po pewnym czasie pozostawienie jego rozwoju własnemu biegowi, 
ponieważ nie opracowano precyzyjnego planu działania.

Społeczność internetowa jako odbiorca działań komunikacji marketingowej

Społeczność internetowa (wirtualna) to zbiorowość ludzi, w której interak-
cje odbywają się za pośrednictwem Internetu. Autorem pierwszej defi nicji poję-
cia społeczności internetowej był prawdopodobnie H. Rheingold, który określił 
ją jako zbiorowość posiadającą dwie ważne cechy: zaangażowanie emocjonalne 
uczestników oraz dostatecznie długi czas działania1. E-społeczność to zbiorowość 
użytkowników Internetu, aktywnie wykorzystujących tę platformę komunikacji 
do wymiany informacji i komunikatów związanych z ich wspólnymi zaintereso-
waniami, przekonaniami lub postawami2. Wspólnoty wirtualne z reguły powstają 
po to, by połączyć ludzi o podobnych zainteresowaniach, problemach czy poglą-
dach. Typowe społeczności internetowe formują się na bazie: grup dyskusyjnych 
(usenet), mailowych list dyskusyjnych, forów dyskusyjnych, czatów, blogów, 
portali lub wortali internetowych czy kanałów IRC. Społeczność internetowa 
umożliwia wykonywanie tych samych czynności, jakie wykonuje się w świecie 

1  H. Rheingold, The virtual community, http://www.well.com/~hlr/vcbook/.
2  T. Smektała, Public relations w Internecie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006, s. 148.
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rzeczywistym – pozwala wyrażać siebie, nawiązywać przyjaźnie, zadawać pyta-
nia, dzielić się pomysłami, brać udział we wspólnych imprezach.

P. Wallace dzieli grupy wirtualne według rodzaju kontaktów między ich 
uczestnikami3 – po jednej stronie umiejscowił grupy składające się z ludzi znają-
cych się osobiście, dla których środowisko wirtualne jest tylko platformą komu-
nikacyjną w przerwach między osobistymi spotkaniami, zaś po drugiej – grupy, 
których członkowie poznali się w świecie wirtualnym i tylko tak chcą się komu-
nikować. Pośrodku znajdują się grupy, których członkowie poznali się w świecie 
Internetu, na przykład przez wspólne zainteresowania, ale spotykają się także 
w rzeczywistości. Społeczności internetowe można również podzielić na: skie-
rowane do konkretnych grup społecznych (np. nk.pl); umożliwiające tworzenie 
własnych profi li (np. myspace.pl); grupy zamknięte, do których można się dostać 
wyłącznie dzięki zaproszeniu od innego członka (np. grono.net); powołane w celu 
dzielenia się konkretnymi treściami (np. fotka.pl); tematyczne (np. kulinarne, 
motoryzacyjne); branżowe; przeznaczone do przedstawiania opinii i recenzji 
(np. opiniuj.pl, fi lmweb.pl).

Według A. Ben-Ze’eva, cztery najważniejsze cechy Internetu, odpowie-
dzialne za jego siłę przyciągania, to: 

– wyobraźnia – sprawia, że cyberprzestrzeń nabiera uroku i pozwala uwol-
nić się od ułomności fi zycznych czy problemów życiowych, 

– interaktywność – człowiek wchodząc w interakcję, bardziej się otwiera; 
łatwiej także o wzajemność, ponieważ nie wymaga ona dużych wysił-
ków czy realnych działań, 

– dostępność – Internet jest dostępny niemal dla wszystkich chcących 
z niego korzystać,

– anonimowość – ludzie czują się w sieci pewniej, bezpieczniej i swobod-
niej, gdyż anonimowość zmniejsza podatność na zranienia i znaczenie 
norm społecznych4. 

Serwisy społecznościowe umożliwiają zarówno wymianę poglądów, jak 
i nawiązywanie nowych relacji i odnajdywanie dawnych znajomych. Dla fi rm są 
one źródłem cennych informacji od konsumentów wymieniających się opiniami 
z innymi członkami, podających nowe rozwiązania. W tabeli 1 przedstawiono 
najbardziej popularne domeny. Według badań Megapanel PBI/Gemius, we wrze-

3  P. Wallace, Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
4  Szerzej A. Ben-Ze’ev, Miłość w sieci. Internet i emocje, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 

2005.
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śniu 2011 roku platforma Facebook.com odnotowała najwyższą liczbę realnych 
użytkowników wśród portali społecznościowych w Polsce. Dotychczasowy lider 
– Nk.pl – spadł na drugie miejsce w zestawieniu.

Tabela 1

Najpopularniejsze domeny według zasięgu miesięcznego

Lp. Węzeł Użytkownicy 
(ang. real users)

Zasięg wśród internautów 
(%)

1. google.pl 16 712 027 87,16
2. youtube.com 13 189 586 68,79
3. facebook.com 12 671 763 66,09
4. onet.pl 12 475 365 65,07
5. google.com 12 392 161 64,63
6. nk.pl 11 246 102 58,66
7. wp.pl 11 080 312 57,79
8. allegro.pl 10 727 870 55,95
9. wikipedia.org 9 600 861 50,07

10. gazeta.pl 8 772 593 45,75
11. interia.pl 7 385 034 38,52
12. chomikuj.pl 6 143 546 32,04
13. blogspot.com 5 707 036 29,77
14. demotywatory.pl 4 981 080 25,98
15. ceneo.pl 4 560 721 23,79
16. dobreprogramy.pl 4 482 709 23,38
17. kwejk.pl 4 331 071 22,59
18. zumi.pl 4 246 810 22,15
19. blox.pl 4 211 965 21,97
20. wrzuta.pl 4 161 999 21,71

Żródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2012, http://interaktywnie.com/biznes/
artykuly/raporty-i-badania/megapanel-styczen-2012-onet-wraca-na-drugie-
miejsce-23097.

Względna anonimowość w połączeniu z wolnością od wielu norm społecz-
nych może mieć także negatywne skutki, jak wzrost zachowań agresywnych 
i nieakceptowanych w komunikacji tego rodzaju. Umożliwia także ukrywa-
nie pewnych aspektów tożsamości – użytkownicy sieci mogą opisywać siebie 
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jako osoby atrakcyjniejsze, podawać się za ekspertów z różnych dziedzin wie-
dzy, a nawet podszywać się pod innych użytkowników. Użytkownicy Internetu 
będący społecznością, korzystając z Internetu, wkraczają w sztucznie wytwo-
rzoną przestrzeń, w której uzyskują informacje i wysyłają wiadomości, a nawet 
ją współtworzą. W przestrzeni tej internauci zaspokajają swoje potrzeby komuni-
kacyjne i informacyjne, spożytkowując zasoby Internetu dla celów zawodowych 
czy rozrywkowych.

Według sondażu CBOS, prawie dwie trzecie Polaków korzystających 
z Internetu zarejestrowało się w jakimś portalu społecznościowym. Najważniej-
szą pobudką tego zachowania są kontakty ze znajomymi – 73% użytkowników 
portali społecznościowych chce za ich pośrednictwem odnowić znajomości, 85% 
– utrzymywać je, zaś co trzeci respondent zamierza nawiązywać nowe kontakty 
towarzyskie5. Duża grupa osób jako motyw wskazuje również ciekawość, a także 
wypełnienie wolnego czasu. Wśród osób odwiedzających serwisy społeczno-
ściowe przeważają ludzie młodzi, uczniowie i studenci, dla których obecność 
w portalach to bardzo często alternatywa wysyłania maili. Osoby niekorzystające 
z serwisów społecznościowych najczęściej boją się o swoje dane osobowe, nie 
mają doświadczenia w korzystaniu z Internetu bądź uważają korzystanie z tego 
typu serwisów za stratę czasu. Choć internauci podlegają różnym podziałom, jed-
nak mają poczucie własnej odrębności przez nazywanie siebie „użytkownikami 
Internetu”, „internautami” czy wręcz „obywatelami sieci”. Dostrzegają specy-
fi czne dla Internetu problemy, jak na przykład rozwój i funkcjonowanie Inter-
netu, prywatność czy zachowanie nowych użytkowników. Mają wspólne źródła 
informacji, takie jak: serwisy informacyjne w sieci, prasę i literaturę fachową, 
grupy dyskusyjne. 

Internauci dostrzegają i akceptują pewne wspólne wartości, jak swoboda 
wypowiedzi i tolerancja, a także stosują się do pewnych ustaleń czy przyjętych 
norm postępowania. Jednym z najbardziej znanych wzorów działania jest ety-
kieta sieciowa, czyli netykieta, w ramach której obowiązują niepisane zasady, 
dotyczące działań i reakcji użytkowników, a za ich złamanie grożą rozmaite 
sankcje – od upomnienia po utratę dostępu do Internetu. Opracowujący netykietę 
nie tworzą jej zasad, a jednie starają się zebrać już istniejące, wypracowane przez 
użytkowników Internetu. 

5 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dlaczego-polacy-korzystaja-z-serwisow-spolecznoscio-
wych#.
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Autorytetami dla użytkowników Internetu są doświadczeni, znani użytkow-
nicy, twórcy usług informacyjnych, administratorzy znanych serwerów interne-
towych. Doceniane są nie wiek czy pełnione stanowisko, ale praca wykonana 
w Internecie, gotowość pomocy i wyjaśniania problemów, wiedza. Społeczność 
internetowa jest nie tylko coraz liczniejsza, ale także coraz bardziej zaawanso-
wana technicznie; pojawiają się w niej nowe specjalności i grupy skupione wokół 
rozmaitych usług informacyjnych, tworzących Internet. Komunikacja za pośred-
nictwem sieci komputerowych pozwala na zachowanie większej anonimowości, 
wyrównanie statusu społecznego, a także manipulowanie swoją tożsamością. 

W niektórych środowiskach użytkownicy funkcjonują pod pseudonimami 
(ang. nicknames), pełniącymi w komunikacji internetowej, podobnie jak w róż-
nego rodzaju subkulturach, dwojaką rolę: pozwalają w danym środowisku ukryć 
tożsamość „ofi cjalną” i kreować tożsamość „konspiracyjną”. Część pseudonimów 
jest przeniesieniem nadanych wcześniej przezwisk, rzadziej imion czy nazwisk. 

Przykłady wykorzystania społeczności internetowych 
w komunikacji z samorządem

W Unii Europejskiej podjęto inicjatywę eEurope, w ramach której dąży się 
do upowszechnienia e-administracji, co podniesie efektywność działania admi-
nistracji samorządowej, uprości załatwianie spraw urzędowych, a także ułatwi 
dostęp do informacji. Urzędy mają obowiązek stosowania Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP), co umożliwia zainteresowanym uzyskanie informacji o obo-
wiązujących procedurach. W UE pojęcie eGovernement jest przede wszystkim 
antonimem biurokratycznego funkcjonowania administracji publicznej. Witryny 
internetowe urzędów jednostek samorządu terytorialnego mają przede wszyst-
kim charakter komunikacyjny, promocyjny i fakultatywny, zaś stworzone z mocy 
ustawy Biuletyny Informacji Publicznej służą udostępnianiu informacji publicz-
nych wymaganych przez polskie prawo; prezentuje się w nich także zakres dzia-
łalności i kompetencji organów samorządowych.

Samorządy dążą do wykorzystania w komunikacji z odbiorcami również 
innych możliwości Internetu niż własne strony WWW. Internet – dzięki narzę-
dziom, którymi dysponuje – coraz bardziej zaczyna naśladować rzeczywistość. 
Za jego pośrednictwem można już nie tylko swobodnie komunikować się 
z innymi językiem pisanym lub mówionym, ale także rozmawiać w czasie rze-
czywistym. Bardzo ważnymi formami komunikacji są serwisy społecznościowe 
czy społeczności internetowe, skupiające zainteresowanych daną tematyką, a naj-
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popularniejsze z nich to zagraniczne serwisy MySpace, Facebook albo polskie 
Grono.net czy Nasza klasa6. Umożliwiają one wymianę poglądów, nawiązanie 
nowych znajomości lub też odświeżenie dawnych. Szansą dla samorządów jest 
tworzenie społeczności internetowych, emocjonalnie związanych z danym regio-
nem, miejscem, których członkowie wymienialiby się opiniami, wskazywali 
nowe pomysły, przekazywali informacje, będąc w tym bardziej wiarygodnymi. 
Przynależność do społeczności internetowych deklaruje coraz więcej osób. 

Przykładem takiej inicjatywy jest portal społeczności gminy Kołbaskowo7. 
Na stronie znajdują się zakładki dotyczące aktualności gminy, jej ogólnej cha-
rakterystyki, galeria, ogłoszenia (można zamieścić m.in. informacje o kupnie/
sprzedaży czy też poszukiwaniu lub oferowaniu pracy), a także forum dotyczące 
bardzo wielu zagadnień (rys. 1). 

Forum i czat znajdują się też w portalu społecznościowym miasta i gminy 
Końskie8. Poruszane tematy są bardzo różnorodne – od politycznych po codzienne 
(np. zły stan dróg). Forumowicze wymieniają się poradami z zakresu medycyny, 
prawa, ubezpieczeń czy fi nansów. Mieszkańcy coraz większej liczby gmin podej-
mują podobne inicjatywy w celu budowania komunikacji – na przykład w portalu 
mieszkańców gminy Sośno zamieszczono następującą informację o celu tego 
przedsięwzięcia „Nasz portal jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą mieć coś 
do powiedzenia. Chcesz wyrazić swoje zdanie o życiu w naszej społeczności 
– śmiało pisz i komentuj na forum. Tu możesz opublikować ciekawe fotki lub 
fi lmy związane z Sośnem lub inną miejscowością z naszej gminy. Tu również 
Możesz dodawać DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE”9. Współtworząc taki 
portal mieszkaniec ma świadomość wpływu na warunki w jakich żyje.

6  Szerzej A. Smalec, Wykorzystanie społeczności internetowych w komunikacji marketingowej, 
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkuren-
cyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, 
s. 579–588.

7  http://www.kolbaskowo24.pl/.
8  http://www.forum.wkonskich.pl/.
9  http://gminasosno.socjum.pl/.
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Rys. 1. Fragment forum
Źródło: http://www.forum.kolbaskowo24.pl/.

Oprócz tworzenia społeczności wokół danej gminy, samorządy (zwłaszcza 
dużych miast) zaznaczają swoją obecność w serwisach typu Facebook, Nasza 
Klasa czy Twitter. Takie działania powinny być jednak starannie zaplanowane 
i konsekwentnie realizowane, gdyż na przykład długi brak odpowiedzi ze strony 
gminy może uruchomić krytykę i nieprzychylne komentarze internautów. Korzyst-
nym rozwiązaniem jest powierzenie opieki nad profi lem specjalistom z dziedziny 
marketingu społecznościowego bądź wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za tę 
kwestię. Obecność w portalach społecznościowych umożliwia szybkie uzyska-
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nie opinii na konkretny temat czy sugestii dotyczących wprowadzanych zmian. 
Działania te wiążą się jednak z pewnym ryzykiem, gdyż nieżyczliwe wpisy mogą 
negatywnie wpłynąć na wizerunek danej gminy. Małe gminy także starają się 
eksponować w serwisach społecznościowych – przykładowo profi l gminy Brody 
w serwisie Facebook zawiera informacje i komentarze o najbliższych wyda-
rzeniach na terenie gminy, a także zdjęcia i fi lmy z życia społeczności lokalnej 
(rys. 2).

Rys. 2. Gmina Brody na Facebooku
Źródło: http://www.facebook.com/gmina.brody.

Samorządy mają również swoje profi le w serwisie Nasza klasa10. Przykładem 
na to jest gmina Mirosławiec, w której profi lu można współtworzyć galerię zdjęć, 
wyrażać opinie na temat odwiedzanej strony, a także obejrzeć fi lmy z imprez 
organizowanych na terenie gminy. Należy zaznaczyć, że z serwisu Nasza Klasa 
korzystają znajomi i interakcja jest mniejsza niż w przypadku Facebooka, gdzie 
internauci reagują szybciej i zamieszczają więcej wpisów na dany temat. Bardzo 

10  http://nk.pl/katalog_grup/tag/gmina.
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często samorządy tworzą także profi le związane z danym wydarzeniem, na przy-
kład Europejską Nocą Muzeów. 

Na przełomie września i października 2010 roku czasopismo „Press” oce-
niło aktywność stolic polskich województw w serwisach społecznościowych 
(bez Zielonej Góry, która nie miała profi lu w analizowanych serwisach). W ra-
mach badaniu uwzględniono wszystkie profi le założone w najpopularniejszych 
ośrodkach (Facebook, Nk, YouTube, Twitter, Blip)11, co przedstawiono w tabe-
li 2. Profi le analizowano pod kątem następujących kryteriów12:

– idee profi lów – pomysł miasta na obecność w mediach społecznościo-
wych, posiadanie jasno sprecyzowanego celu, zgodność strategii komu-
nikacji z celami promocji marki miasta,

– aktywność w ramach profi li – dobór serwisów społecznościowych, czę-
stotliwość dodawania wpisów, szybkość reakcji na pytania internau-
tów, umiejętność prowadzenia dialogu w celu wzmocnienia wizerunku 
marki,

– jakość treści – sposób wykorzystania profi li jako miejsca zamieszczania 
odnośników do materiałów znajdujących się na stronach internetowych 
miasta lub prezentowania dodatkowych materiałów, stopień atrakcyjno-
ści treści dla internautów, oryginalność treści,

– interaktywność – możliwość wchodzenia w interakcje z różnymi 
odbiorcami, poziom zaangażowania społeczności (inicjowanie wątków 
w dyskusji, zezwolenie na publikowanie komentarzy i opinii, organizo-
wanie konkursów, umożliwienie zamieszczania plików), 

– efektywność – oddźwięk (liczba zgromadzonych fanów, liczba po-
stów publikowanych przez fanów, popularność zamieszczanych treści), 
oddźwięk w sieci na prowadzone profi le, uzyskanie wymiernych efek-
tów,

– profi l a marka – możliwość wzmocnienia za sprawą profi li znajomości 
marki oraz wizerunku miasta, spójność kont z systemem identyfi kacji 
wizualnej jednostki terytorialnej.

11  Ranking miast w social mediach, http://czytelnia.teksto.tk/rozne-pliki/rankingmiastwsocial-
mediach.pdf.

12  P. Ślusarski, Ranking miast w social mediach, „Press” 2010, nr 11, s. 77.
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Tabela 2

Ocena aktywności miast wojewódzkich 
w najpopularniejszych portalach społecznościowych

Miasto Idea 
profi lów

Aktywność 
w profi lach

Jakość 
treści

Interak-
tywność

Efektyw-
ność

Profi l 
a marka

Suma
punktów

Wrocław 42 39 40 26 43 38 228
Kraków 37 39 38 30 40 34 218
Gdańsk 40 31 38 33 29 37 208
Warszawa 38 32 37 32 33 34 206
Poznań 35 31 30 34 31 36 197
Szczecin 36 36 31 18 27 29 177
Katowice 27 22 23 31 15 22 140
Toruń 29 28 24 11 19 21 132
Lublin 26 16 25 18 13 19 117
Gorzów Wlkp. 25 26 18 5 18 25 117
Rzeszów 22 16 15 25 8 14 100
Białystok 15 14 17 14 18 19 97
Łódź 20 19 21 8 12 12 92
Bydgoszcz 16 18 15 5 18 11 83
Olsztyn 6 13 10 8 8 5 50
Opole 4 3 10 5 10 3 35
Kielce 4 1 2 1 3 2 13

Źródło: Ranking miast w social mediach… 

Na podstawie danych ujętych w tabeli 2 można zauważyć, że najlepszą 
pozycję osiągnęły: Wrocław, Kraków, Gdańsk i Warszawa. Żadne z miast nie 
uzyskało maksymalnej liczby – 300 punktów, a najgorzej ocenionym aspektem 
była interaktywność profi lów. Konkursy czy możliwość wpisania komentarzy to 
zdecydowanie za mało, samorządy powinny bowiem komentować wpisy. Nie-
które miasta nie posiadały sprecyzowanego wizerunku, akcentując różne cechy, 
na przykład Kraków opisywano jako miasto magiczne, kreatywne i najpiękniej-
sze, co powodowało pewien szum w komunikacji i brak spójności przekazu. 

Członkowie społeczności internetowych często piszą teksty o charakterze 
informacyjnym, przydatne dla innych użytkowników – na przykład recenzje obiek-
tów noclegowych, charakterystyki miejsc, artykuły związane z tematyką serwisu. 
Popularne jest też dziennikarstwo obywatelskie i blogi na temat poszczególnych 
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grup produktów i związanych z nimi doświadczeń użytkowników, wpływające 
na społeczne i konsumpcyjne zachowania internautów. Korzystanie z blogów 
jest wygodne i efektywne, ponieważ daje możliwość przefi ltrowania dużej ilości 
informacji na konkretny temat zamieszczonych w Internecie. Blogowanie jest 
jedną z prostszych i przystępniejszych metod tworzenia i komunikowania treści 
przez użytkowników i z powodzeniem może być wykorzystywane przez władze 
samorządowe. Przykładem jest blog prezydenta Poznania – Ryszarda Globel-
nego13, na którym stara się on odpowiadać na pytania nurtujące mieszkańców 
i wyjaśniać trudne kwestie związane z miastem.

Podsumowanie

Społeczności internetowe są częścią obecnej rzeczywistości, służąc nawią-
zywaniu znajomości, odnawianiu dawnych przyjaźni, wymianie opinii, doświad-
czeń, a także rozrywce. Społeczności o charakterze specjalistycznym łączą 
internautów o podobnych zainteresowaniach, skupiają grupy zawodowe czy 
towarzyskie. Uczestnicy serwisów internetowych prezentują własną twórczość, 
komentują wydarzenia, wymieniają informacje, prowadzą życie towarzyskie. 

Dla wielu osób przestrzeń wirtualna jest ciekawsza niż realna, ponieważ 
oferuje dostęp do osób i form aktywności nieosiągalnych w inny sposób. Władze 
samorządowe powinny inspirować komunikację i stwarzać warunki do porozu-
mienia, przekazując informacje. Dzięki komunikacji, dyskusji i dążeniu do zrozu-
mienia wzajemnych potrzeb władze samorządowe zyskują, jednak aby działania 
te przynosiły spodziewane efekty, należy je odpowiednio zaplanować.

AS RECIPIENT COMMUNITY MARKETING COMMUNICATIONS UNITS 
OF LOCAL GOVERNMENT

Summary

The article addresses the issue of the role of social networks in marketing commu-
nications used by local governments. In today’s information society governments must 
also reach the medium of the Internet. They also need to use not only of unilateral com-

13  http://ryszardgrobelny.blog.pl/.
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munication, that is, for example, web site, but the use of multilateral communication. The 
recipient of communication, which is the online community has become increasingly 
important, because Internet users meet the diverse needs of communication and informa-
tion. In this environment, they must fi nd their place and local government.

Translated by Leszek Gracz

Keywords: local government, marketing communication, Internet community, 
social media.
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Streszczenie

W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość 
przepływu są podstawowymi czynnikami konkurencyjności. W działalności hotelowej 
jednym z najważniejszych elementów związanych ze sprzedażą usług jest właściwa loka-
lizacja. Jednym ze sposobów dotarcia do klienta obiektu usługowego (głównie usługi 
hotelarskie i gastronomiczne) jest możliwość dokonywania rezerwacji, co wymaga 
wyposażenia przedsiębiorstwa w odpowiedni system identyfi kacji klientów. 
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Wprowadzenie

Podstawą budowania społeczeństwa informacyjnego powinno być zapew-
nienie szerokiego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz umożliwie-
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nie rozlegle pojętej interaktywności porozumiewania się na odległość w wielu 
sferach życia społecznego i gospodarczego. W społeczeństwie informacyjnym 
zarządzanie informacją, jej jakość oraz szybkość przepływu są podstawowymi 
czynnikami konkurencyjności zarówno jeśli chodzi o produkcję dóbr rzeczowych, 
jak i przy świadczeniu usług. Dla wielu przedsiębiorstw, w tym hotelarskich, 
istotą społeczeństwa informacyjnego jest funkcjonowanie oparte (częściowo lub 
całkowicie) na wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycz-
nej oraz związanych z nimi usługach. Członkowie społeczeństwa informacyjnego 
będą postrzegali przedsiębiorstwo hotelarskie na podstawie usług telekomunika-
cyjnych, zastosowanych w procesie sprzedaży, decydujących o technoprzewadze 
hotelu, umożliwiających klientom interaktywną komunikację w obszarze marke-
tingowym (odbiór komunikatów informacyjnych oraz proces rezerwacji usług). 
Dla klienta i przedsiębiorstwa hotelarskiego swoistym czynnikiem produkcji jest 
informacja o usłudze hotelowej, a w szczególności jej jakość i szybkość przepływu 
w kanale komunikacyjnym. Systematycznie prowadzone w Internecie badania na 
temat jakości i sprawności wykorzystywania narzędzi internetowych (np. poczty 
e-mail) przez polskie przedsiębiorstwa różnych branż wskazują na coraz większą 
świadomość menedżerów na temat potrzeby aktywnego funkcjonowania i współ-
uczestniczenia w budowaniu podwalin społeczeństwa informacyjnego. W świetle 
tych badań hotele należą do przedsiębiorstw, w przypadku których zarządza-
jący mają największą świadomość zmieniającej się rzeczywistości, roli klienta 
w procesie sprzedaży i aktywnym systemie marketingowym. 

Hotelarstwo a społeczeństwo informacyjne

Już pierwsze wynalazki w branży telekomunikacyjnej przybliżyły ludzi 
do siebie, pozwalając się komunikować szybciej niż kiedykolwiek przedtem. 
Komputery osobiste zwiększyły wydajność pracy ludzkiej, umożliwiając wyko-
nywanie pewnych zadań szybciej i lepiej. Kiedy połączono komputery ze sobą 
i utworzono sieć transmisji danych, do komunikacji na duże odległości posłużyła 
komputerom sieć telefoniczna. Zapoczątkowano w ten sposób nową erę, która 
na zawsze związała ze sobą dwie strategiczne dla ludzkości branże – telekomu-
nikację i przemysł komputerowy. Przewiduje się, że XXI wiek będzie wiekiem 
komputerów, a pomiędzy oprogramowaniami komputerowymi i usługami komu-
nikacyjnymi nie będzie granic. 

W tym elektronicznym świecie nowoczesne hotelarstwo powinno znaleźć 
stałe miejsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przez interaktywne 
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możliwości rezerwacyjne (sprzedażowe) i informacyjne (promocyjne). Należy 
pamiętać, że wymagania społeczne są ważnym czynnikiem wdrażania nowo-
czesnych technologii telekomunikacyjnych do życia gospodarczego, dlatego ich 
akceptacja ma duże znaczenie. 

W XXI wieku na funkcjonowanie hotelarstwa światowego wpływa i będzie 
wpływać między innymi zastosowanie nowoczesnych technologii telekomuni-
kacyjnych i informacyjnych w działaniach marketingowych, w szczególności 
w sferze sprzedaży i promocji1.

Zbudowanie systemu sprzedaży i promocji usług hotelarskich opartego na 
technologii telekomunikacyjnej i odpowiadającego usługobiorcom wymaga ze 
strony polskich przedsiębiorstw hotelarskich podjęcia wielu logicznie powią-
zanych ze sobą działań. Podejmując je, należy przede wszystkim wykorzystać 
doświadczenia przedsiębiorstw hotelarskich funkcjonujących w państwach 
o wysokim stopniu zagospodarowania turystycznego oraz będących uczestni-
kami międzynarodowych systemów rezerwacyjnych, a także innych między-
narodowych przedsiębiorstw turystycznych, takich jak towarzystwa lotnicze, 
organizatorzy turystyki czy pośrednicy sprzedaży usług turystycznych.

Przedsiębiorstwo hotelarskie jako podmiot rynku turystycznego zaliczane 
jest do kategorii wytwórców usług turystycznych. Według A. Rapacza2, przed-
siębiorstwo hotelarskie to celowo zorganizowany, samodzielny ekonomicznie 
i wyodrębniony pod względem techniczno-usługowym, przestrzennym oraz 
prawnym zespół ludzi, środków materialnych i fi nansowych, powołany do pro-
wadzenia określonej działalności gospodarczej, zaspokajającej potrzeby lud-
ności w sferze świadczenia usług hotelarskich3, które są podstawą i celem jego 
funkcjonowania i pozwalają na maksymalizację jego korzyści. Wśród turystów 
można zaobserwować zróżnicowanie popytu na jednolite usługi identycznych 
hoteli, z czego wynika, że zróżnicowanie zainteresowania turystów usługami 
hotelarskimi nie zależy od kategorii, wielkości, wyposażenia obiektu, systemu 
obsługi czy też wysokości cen. Skorzystanie z usługi hotelarskiej nie jest celem 
samym w sobie, a jedynie swoistym środkiem zaspokojenia potrzeby związanej 

1  Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 118–125.

2  A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1994, s. 19.

3  G. Konsewicz, J. Grabowski, Hotelarstwo. Część I. Wiadomości ogólne, Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1980, s. 22.
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z miejscem czy regionem, w którym zlokalizowany jest hotel4. Widać wyraźną 
tendencję do poszerzania zakresu świadczonych usług, zależnie od potencjału 
gospodarczego przedsiębiorstwa hotelarskiego. Oprócz usług noclegowych 
świadczone są usługi gastronomiczne, często wliczane w jednolitą cenę całej 
usługi hotelowej (np. nocleg wraz ze śniadaniem)5.

Po 1989 roku budowa systemu sprzedaży oraz odpowiednie formy promo-
cji stały się ważnymi elementami każdej działalności gospodarczej, nie tylko 
hotelarskiej. W działalności usługowej przedsiębiorstwa hotelarskiego promo-
cja i sprzedaż usług służą dotarciu do potencjalnego klienta z konkretną ofertą. 
Podstawą budowania systemu marketingowego przedsiębiorstwa hotelarskiego 
powinno być wypracowanie sprawnie działającej współzależności pomiędzy 
zakładem, pośrednikami i klientem lub tylko zakładem i klientem6. 

Rola lokalizacji w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa 
hotelarskiego

Jednym z najważniejszych elementów działalności hotelarskiej, związa-
nych ze sprzedażą usług, jest właściwa lokalizacja, w dużym stopniu zależna od 
rodzaju i częstotliwości kontaktów z klientami. Kontakty te można podzielić na 
trzy podstawowe grupy7:
1. Klient przychodzi do hotelu – w tym przypadku lokalizacja jest podstawo-

wym czynnikiem decydującym o skorzystaniu z usług hotelu. Właściciel 
przedsiębiorstwa hotelarskiego umieszczając swój obiekt w danym miejscu, 
musi brać pod uwagę liczbę potencjalnych klientów, funkcjonowanie fi rm 
konkurencyjnych, walory turystyczne, a także inne czynniki (np. usługi do-
datkowe – zapotrzebowanie na gry hazardowe, organizację konferencji itp.), 
z powodu których turyści będą skłonni odwiedzać właśnie to miejsce, a przy 
okazji korzystać z usług hotelu. Bardzo często dzięki właściwej lokalizacji 
hotelu dany region nabiera pewnej atrakcyjności turystycznej; jako przykład 

4  M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 51.
5  J. Sala, Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 

Kraków 2008, s. 47–48.
6  D. Szostak, Technologie informacyjne jako narzędzie poprawy jakości obsługi klientów 

przedsiębiorstwa hotelarskiego, w: Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu infor-
macyjnego w branży turystycznej, red. K. Wajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2005, s. 133–141.

7  D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 59–66.
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można wskazać hotele-kasyna, które są atrakcją samą w sobie i jednocześnie 
zwiększają atrakcyjność turystyczną regionu. Narzędziem wspierającym lo-
kalizację w tej grupie jest sprawnie działający system rezerwacji kompu-
terowej (telefoniczny, internetowy czy też oparty na tzw. systemach GDS 
– globalnych systemach rezerwacyjnych), będący podstawą funkcjonowania 
telerecepcji hotelowej.

2. Hotel kieruje swojego przedstawiciela do klienta – dotyczy to pośredniczenia 
w kupnie i sprzedaży usług przez wyspecjalizowany podmiot turystyczny 
– najczęściej biuro podróży. Zabiegi związane z przyciągnięciem turystów 
nie ograniczają się do oferowania tylko jednego typu usług turystycznych, 
ale całego pakietu usługowego, a najłatwiejszym sposobem uzyskania przez 
klienta informacji o ofercie jest skorzystanie z usług pośrednika turystyczne-
go. Narzędziem telekomunikacyjnym wspierającym lokalizację w tej grupie 
jest telemarketing.

3. Kontakty na tzw. „dystans” – w najmniejszym stopniu dotyczą działalności 
turystycznej, co nie oznacza, że w przyszłości nie mogą powstać specjalne 
hotele, oferujące usługi na odległość. Wzrost wirtualizacji społeczeństwa 
może spowodować, że klienci będą mało zainteresowani lokalizacją pro-
ducenta usług, gdyż to oni będą wybierali miejsce w wirtualnym świecie, 
w którym chcą spędzać swój wolny czas8.

Narzędzia rezerwacji usług hotelarskich

Jednym ze sposobów dotarcia do klienta oraz zapewnienia mu możliwości 
skorzystania z usług hotelarskich (głównie noclegowych i gastronomicznych) jest 
wykreowanie nowoczesnych kanałów dystrybucji i sprzedaży usług hotelarskich, 
opartych między innymi na narzędziach internetowych, charakteryzujących się 
zdalnym dostępem do oferty i możliwością dokonywania rezerwacji usług nie 
tylko z dużym wyprzedzeniem, ale także praktycznie w czasie rzeczywistym. Re-
zerwacja usług hotelarskich wymaga od przedsiębiorstwa hotelarskiego zbudo-
wania odpowiedniego systemu identyfi kacji klientów oraz zastosowania platform 
rezerwacyjnych, umożliwiających kreowanie oferty w taki sposób, by w maksy-
malny sposób zaspokajała potrzeby i oczekiwania klientów. Przedsiębiorstwa tu-
rystyczne, w tym hotelarskie, w idei społeczeństwa informacyjnego dostrzegają 
szansę własnego rozwoju i rynku docelowego, a w szczególności – możliwość 

8  W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, 
s. 83–99.
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zastosowania efektywniejszych narzędzi docierania do potencjalnych klientów 
(np. sprzedaż grupową, portale społecznościowe).

Oferowanie tego rodzaju usług pośredniczących w sprzedaży oferty usłu-
gowej przedsiębiorstw hotelarskich podyktowane jest głównie zwiększaniem 
wygody klienta, który zdecydował się skorzystać z takiej, a nie innej oferty usłu-
gowej. Rezerwacji dokonuje się zwykle w określonym terminie, poprzedzają-
cym konsumpcję usługi, przy wykorzystaniu różnych form komunikacji hotelu 
z otoczeniem, począwszy od rozmowy telefonicznej, przesłania faksu czy też 
łączy internetowych, a skończywszy na fi zycznym kontakcie ze sprzedającym 
– bezpośrednim oferentem usługi (hotel za pośrednictwem lady recepcyjnej) 
lub pośrednikiem (np. biurem podróży, agentem turystycznym). W większości 
przypadków klienci chcący skorzystać z usługi danego przedsiębiorstwa hote-
larskiego decydują się na rezerwację miejsc w określonym z góry terminie, jed-
nak jest pewna grupa klientów, która nie korzysta z wcześniejszej rezerwacji, 
a decyzję o miejscu noclegu podejmuje w ostatniej chwili. Do grupy tej należą 
przede wszystkim osoby udające się na tzw. „włóczęgę” wakacyjną lub kierowcy 
ciężarówek, którzy najczęściej są gośćmi moteli. Nie są oni w stanie przewidzieć 
dokładnie miejsca noclegu, co pozwala im zachować swobodę podróżowania 
i dowolnie przedłużać czas pobytu. 

Istota rezerwacji jako sposobu dystrybucji usług hotelarskich jest taka sama 
od momentu jej powstania, zmienia się zaś technika i technologia komunikacji 
w relacji klient–hotel oraz rodzaje kanałów dystrybucyjnych, a więc sposobów 
dotarcia do klientów.

Możliwość dokonywania rezerwacji usług hotelarskich wiąże się z zastoso-
waniem przez przedsiębiorstwo hotelarskie odpowiedniego systemu identyfi kacji 
klientów i ich potrzeb, a także przypisaniem klienta to konkretnej usługi (wyna-
jęcie pokoju hotelowego, zarezerwowanie stolika w restauracji hotelowej itp.). 
W zależności od wielkości hotelu oraz sposobu dystrybucji usług, rezerwacji 
można dokonywać z wykorzystaniem systemu komputerowego lub tradycyjnej 
książki rezerwacji. W obu przypadkach wymagana jest identyfi kacja klienta lub 
zamawiającego, co pozwala uniknąć nieporozumień w razie wystąpienia nieprze-
widzianych zdarzeń.
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Usługi telekomunikacyjne i technoprzewaga 
w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa hotelarskiego

Przejawem zastosowania usług telekomunikacyjnych w działaniach marke-
tingowych przedsiębiorstw usługowych jest wykorzystanie technoprzewagi9 do 
podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, umocnienia jego pozycji ryn-
kowej i pozyskania nowych klientów. Coraz częściej jedynym sposobem dotarcia 
do nich z ofertą usługową są dystrybucyjne kanały telekomunikacyjne10.

Rola usług telekomunikacyjnych w prowadzonych działaniach mar-
ketingowych przedsiębiorstw usługowych (w tym hotelarskich) sprowa-
dza się przede wszystkim do utworzenia dwóch podstawowych przestrzeni 
telekomunikacyjnych:

– przestrzeni informacji – telekomunikacyjne kanały przekazu informa-
cji, przy użyciu których przedsiębiorstwa mogą udostępniać informacje 
o sobie i swoich produktach;

– przestrzeń dystrybucji – telekomunikacyjne kanały dystrybucji usług, 
zapisanych w postaci cyfrowej11.

Zastosowanie technoprzewagi w działalności marketingowej przedsię-
biorstw hotelarskich ma także inne pozytywne skutki, na przykład funkcjonowanie 
wirtualnych marketów (giełd) usług hotelarskich, dostawców usług i wyposa-
żenia dla hoteli (funkcjonują w mniej lub bardziej zaawansowanej formie, np. 
w poszczególnych portalach internetowych). Głównymi benefi cjantami tego typu 
marketów są internauci, którzy dzięki sieci mogą przeanalizować usługi różnych 
hoteli w danym kraju lub na świecie, a następnie z nich skorzystać. Na rysun-
ku 1 przedstawiono schemat obiegu informacji w wirtualnych marketach (gieł-
dach) usług hotelarskich.

Ostatnia dekada XX oraz początek XXI wieku to okres wdrażania w przed-
siębiorstwach usługowych technologicznych innowacji. Promocja i sprzedaż 
usług prowadzone z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych przyczyniają 
się do powstania interaktywności na linii klient–przedsiębiorstwo usługowe, co 
pozwala w jeszcze większym stopniu indywidualizować ofertę usługową.

9  R.B. Tucker, Zarządzanie z przyszłością, Prószyński i S-ka SA, Warszawa 1998, s. 185–206.
10  D. Szostak, Usługi telekomunikacyjne w marketingowej koncepcji funkcjonowania przed-

siębiorstwa hotelarskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, 
s. 88–96.

11  P. Adamczewski, Internet w praktyce biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2001, s. 49.



180 Daniel Szostak

Wirtualny market  
(gie da)

us ug hotelarskich 

Turysta-podró ny

Przedsi biorstwo 
hotelarskie 

lub inny dostawca  
us ug hotelarskich

Kontakt bezpo redni 
(poczta elektroniczna  

lub telefon) 

Poszukiwanie us ug 
hotelarskich 

Zg aszanie us ug 
hotelarskich 

Rys. 1. Schemat obiegu informacji w wirtualnych marketach (giełdach) usług hotelar-
skich

Źródło: opracowanie własne.

Wiele amerykańskich sieci hotelowych już wprowadziło albo jest w trakcie 
instalowania nowych systemów rezerwacji, pozwalających na powiązanie cen 
z liczbą pokoi w taki sposób, by w danym okresie osiągnąć maksymalny zysk, 
a tym samym umożliwiających efektywną kontrolę wykorzystania miejsc nocle-
gowych. Systemy te mają charakter sieciowy, co oznacza, że ich funkcjonowanie 
obejmuje wszystkie hotele działające w danej sieci lub kilka sieci współpracu-
jących ze sobą. Największe i najlepsze systemy rezerwacji komputerowej usług 
hotelarskich zainstalowane są w sieciach hoteli: Holiday Inn, Best Western, 
Choice Hotels International, ITT Sheraton, Hilton Hotels, Mariott Corporation12.

Postęp w technice przekazu i przetwarzania informacji w dużej mierze 
wpływa na decyzje zakupowe klientów (aktualnych i potencjalnych) na rynku 
usług telekomunikacyjnych. To klienci decydują, jakie usługi telekomunikacyjne 
są im potrzebne i w jakim stopniu będą one wykorzystywane w prowadzonej 
przez nich działalności gospodarczej. Nowoczesna technika telekomunikacyjna 
w coraz większym stopniu jest wykorzystywana przez gospodarki współczes -
nych państw. Szybki postęp w tej dziedzinie powoduje szybsze przenikanie 
technik pozyskiwania, przetwarzania oraz przekazywania informacji do nowych 
gałęzi gospodarki, które dotychczas nie wykorzystywały w swojej działalności 
nowoczesnych sposobów komunikacji gospodarczej. Zaawansowane technologie 

12  T. Knowles, Zarządzanie hotelem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001, s. 116–117.
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telekomunikacyjne powodują radykalne zmiany także w procesie komunikacji 
gospodarczej – nie tylko w przedsiębiorstwach usługowych, ale we wszystkich 
podmiotach gospodarczych, w których podstawą prowadzonej działalności jest 
stosowanie usług telekomunikacyjnych. Cechy dóbr rzeczowych nie pozwa-
lają na razie wykorzystywać usług telekomunikacyjnych jako bezpośredniego 
kanału dystrybucyjnego. Usługi telekomunikacyjne stosowane w działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw usługowych jako instrument promocji i sprzedaży 
oferowanych usług umożliwiają przekształcenie tradycyjnego kanału przepływu 
informacji rynkowej o usłudze, w którym dominuje oferent, w nowoczesny (in-
teraktywny) – gdzie dominuje klient. Informacje przesyłane od przedsiębiorstwa 
do klienta, a dotyczące konkretnej usługi, pozwalają klientowi poznać walory 
i cechy użytkowe danej usługi, a jednocześnie przekazane informacje skierują 
potencjalnego klienta do oferenta.

Jednym z ważniejszych elementów określających potrzeby przedsiębior-
stwa usługowego na usługi telekomunikacyjne jest właściwie przebiegający pro-
ces komunikacji gospodarczej. Jest to ciąg wielu czynności, w którym podmioty 
gospodarcze (nadawcy i odbiorcy) oraz inne podmioty biorące udział w wymia-
nie gospodarczej na poszczególnych rynkach cząstkowych i rynku globalnym, 
używając odpowiednich mediów komunikacji, przekazują bądź też wzajemnie 
wymieniają komunikaty o charakterze gospodarczym, służące głównie osiągnię-
ciu celów gospodarczych.

W klasycznej wersji procesu komunikacji gospodarczej nadawcy i odbiorcy 
komunikatów posługują się tradycyjnymi środkami komunikacji, jak: telefonia 
stacjonarna, telegrafi a, poczta tradycyjna. Działania te mają charakter doraźny, 
nie prowadząc do rezygnacji z bezpośredniego porozumiewania się (poza-
technicznego). Obie formy komunikacji wykorzystywane są jednocześnie. 
Uproszczona wersja tego procesu odpowiada dialogowi komunikacyjnemu typu 
człowiek–człowiek.

Wspomagana wersja komunikacji gospodarczej to głównie preferowanie 
pośrednich kontaktów komunikacyjnych z wykorzystaniem środków techniki 
elektronicznej, jak e-mail czy wideotekst; w uproszczeniu jest to dialog czło-
wiek–maszyna oraz maszyna–człowiek.

W wersji zautomatyzowanej komputerowe środki komunikacyjne 
nadawcy i odbiorcy są elementami procesu całkowicie rozłącznymi technicznie 
i przestrzennie, ponadto nabierają charakteru podstawowego sposobu transmi-
sji komunikatów siecią kanałów telekomunikacyjnych. Uproszczone podejście 
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to scharakteryzowanie tego dialogu jednocześnie w trzech aspektach: człowiek
–maszyna, maszyna–człowiek oraz maszyna–maszyna.

Podsumowanie

Technologia telekomunikacyjna pozwala wielu przedsiębiorstwom, szcze-
gólnie z tzw. starej ekonomii, funkcjonować na dwóch podstawowych płaszczy-
znach – rzeczywistej i wirtualnej. Umiejętność ich połączenia w jednej strategii 
działania pozwala przedsiębiorstwu usługowemu zdobyć przewagę nad aktualną 
i potencjalną konkurencją, a także zaprezentować się konsumentowi jako nowo-
czesny podmiot gospodarczy. Nie każdą usługę można sprzedać za pośrednic-
twem usług telekomunikacyjnych. Współfunkcjonowanie tych dwóch płaszczyzn 
oddziaływania na klienta w dużej mierze wpływa na zakres wykorzystania usług 
telekomunikacyjnych w działalności promocyjnej produktu i marki przedsiębior-
stwa oraz w sprzedaży. Dla wielu przedsiębiorstw usługowych usługi telekomu-
nikacyjne są jedynie instrumentem wspierającym tradycyjne sposoby promocji 
i sprzedaży. Poszczególne usługi telekomunikacyjne mogą wspomagać działania 
rynkowe przedsiębiorstwa pojedynczo, a także funkcjonować w ramach konwer-
gencji, która w znacznym stopniu rozszerza funkcjonalność telekomunikacji dla 
jej odbiorców.

Oplatające świat w pełni cyfrowe sieci telekomunikacyjne tworzą, wraz ze 
swoimi wysoko wydajnymi systemami komutacyjnymi, platformę dla multime-
dialnych sieci przyszłości, które dzięki niezawodności i szerokiej dostępności 
umożliwią realizację wielu usług na rzecz podmiotów gospodarczych i ich klien-
tów. Przedsiębiorstwa usługowe, jakimi są operatorzy telekomunikacyjni czy też 
dostawcy usług internetowych, dzięki zaawansowanej technologii są niewidzial-
nymi pośrednikami; będą także tworzyć nową jakość działalności gospodarczej, 
opartej na wirtualnym przepływie wszystkiego, co da się przesłać siecią, a więc 
informacji, wartości nominalnych i wszelkiego rodzaju usług charakteryzujących 
się wirtualnym bytem.

Według Ph. Kotlera, Internet wraz ze swoimi technicznymi i technologicz-
nymi możliwościami zrewolucjonizował sposoby budowy wizerunku i marki 
przedsiębiorstwa. Jednym z najważniejszych aspektów tego zagadnienia jest 
wprowadzenie na szeroką skalę interaktywnego kontaktu z odbiorcą, czyli roz-
legle rozumianej komunikacji, będącej częścią składową działań marketingo-
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wych. Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje Internet do zbierania indywidualnych, 
niepowtarzalnych zamówień na swoje produkty. Dotyczy to nie tylko przedsię-
biorstw produkujących dobra materialne, ale także funkcjonujących w sektorze 
usług, których świadczenie jest mniej lub bardziej związane ze wsparciem dóbr 
materialnych. Usługi telekomunikacyjne, a zwłaszcza Internet, pozwalają reali-
zować konkretne zlecenia klientów13. 

THE INFLUENCE OF THE INFORMATION SOCIETY ON MARKETING 
OPERATIONS IN HOTEL ENTERPRISES

Summary

In the information society the information management, her quality and the speed of 
the fl ow are fundamental factors of the competitiveness. In the hotel activity one of most 
important elements related to sales of services is the proper location. One of manners of 
the assertion to the customer of the possibility of the use from hotel (mainly hostel and 
gastronomic) services is the possibility of making them the reservation. The reservation 
of hotel services requires from the enterprise of the hotel use of the suitable system of the 
identifi cation of customers.

Translated by Daniel Szostak 

Keywords: hotel enterprises, information society, marketing, management 
of information.

13  Marketing po rewolucji, „Businessman Magazine” 2001, nr 5, s. 18–20.
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