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WSTĘP 
 
Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne działają w pew-

nym określonym otoczeniu i ich aktywność powinna cechować otwartość oraz 
elastyczność, umoŜliwiając dostosowanie procesów decyzyjnych do zmian  
w otoczeniu i lepsze zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań wielu grup nabyw-
ców. W nowych, rynkowych uwarunkowaniach jednostki samorządu terytorial-
nego i instytucje publiczne powinny podejmować działania ukierunkowane na 
odbiorcę i jego potrzeby. Marketingowa reorientacja jednostek samorządu tery-
torialnego i instytucji publicznych wyraŜa się nowymi celami, procedurami, 
priorytetami i warunkami zaspokajania potrzeb i oczekiwań wszystkich grup 
docelowych, nowymi formami oraz nowymi sposobami postrzegania miejsca  
i roli klientów. O orientacji marketingowej moŜna mówić, gdy istnieje świado-
mość istoty działań marketingowych wśród władzy i pracowników. 

W publikacji zaakcentowano znaczenie myślenia marketingowego jedno-
stek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych. Nie zabrakło teŜ zagad-
nień dotyczących rozwoju regionu. Podkreślono teŜ rolę społeczności lokalnych 
w kreowaniu wizerunku. Zeszyt składa się z czterech części: 

1. Wybrane aspekty rozwoju regionu. 
2. Wykorzystanie instrumentów i działań marketingowych w działalności 

jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych. 
3. Komunikacja marketingowa w jednostkach samorządu terytorialnego  

i instytucjach publicznych 
4. Znaczenie społeczności w kształtowaniu wizerunku jednostek samorzą-

du terytorialnego i instytucji publicznych. 
Autorzy publikacji z jednej strony podejmują róŜnorodne tematy dotyczące 

przyszłości marketingu, zaś z drugiej – skupiają się na jednostkach samorządu 
terytorialnego i instytucjach publicznych, co przyczynia się do tego, Ŝe publika-
cja ta moŜe być przydatna dla szerokiego grona odbiorców. RozwaŜania teore-
tyczne i wyniki badań prezentują autorzy z wielu ośrodków akademickich Pol-
ski. Publikacje autorów stanowią indywidualne i wielowątkowe podejście do 
poruszanej problematyki. 

Redaktorzy składają podziękowanie wszystkim Autorom artykułów za pod-
jęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych wzbogaca-
jących dorobek badań w tym zakresie. 

Agnieszka Smalec 
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WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, NAUKI  
I BIZNESU DOTYCZĄCA KREOWANIA WIZERUNKU  

REGIONU JAKO ŚRODOWISKA PROINNOWACYJNEGO 
– ASPEKTY MARKETINGOWE 

 
 
 
Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z zarządzaniem rela-
cjami interesariuszy w zakresie poszukiwania jak najlepszych rozwiązań wspierania działalności 
innowacyjnej przedsiębiorców w regionie. Dostrzeganie komplementarności działań i synergicz-
nego charakteru powiązań róŜnego rodzaju podmiotów rynkowych – interesariuszy (w szczegól-
ności: administracji publicznej, biznesu, przedstawicieli instytucji naukowych oraz B+R) staje się 
zasadniczym wyzwaniem dla wykreowania poprawnie funkcjonujących systemów i sposobów 
wsparcia koncepcji intensyfikowania innowacyjnych przedsięwzięć rynkowych w kaŜdym regio-
nie naszego kraju.  

Słowa kluczowe: administracja publiczna, biznes, wiedza, B+R, innowacyjność regionu 

Wprowadzenie 

Zarządzanie marketingowe, wpisywane w całościową koncepcję zarządza-
nia organizacją, winno umoŜliwiać jej decydentom dąŜenie do nieustannego 
poszukiwania źródeł oraz metod/technik budowania przewagi konkurencyjnej 
na rynku. Implementacja sprawdzonych rozwiązań systemowych, wykorzystanie 
nowej i posiadanej wiedzy, a takŜe zdolności jej kreowania w zaleŜności od spe-
cyfiki zmian zachodzących w otoczeniu – najczęściej o burzliwym, turbulentnym 
charakterze – wymaga od współczesnych menedŜerów koordynacji wielu zmien-
nych, zarówno o charakterze endo-, jak i egzogenicznym. Jednym ze sposobów 

                                                 
1 mirella.baranska-fischer@p.lodz.pl. 
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umoŜliwiających komplementarne ich połączenie stała się marketingowa filozo-
fia prowadzenia biznesu, przejawiająca się m.in. w sprawnym i efektywnym 
posługiwaniu się wszystkimi instrumentami marketingowymi, profesjonalnym 
stosowaniu zasad i reguł marketingowych, a przede wszystkim zorientowana na 
docelowego adresata – interesariusza określonej oferty rynkowej. To właśnie on 
i jego potrzeby stanowią rdzeń i wyzwanie dla współczesnego biznesu – przed-
siębiorców, którym zawsze zaleŜy na zdobyciu i utrzymaniu swoich klientów. 

KaŜda faza rozwoju społeczno-gospodarczego niesie nowe wyzwania dla 
sfery zarządzania biznesem. O tym, jakie działania praktycznie mogą być po-
dejmowane przez przedsiębiorców i będą zaakceptowane przez rynek decyduje 
najczęściej splot wielu determinant, których najczęściej nie sposób przewidzieć 
a priori. Im jednak dokładniej rozpozna się rodzaj i charakter docelowego ryn-
ku, tym łatwiej będzie przedsiębiorcom spełnić jego oczekiwania. W tym wła-
śnie wymiarze najwaŜniejszy jest marketing i wiele do zrobienia mają jego 
słuŜby – wyspecjalizowani badacze rynkowi i marketingowi, analitycy rynku, 
jak równieŜ prognostycy, statystycy, ekonometrycy, specjaliści z socjologii, 
psychologii czy filozofii oraz inni, którzy potrafią spojrzeć w głąb „serca i du-
szy” aktualnego i potencjalnego klienta – przyszłego inwestora i w konkretną 
ofertę rynkową.  

Zarządzanie marketingowe wymaga zatem od decydentów organizacji 
kompleksowego rozpatrywania wielu zmiennych. O tym, w jaki sposób będzie 
dana organizacja i jej produkty postrzegane w otoczeniu współdecydują takŜe 
liczne uwarunkowania. Obraz kreowany w umysłach docelowych odbiorców – 
interesariuszy w odniesieniu do określonych dóbr i usług staje się zatem swoistą 
wizytówką producenta, sprzedawcy, pośrednika handlowego, najczęściej tego 
podmiotu rynkowego, któremu najbliŜej do bezpośrednich kontaktów z adresa-
tem produktów. Stąd teŜ zachodzi konieczność w warunkach współczesnego, 
dynamicznego rynku do nieustannego intensyfikowania działań wymienionych 
podmiotów rynku w zakresie dbania z jednej strony o jakość produktów na kaŜ-
dym etapie ich rynkowego cyklu Ŝycia, a z drugiej zaś – o kreowanie swojego 
wizerunku jako partnera godnego zaufania, z którym i z którego ofertą warto się 
identyfikować na dłuŜej. Tylko takiemu partnerowi powierzy się reprezentowa-
ną siłę nabywczą i zwiększy jego wartość rynkową oraz emocjonalną.  

W literaturze przedmiotu trudno doszukiwać się przykładów tego, w jaki 
sposób organy administracji publicznej dąŜą do kreowania wizerunku organiza-
cji przyjaznej dla interesariuszy – petentów, adresatów ich oferty. Jedynie pew-
ne przykłady dotyczące analizy procesów obsługi klientów podaje M. Bugdol  
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w ksiąŜce „Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej”2 czy teŜ 
P. Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego3, który jako pionier objął nie-
dawno (lipiec–sierpień 2007 roku) szczegółowymi badaniami empirycznymi 
administrację publiczną wybranego obszaru naszego kraju (województwa ma-
zowieckiego). Zdaniem autorki artykułu ciągle jednak brakuje dobrych praktyk 
– wzorców, których implementacja, wsparta badaniami naukowymi, mogłaby 
pomóc jednostkom terytorialnym – samorządowcom w wyznaczaniu nowych  
i poŜądanych kierunków rozwoju dla reprezentowanych jednostek oraz ich inte-
resariuszy (mieszkańców i przedsiębiorców czy turystów, inwestorów)4. Na 
podkreślenie zasługuje jednak to, Ŝe wdraŜane w ostatnich latach w Polsce  
w wielu organach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) systemy 
zarządzania jakością stały się swoistym wyróŜnikiem, wpływającym na sku-
teczność i efektywność funkcjonowania urzędów i pracę jego urzędników  
w zakresie świadczenia usług administracyjnych.  

Autorka artykułu formułuje koncepcję, stawiając jednocześnie tezę, Ŝe im-
plementacja DPA (Dobrych Praktyk Administracyjnych) pozwoli wesprzeć 
rozwój terytorialny danej jednostki osadniczej, jak równieŜ reprezentowany 
przez nią region kraju z jednej strony, z drugiej zaś – przyczyni się do zintensy-
fikowania działań o charakterze proinnowacyjnym działających (powstających) 
organizacji, które współpracują z instytucjami sfery B+R.  

Istota i charakter marketingowego zarządzania przez jakość w usługach 
publicznych 

Istota współczesnego zarządzania w usługach publicznych sprowadza się do 
realizacji koncepcji NPM (Nowego Zarządzania Publicznego), wyraŜającej się 
adaptacją metod i technik zarządzania stosowanych dotychczas w sektorze biz-
nesowym. Ma to sprzyjać gospodarnemu, efektywnemu i skutecznemu funkcjo-

                                                 
2 M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Di-

fin, Warszawa 2011, s. 94–104.  
3 P. Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji sa-

morządowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 83 i kolejne. 
4 Ponadto naleŜy wspomnieć o istotnych i cennych w rozwaŜanym temacie opracowania wyni-

kach aplikacyjnych badań usług świadczonych przez administrację samorządową w ujęciu lokal-
nym. Szerzej: P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, Sprawność instytucjonalna 
administracji samorządowej w Polsce – zróŜnicowanie regionalne, Wyd. Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000, s. 9–47.  
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nowaniu organizacji o publicznym charakterze, zgodnie z wymogami jej intere-
sariuszy i obowiązującym prawem5.  

WyróŜnia się cztery główne aspekty zarządzania w sektorze publicznym,  
a są nimi6: 

– administrowanie, 
– zarządzanie biznesem, 
– prowadzenie i wdraŜanie polityki, 
– zarządzanie ludźmi. 
Realizacja koncepcji NPM, w wyniku spłaszczenia struktur organizacyj-

nych oraz zwiększenia zakresu odpowiedzialności pracowników szczebla kie-
rowniczego, ma przez odpowiednie działania marketingowe sprzyjać polepsza-
niu kontaktów z obywatelami, poprawiając/doskonaląc jednocześnie jakość 
rządzenia. Stąd teŜ, zdaniem M. Bugdola, w urzędach administracji publicznej 
juŜ dzisiaj naleŜy7: 

– wdraŜać politykę i strategię jakości odnoszącą się do urzędu (a nie tylko 
miasta, powiatu, regionu), 

– wzmacniać procesy zarządzania zasobami ludzkimi (w cyklu zamknię-
tym), 

– zarządzać procesami (stosować w sposób celowy podejście procesowe), 
– badać poziom satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego (oraz 

inne elementy systemu społecznego), 
– zarządzać relacjami zewnętrznymi (wpływać na otoczenie społeczno-

gospodarcze i przyrodnicze, diagnozować zmiany zachodzące w oto-
czeniu).  

Chcąc zatem, z punktu widzenia przełoŜonych urzędników administracji 
publicznej, jak równieŜ samych urzędników liniowych, umieć i dąŜyć konse-
kwentnie do realizacji powyŜszych priorytetów naleŜy wziąć pod uwagę nie 
tylko swoje wewnętrzne zaangaŜowanie, zdolności i predyspozycje (projako-
ściowe przywództwo), ale przede wszystkim wykazywać się empatią w stosun-
ku do interesariuszy–petentów, do których adresowane są określone usługi. 
ZaangaŜowany w przebieg procesu świadczenia usług i właściwie zrozumiany 
obywatel jest nie tylko klientem urzędu, ale staje się jego najlepszym doradcą – 

                                                 
5 A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu zarządzania publicznego, w: Nowe zarzą-

dzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wyd. SGH, 
Warszawa 2005, s. 66. 

6 K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu, 
Warszawa 2004, s. 37.  

7 M. Bugdol, Zarządzanie jakością…, s. 117.  
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konsultantem, którego opinia jest wytyczną do inicjowania potencjalnych zmian 
i przeobraŜeń w sposobie funkcjonowania urzędu i pracy urzędników. Jako-
ściowa interakcja zachodząca na linii: urzędnik–petent ma sprzyjać integracji 
normatywnej i kulturowej, przenikaniu nowych idei i wartości w poszukiwaniu 
najlepszych rozwiązań – praktyk administracyjnych.  

Koncepcja Total Quality Management (TQM), której zasady zaczęto dopie-
ro stosować w latach 90. XX wieku w administracji publicznej w naszym kraju, 
zakłada zaangaŜowanie całej organizacji w profesjonalną obsługę klientów pod 
kątem zapewnienia im odpowiednich sposobów i standardów świadczonych 
usług. Umiejętności pracowników winno się więc rozwijać zgodnie z interesem 
społecznym (wymogami interesariuszy), a dzięki zastosowaniu przejrzystości 
struktur i procedur działania, jakość kierowanych do nich usług ulegnie popra-
wie. Z obserwacji polskiej rzeczywistości rynkowej – administracyjnej wynika, 
Ŝe nadal istotną barierą sprawnej i efektywnej realizacji powyŜszych działań jest 
ograniczone zaufanie w kontaktach międzyludzkich i często występująca nie-
chęć współpracy między stronami czy nawet wewnątrz organizacji (między 
poszczególnymi działami). Sztywne mechanizmy i procedury załatwiania czyn-
ności administracyjnych uniemoŜliwiają niejednokrotnie zastosowanie nowo-
czesnych technik i instrumentów zarządzania publicznego.  

Reasumując powyŜsze rozwaŜania naleŜy podkreślić, Ŝe administracja pu-
bliczna w Polsce znajduje się na bardzo dobrej drodze ku temu, aby implemen-
tować coraz doskonalsze rozwiązania systemowe (zgodnie z obowiązującym 
prawem) w trosce o swoich petentów. Musi zatem umieć i chcieć wykorzystać 
posiadane zasoby i instrumenty w sposób niezwykle elastyczny, róŜnicować 
formy obsługi obywateli, wzmacniać wzajemne więzi, dbać o dobro ogólnospo-
łeczne w sensie strategicznym – wszystko to jej pozwoli wykreować wizerunek 
organizacji przyjaznej i kompetentnej, skutecznej i efektywnej. BieŜący monito-
ring satysfakcji klientów wewnętrznych (pracowników) i zewnętrznych, jak 
równieŜ analiza wpływu jednostki administracyjnej na otoczenie umoŜliwi za-
tem znalezienie i zastosowanie odpowiednich strategii działania (w zgodzie  
z wymogami ustawodawczymi, reprezentowanym systemem organizacyjnych 
wartości i kulturą społecznego zaufania).  

Wobec powyŜszego, jako zasadnicze cele marketingowego zarządzania 
przez jakość w usługach publicznych naleŜałoby przyjąć8: 

                                                 
8 B. Bobińska, Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na klienta”, 

Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Firma i Rynek 2012, nr 1, s. 66.  
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– jak najlepsze wykorzystanie zasobów będących do dyspozycji – efek-
tywne zarządzanie nimi, 

– umiejętne kierowanie i kontrolowanie podejmowanych inicjatyw pod 
kątem ich skuteczności i efektywności, 

– bieŜący monitoring otoczenia,  
– tworzenie wizerunku urzędu „otwartego na potrzeby klienta” – klarow-

ne przekazy informacyjne, wykorzystywanie nowoczesnych technik  
i metod w kontaktach z nim, 

– sprawne podejmowanie decyzji i działań. 

Wizerunek organów administracji publicznej jako determinanta rozwoju 
reprezentowanej jednostki terytorialnej 

Poszczególne jednostki przestrzenne w Polsce i na świecie dąŜą do wykre-
owania przyjaznego interesariuszom rynkowego wizerunku. Podejmują więc 
wiele inicjatyw i działań, aby ich obraz w otoczeniu był jak najlepszy. Wraz  
z rozwojem technik komunikacyjnych rozszerzyły się moŜliwości znalezienia 
oryginalnych koncepcji i pomysłów na zorganizowanie oraz praktyczne urze-
czywistnienie działań prowizerunkowych dla kaŜdego niemal podmiotu rynko-
wego, choć problemem zasadniczym dla zleceniodawców, czy nawet dla sa-
mych realizatorów tych działań, pozostają głównie finanse – ich chroniczny 
niedobór. Jednostki terytorialne, a właściwie ich decydenci – menedŜerowie, 
biorą więc na siebie i podległe słuŜby odpowiedzialność za zarządzanie działa-
niami PR. Coraz bardziej burzliwe otoczenie rynkowe oczekuje oryginalniej-
szych przekazów, o duŜym stopniu kreatywności i innowacyjności, bo tylko 
takie mają szansę być zauwaŜone. Natłok informacji i komunikatów płynących 
zewsząd powoduje sam w sobie, Ŝe rynek ten niezwykle dynamicznie się rozwi-
ja. Znudzeni klasycznymi juŜ ujęciami, stosowanych w tym zakresie rozwiązań, 
adresaci przekazów zrobili się na większości obszarów terytorialnych bardzo 
wymagający, niezwykle wyczuleni na najdrobniejsze szczegóły komunikatów,  
a zarazem coraz bardziej krytyczni i bardziej dojrzali do odbioru wręcz wyrafi-
nowanych w swoim kształcie i formie adresowanych do nich treści.  

Wizerunek jednostki przestrzennej, określonej organizacji lub najmniejsze-
go podmiotu rynkowego (indywidualnego petenta) buduje się zazwyczaj latami. 
Jest to zwykle proces, w realizację którego, w odniesieniu do podmiotów zbio-
rowych, zaangaŜowanych jest wiele osób czy instytucji. Ponadto, turbulentność 
otoczenia sprawia, Ŝe jest on zaledwie względnie trwały – jest zmienny i niesta-
bilny. Co powoduje tak szybkie zmiany? Oto próba znalezienia odpowiedzi: 

– rozwój społeczno-gospodarczy, postęp technologiczny,  
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– nasilająca się konkurencja na większości rynkowych obszarów, 
– rozwój metod, technik i narzędzi komunikacyjnych, 
– szybka zmiana gustów i upodobań odbiorców – adresatów działań wi-

zerunkowych, 
– starzejące się społeczeństwo, 
– przenikanie się wzorców kulturowych, wartości i doświadczeń, 
– naturalna skłonność podmiotów rynkowych do nieustannego poszuki-

wania czegoś nowego, oryginalnego w swej strukturze i formie, dąŜenie 
do doskonałości, 

– szybko zmieniająca się moda, systemy wartości, normy i wzorce odnie-
sienia. 

Realizując zadania z zakresu PR organy administracji publicznej powinny 
dbać o jak najlepszą reputację i efektywną komunikację z otoczeniem. Jest to 
wynik misji i jej wagi, do realizacji której urzędnicy zostali powołani, tj. wyko-
nywania zadań i czynności na rzecz obywateli. Działania wpływające na ryn-
kowy wizerunek administracji publicznej winny zatem mieć charakter nowo-
czesny, profesjonalny, a przede wszystkim rzetelny i uczciwy. Adresaci tych 
działań oczekują bowiem, Ŝe będą mieć do czynienia z fachowym i kompetent-
nym urzędnikiem, który sprawnie ich obsłuŜy i pomoŜe rozwiązać ich problem.  

Region łódzki nie wyróŜnia się w zasadzie niczym szczególnym od innych 
regionów kraju, jeśli chodzi o dobór sposobów komunikowania się organów 
administracji publicznej z rynkowym otoczeniem. Przykładowo, w ramach kon-
taktów z mediami (media relations) do najbardziej popularnych rozwiązań nale-
Ŝą: konferencje prasowe, rozsyłanie informacji prasowych oraz wywiady.  
Z kolei, komunikacja przez internet i pocztę elektroniczną jest zazwyczaj reali-
zowana w formie: obsługi strony internetowej urzędu, prowadzenia strony Biu-
letynu Informacji Publicznej, redagowania róŜnych stron i serwisów interneto-
wych na potrzeby urzędu, rozsyłania informacji w formie e-maili. Wśród wy-
dawnictw promocyjno-informacyjnych urzędów administracji publicznej domi-
nują: foldery i ulotki, informatory, mapy, kalendarze oraz ksiąŜki. Organizowa-
nie róŜnorodnych spotkań i imprez przedstawicieli władz samorządowych  
z mieszkańcami i przedsiębiorcami czy przedstawicielami innych środowisk, 
np. twórczych czy imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych, sprzyja 
wzajemnej integracji uczestników tych zdarzeń, a przede wszystkim budowaniu 
wizerunku w otoczeniu. Określenie zatem efektywnych sposobów budowania 
strategii wizerunkowej, jak równieŜ technik jej realizacji jest odzwierciedleniem 
implementacji polityki terytorialnej władz rządowych i samorządowych w za-
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kresie działań PR. Im atrakcyjniejsze w formie i treści będą to działania, tym 
łatwiej będzie pozyskać przychylność i sympatię interesariuszy, których działa-
nia będą mogły skutecznie ten wizerunek wzmacniać.  

Od tego, na ile atrakcyjny jest określony obszar przestrzenny jako poten-
cjalny do zamieszkania i prowadzenia biznesu, zaleŜy jego siła i ranga wobec 
innych konkurencyjnych regionów, województw, gmin czy konkretnych miast  
i wsi. Stąd teŜ, publiczny wizerunek danej jednostki terytorialnej ma kluczowe 
znaczenie dla jej sukcesów. Brakuje namacalnych dowodów na to (badań), jaki 
jest związek przyczynowo-skutkowy między jakością pracy organów admini-
stracji publicznej a zaufaniem obywateli do niej. Powszechnie utrwalony stereo-
typ o malejącym zaufaniu obywateli do sektora publicznego zdaje się w ostat-
nich latach jeszcze pogłębiać (nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy 
czy świata, szczególnie tych najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu gospo-
darczego).  

Sprawność rządzenia w Polsce, a przede wszystkim funkcjonowanie admi-
nistracji publicznej ocenia się w ostatnich latach raczej negatywnie9; w tym 
drugim przypadku chodzi przede wszystkim o ograniczoną zdolność admini-
stracji publicznej do sprawnego i szybkiego obsługiwania osób fizycznych  
i prawnych, brak spójnej i transparentnej polityki, zbyt powolne zmiany „na 
lepsze”. Ponadto, jak komentuje autor raportu: „Polacy są jednym z najbardziej 
nieufnych narodów w stosunku do jakichkolwiek osób oraz instytucji spoza 
najbliŜszego kręgu rodziny oraz znajomych10”, stąd ranga prowadzonych roz-
waŜań jest szczególnie istotna. Administracja publiczna powinna dlatego na-
uczyć się efektywnie współpracować (w realizacji swych zadań) z szeroko ro-
zumianym otoczeniem, tworząc partnerskie zasady relacji w celu jak najlepsze-
go rozwiązywania społecznych problemów. Tylko wtedy będzie w stanie 
zwiększyć stopień zaufania do siebie i reprezentowanego terytorium geogra-
ficznego.  

 

                                                 
9 Wnioski z Raportu Banku Światowego w: K. Pogorzelski, Sprawność instytucjonalna pań-

stwa 2011, Wyd. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 7–8. 
10 Ibidem, s. 23. Poziom zaufania społecznego do urzędników administracji publicznej, wynika-

jący z treści dokumentu, był w roku 2010 niŜszy o 3% aniŜeli zakładano w Strategii Rozwoju 
Kraju na lata 2007–2015. Choć pozytywnym zjawiskiem jest to, Ŝe zaufanie do urzędników ad-
ministracji publicznej jest wyŜsze niŜ przed 2008 rokiem, to juŜ samą efektywność administracji 
publicznej (stopień jej informatyzacji, odporność na korupcję) ocenia się zdecydowanie niŜej niŜ 
w pozostałych państwach Unii Europejskiej.  
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Administracja publiczna, biznes i instytucje naukowe jako partnerzy kreu-
jący środowisko proinnowacyjne regionu 

We współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej istotną rolę od-
grywają innowacje i przedsiębiorczość. Z uwagi na dynamikę zmian zachodzą-
cych na rynku, podejście innowatorów–przedsiębiorców do planowanych i re-
alizowanych inicjatyw w tym zakresie musi mieć charakter interaktywny oraz 
oparty na zasadzie synergicznych i trwałych powiązań z otoczeniem okołobiz-
nesowym. Jednym z waŜnych podmiotów rynkowych, wpływających bezpo-
średnio na kształt i charakter realizowanych procesów jest administracja pu-
bliczna danej jednostki przestrzennej, bez wsparcia której wiele inicjatyw  
i przedsięwzięć nie doszłoby do realizacji. Innowacja sama w sobie jest zresztą 
„interakcyjna i multidyscyplinana”11, a jej kreacja i dyfuzja wymaga zaangaŜo-
wania wielu podmiotów, m.in. władz rządowych i samorządowych. W tabeli 1 
przedstawiono kwestie dotyczące tego, co wymienione podmioty – partnerzy 
kreujący proinnowacyjne środowisko – wnoszą i czego oczekują wzajemnie od 
siebie. 

Tabela 1 

MoŜliwości i oczekiwania partnerów środowiska proinnowacyjnego – ujęcie teoretyczne 

Partnerzy środowi-
ska proinnowacyj-

nego 
Wnosi/wnoszą: Oczekuje/oczekują: 

Administracja 
lokalna  

i regionalna 

– inicjatywę i koordynację 
działań prorozwojowych 

– finansowanie statutowe 
– zamówienia publiczne 
– programy wsparcia 
– usługi publiczne 

– dynamizacji procesów rozwo-
jowych 

– wzrostu wpływów podatko-
wych 

– nowych miejsc pracy 
– poprawy pozycji konkuren-

cyjnej 
– poprawy wizerunku regionu 

Biznes – firmy, 
przedsiębiorstwa  

i organizacje 

– skłonność i zdolność do pod-
jęcia ryzyka 

– rynki zbytu, kanały dystry-
bucji 

– inwestycje 
– zaangaŜowanie swoich zaso-

bów 
– myśl twórczą (know-how) 

– nowych produktów, technolo-
gii, procesów, organizacji 

– wykwalifikowanej siły robo-
czej 

– partycypacji w ryzyku 
– odpowiedniej  infrastruktury 
– względnie trwałych warunków 

stabilności prowadzenia biz-
nesu 

                                                 
11 K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Oficy-

na Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 31. 
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– kooperacji z interesariuszami 
na zasadzie partnerstwa 

Instytucje nauko-
wo-badawcze 

– doświadczenie, wiedzę i no-
we technologie 

– przygotowanie kapitału 
ludzkiego 

– kreatywne środowisko 
– laboratoria i infrastrukturę 

badawczą 
– skłonność do prowadzenia 

monitoringu działań w czasie 
– prestiŜ i zaufanie, swój ryn-

kowy image 
– know-how 

– komercjalizacji wyników ba-
dań 

– zleceń na usługi i ekspertyzy, 
– finansowania badań 
– zatrudnienia absolwentów 
– ulg i zwolnień z  podatków 
– odpowiedniego zaplecza na-

ukowo-badawczego 
– inicjowania przez organy te-

renowe programów pomoco-
wych dla sfery B+R 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem  
w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 211.  

Od jakości i charakteru współpracy wyŜej wymienionych podmiotów zale-
Ŝy sprawność przebiegu realizacji procesów innowacyjnych w danym regionie; 
nie udało się wypracować dotychczas Ŝadnej gospodarce świata modelowego 
sposobu prowadzenia działań w tym zakresie. KaŜda sytuacja rynkowa niesie ze 
sobą wiele nieprzewidywalnych dla zaangaŜowanych stron niebezpieczeństw  
i rodzajów ryzyka, co sprzyja powstawaniu wewnętrznych napięć i konfliktów, 
powodując tym samym zahamowanie sprawnej realizacji tych procesów.  

Wiele jednak naleŜy się uczyć od wiodących gospodarek świata, próbując 
implementować prowadzone tam rozwiązania, przy uwzględnieniu uwarunko-
wań lokalnych, regionalnych czy krajowych. Glokalny sposób spojrzenia na 
problematykę rozwoju innowacyjności to kluczowe zagadnienie współczesnego 
rozwoju większości gospodarek naszego globu. Na gruncie polskim naleŜy od-
nieść się do europejskich uwarunkowań, wynikających z uczestnictwa polskiej 
gospodarki w jednolitym rynku europejskim. Cały proces akcesji Polski do UE, 
zdaniem R. Nowackiego, uwzględniał priorytety wynikające z przygotowania  
i wejścia w Ŝycie planu rozwoju Unii Europejskiej, zwanego potocznie Strategią 
Lizbońską12, a odnoszącego się do polityki unijnej związanej z konkurencyjno-
ścią względem gospodarek amerykańskiej i japońskiej. Na uwagę zasługuje 
przy tym fakt, Ŝe świadomość polskich menedŜerów dotycząca korzyści płyną-
cych z podejmowania działalności innowacyjnej jest wysoka13, niemniej jednak 

                                                 
12 R. Nowacki, M.W. Staniewski, Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

Difin, Warszawa 2010, s. 14.  
13 Świadczą o tym wyniki badań terenowych zrealizowanych w 2009 roku przez WyŜszą Szko-

łę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Badania te miały charakter ogólnopolski i były prowa-
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juŜ ich otwartość na inicjowanie innowacyjnych działań w sferze marketingu, 
komunikacji z rynkiem docelowym i kształtowania relacji z kontrahentami po-
zostawiają wiele do Ŝyczenia – są nadal bardzo ograniczone, czego przyczyną 
są ich koszty. Stąd teŜ, moŜliwość pozyskania wsparcia zewnętrznego (ze stro-
ny organów administracji publicznej) mogłaby tę kwestię zdecydowanie po-
prawić.  

Przykładowo, przedsiębiorcy w regionie łódzkim skarŜą się często na małą 
uŜyteczność prowadzonych przez władze regionu rozwiązań systemowych14, 
dlatego na najbliŜsze lata (3–5 lat) dla regionu łódzkiego perspektywy działal-
ności innowacyjnej nie są zbyt obiecujące. Wewnętrzny opór przedsiębiorców 
wobec zmian ma podłoŜe takŜe w pozafinansowych ograniczeniach tkwiących 
w samych organizacjach; badani przedsiębiorcy zgłaszali najczęściej (14,9%) 
brak wiedzy w zakresie prowadzonych rozwiązań o charakterze innowacyjnym 
oraz wykwalifikowanych odpowiednich pracowników (13,5%), jak równieŜ nie 
najlepsze moŜliwości organizacyjno-techniczne (9,8%) w reprezentowanych 
organizacjach.  

Wśród egzogenicznych zaś barier rozwoju wymieniano najczęściej (13,6%) 
brak ulg  dla działalności firm innowacyjnych. Zachodzi zatem pilna koniecz-
ność stworzenia w regionie łódzkim tzw. partnerskiego trójkąta potrafiącego ze 
sobą współpracować: administracji, biznesu i przedstawicieli nauki w imię re-
alizacji wspólnego celu: zwiększenia stopnia konkurencyjności – innowacyjno-
ści gospodarki regionu.  

Istotne jest utworzenie i sprawne funkcjonowanie odpowiedniej platformy  
i infrastruktury, płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczenia, umoŜliwiającej 
sprawne inicjowanie jak najlepszych rozwiązań innowacyjnych, ich dyfuzję  
i praktyczną implementację. Istniejący system wsparcia innowacji i innowacyj-
ności w regionie łódzkim wydaje się przedsiębiorcom niewystarczający, mimo 
jego znacznej kompleksowości rozwiązań i stosunkowo duŜej wszechstronno-
ści. Wynika to z niskiego poziomu zaufania społecznego oraz braku realnego 
partnerstwa we wzajemnych stosunkach w przeszłości, utrwalonych stereoty-

                                                                                                                        
dzone wśród 608 przedsiębiorstw reprezentujących branŜe: produkcyjną, usługową i handlową. 
Za: R. Nowacki, M.W. Staniewski, Podejście innowacyjne…, s. 19–32. 

14 Wnioski te nasuwają się autorce artykułu po przeprowadzonych pilotaŜowych badaniach 
pierwotnych (wywiady bezpośrednie) z wybranymi przedsiębiorcami w regionie łódzkim (lata 
2011–2012, N = 59). Badania te stanowią część realizowanego projektu badawczego habilitacyj-
nego Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyj-
nej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim, finansowanego ze środków na naukę 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (projekt nr 4068/B/H03/2011/40).  
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powych poglądów, nadmiernej biurokracji i formalizacji procedur w odniesie-
niu do istniejących mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców.   

Poszczególne podmioty – interesariusze, zdają się działać nadal w sposób 
autarkiczny, odizolowany od siebie, chroniący własne interesy. W tym właśnie 
tkwi słabość rozwiązań dla większości Regionalnych Systemów Innowacji  
w Polsce. Potrzebne są szybkie i przemyślane działania, aby współdziałanie 
interesariuszy, uelastycznienie procedur wsparcia miało charakter dynamizujący 
rozwój i dyfuzję innowacji w regionie i pozwalało tworzyć nową jakości Ŝycia 
dla jego obywateli – mieszkańców, przedsiębiorców, turystów, studentów  
i innych podmiotów rynkowych zainteresowanych siłą regionu. Niezbędne jest 
zatem wykreowanie przekonania zainteresowanych realizacją procesów inno-
wacyjnych stron, wskazujących, Ŝe dąŜą one do osiągnięcia wspólnych, a nie 
odrębnych celów.  

Jednym z przejawów aktywności władz samorządowych w tym zakresie jest 
inicjatywa promująca Łódź jako miasto przyjazne innowacjom, a jej realizacja 
ma pozwolić wypromować aktywne i innowacyjne postawy samych mieszkań-
ców oraz stworzyć szansę podjęcia współpracy instytucjom otoczenia biznesu  
w regionie.   

Mimo niepowodzeń w realizacji przygotowanej Strategii Lizbońskiej wła-
dze samorządowe regionu łódzkiego nadal dąŜą do stworzenia warunków dla 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Ideą działań w tym zakresie jest syner-
giczne połączenie funkcjonowania przejrzystych instytucji publicznych, efek-
tywnego zarządzania wydatkami państwa oraz wspierania rozwoju technologii  
i innowacyjności.  

W związku z tym, po wnikliwej analizie danych makro i mikroekonomicz-
nych, wywiadach i spotkaniach z przedstawicielami regionalnej społeczności 
wyznaczono w województwie łódzkim obszary inteligentnych specjalizacji, 
dzięki którym województwo ma szansę stać się jednym z najbardziej innowa-
cyjnych i konkurencyjnych regionów w kraju, jak uwaŜają przedstawiciele 
władz samorządowych. Szczególny nacisk kładzie się na następujące branŜe: 
zaawansowane materiały budowlane, energetykę, rolnictwo i przetwórstwo 
rolno-spoŜywcze, medycynę, farmację i kosmetyki, nowoczesne włókiennictwo 
i przemysł odzieŜowy. Wymienione specjalizacje regionalne są wspierane przez 
kluczowe dla województwa łódzkiego obszary technologiczne, a są nimi: bio-
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technologie, nanotechnologie i materiały funkcjonalne, mechatronika i techno-
logie informatyczne15. 

Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030, Łódzka Platforma Transferu 
Wiedzy16 jako przykład działań wzmocnienia potencjału obszarów inteli-
gentnych specjalizacji w regionie łódzkim  

W województwie łódzkim, jak wykazują dane GUS, odsetek przedsię-
biorstw prowadzących działalność innowacyjną (wyłącznie w zakresie innowa-
cji produktowych lub procesowych) wynosił w latach 2009–2011 tylko 31%,  
z czego nowości dla rynku było zaledwie 12,6%, co kształtuje się poniŜej śred-
niej krajowej (odpowiednio – 35% w pierwszym przypadku i w drugim – 
14,3%)17. 

W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące wysokości poniesionych nakła-
dów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w województwie łódzkim  
w 2011 roku. 

Tabela 2 

Średnie nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw województwa łódzkiego  
w 2011 roku (w mln zł) 

Rodzaj przedsiębiorstw 
Nakłady 
ogółem 

Nakłady na działal-
ność B+R w nakła-

dach ogółem 

Nakłady inwestycyjne  
w nakładach ogółem 

Przedsiębiorstwa prze-
mysłowe 

2300,5 166,4 7% 1858,5 80% 

Przedsiębiorstwa z 
sektora usług 

65,9 9,7 14% 44,4 8% 

Źródło: Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw w województwie łódzkim, Seria Analizy Staty-
styczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2012, s. 37.  

Dane empiryczne GUS wskazują, Ŝe w latach 2009–2011 publiczne wspar-
cie dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie łódzkim 
otrzymało 25,6% innowacyjnych organizacji z sektora B2B. Z sektora usług 

                                                 
15 Europejskie Forum Gospodarcze, Łódzkie, Region Łódzki, http://www.forum.lodzkie.pl/ 

pl/Region_lodzki/, Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007–2013, red. W. Mazerant, Wyd. Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departa-
ment Polityki Regionalnej, Łódź 2012, „Dziennik Łódzki” z 13.02.2013, s. 12.  

16 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. 
Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, www.biznes.lodzkie.pl 
(1.03.2013).  

17 Rocznik statystyczny województw, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 
2012, s. 505. 
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było ich natomiast 33,9%. Środki finansowe wykorzystano głównie na inwesty-
cje i prace badawczo-rozwojowe.   

NaleŜy podkreślić, Ŝe przedsiębiorcy aktywni innowacyjnie prowadzili  
w latach 2009–2011 współpracę z innymi zewnętrznymi podmiotami rynko-
wymi (w wypadku przedsiębiorstw przemysłowych było ich 37,8% z ogółu 
istniejących, natomiast w odniesieniu do przedsiębiorstw z sektora usług – 
36,4%), realizując z nimi umowy partnerskie, tworząc alianse i joint ventures 
lub nabywali wiedzę w drodze umowy na realizację prac z zakresu B+R bądź 
zakupili licencje. NaleŜy podkreślić, Ŝe usługi wsparcia innowacyjności gospo-
darki i transferu technologii w województwie łódzkim świadczą głównie insty-
tucje otoczenia biznesu, a są nimi: dwa parki technologiczne, dwa inkubatory 
technologiczne, cztery centra transferu technologii, cztery preinkubatory i inku-
batory akademickie oraz cztery inkubatory przedsiębiorczości.  

Rozwój województwa łódzkiego, jak i całego regionu, będzie harmonijny  
i zrównowaŜony tylko wówczas, gdy funkcjonujące na jego terenie podmioty 
gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyŜsze, organizacje samo-
rządowe, będą wspierały procesy innowacyjne we wszystkich obszarach aktyw-
ności gospodarczej i w pełni się w to zaangaŜują. Potrzeba wsparcia innowacyj-
ności była impulsem do opracowania projektu „Regionalna Strategia Innowacji 
dla Województwa Łódzkiego – RSI 2030”, który jest realizowany przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten stanowi kontynuację realizo-
wanego w latach 2008–2010 projektu „Aktualizacja RSI – Badania i Monito-
ring”. W styczniu 2013 roku trwały konsultacje społeczne nad przygotowaniem 
dokumentu RSI Loris 2030. 

Dokument RSI LORIS 2030 ma ukazać aktualny stan innowacyjności go-
spodarki regionu oraz sformułować działania mające na celu zaktywizowanie 
podmiotów gospodarczych, aby dąŜyli oni do efektywnego wykorzystania po-
tencjału innowacyjnego regionu. Istotą RSI Loris 2013 są zatem działania 
wspierające rozwój przedsiębiorczości, wzmacniające współpracę przedsię-
biorstw (w szczególności MSP), jednostek naukowo-badawczych, instytucji 
otoczenia biznesu i administracji publicznej oraz promujące szeroko rozumianą 
innowacyjność we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Zapropo-
nowane strategiczne kierunki rozwoju regionu łódzkiego wpisują się w ogólno-
krajowe trendy oraz są zgodne z krajowymi dokumentami strategicznymi (Dłu-
gookresową Strategią Rozwoju Kraju czy Strategią Innowacyjności i Efektyw-
ności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”). 
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Za najwaŜniejsze zadania samorząd województwa łódzkiego przyjął18: 
a) dąŜenie do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału (m.in. pracy, 

wiedzy i kapitału); 
b) budowanie nowych form przewagi konkurencyjnej przez wzrost nakła-

dów na działania prorozwojowe (tj. badania i rozwój, edukację, infra-
strukturę społeczeństwa informacyjnego); 

c) dąŜenie do lepszego wykorzystania metod skutecznego pozyskania za-
sobów dla realizacji celów gospodarczych. 

Stworzenie moŜliwości dla ludzi kreatywnych, odwaŜnych, z innowacyj-
nymi pomysłami pozwoli zatem wpłynąć korzystnie na kształtowanie gospo-
darki regionu. Kluczem do sukcesu w budowaniu innowacyjnych regionów jest 
wykorzystanie efektów synergii, współpraca interesariuszy oraz  wspólne dąŜe-
nie do osiągania wyznaczonych celów.  

Łódzka Platforma Transferu Wiedzy (ŁPTW) to portal funkcjonujący (od 
2009 roku) pod auspicjami Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Łódzkiego (www.lptw.lodzkie.pl), który skupia 
ludzi zainteresowanych rozwojem gospodarki regionu łódzkiego. Portal jest 
głównym punktem pozyskiwania i wymiany informacji w zakresie innowacyj-
ności i proponuje następujące działania: 

– budowę swoistej oferty nauki obejmującej nowe technologie, badania, 
raporty itp., 

– utworzenie bazy zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania ze stro-
ny biznesu.  

Dzięki portalowi biznes będzie mógł w łatwy sposób odszukać technologię 
czy analizę, której potrzebuje i nawiązać kontakt z jej autorem. Sfera B+R zdo-
będzie wiedzę na temat tego, co naleŜy badać w przyszłości, aby odpowiadało 
to potrzebom rynku. Na bieŜąco umieszczane są na portalu informacje o zreali-
zowanych i planowanych inicjatywach o innowacyjnym charakterze. Portal 
został zaprojektowany według najnowocześniejszych koncepcji projektowania 
stron www – RWD (Responsive Web Design), pozwalających na automatyczne 
dostosowanie się strony do rozdzielczości ekranu, na którym jest wyświetlana.  

Podsumowanie 

Reasumując, naleŜy podkreślić, Ŝe dostrzeganie komplementarności działań  
i synergicznego charakteru powiązań róŜnego rodzaju podmiotów rynkowych – 

                                                 
18 Unia innowacje – prace nad RSI dla Województwa Łódzkiego Loris 2030, „Dziennik Łódz-

ki” z 13.02.2013, nr 37 (23345), s. 17.  
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interesariuszy (w szczególności: administracji publicznej, biznesu, przedstawi-
cieli instytucji naukowych oraz B+R) staje się zasadniczym wyzwaniem dla 
wykreowania poprawnie funkcjonujących systemów i sposobów wsparcia kon-
cepcji intensyfikowania innowacyjnych przedsięwzięć rynkowych w kaŜdym 
regionie naszego kraju. W realizację procesów planowania, projektowania  
i uruchamiania polityki innowacyjnej przedsiębiorstw winny angaŜować się 
przede wszystkim władze publiczne oraz nauka – pozwoli to zwiększyć poziom 
innowacyjności gospodarki i regionu, przyczyniając się do jej trwałego i zrów-
nowaŜonego rozwoju19, zgodnie z koncepcją A2B2K (administracja dla biznesu 
i nauki – wiedzy), jak równieŜ wzajemne interakcje z niej wynikające.  
 

COLLABORATION BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION,  
RESEARCH, AND BUSINESS TO CREATE AN IMAGE OF REGION  
AS PRO-INNOVATION ENVIRONMENT – MARKETING ASPECTS  

 
Summary 

 
The objective of this paper is to present selected aspects of managing stakeholders relation-

ships in their search for the best possible solutions to support innovative entrepreneurial activities 
in the region. Recognition of the complementary and synergic nature of the activities of and the 
links between the various market players – stakeholders (in particular: public administration, 
business, research institutions and R&D centers) is becoming a substantial challenge to creating 
appropriately functioning support systems and methods of intensifying innovative market under-
takings in every region of our country.  

Keywords: public administration, business, knowledge, R&D, regional innovativeness 

Translated by Mirella Barańska-Fischer 
 

 

                                                 
19 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju, red. J. Wi-

śniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa 2012, s. 182–274. 
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ROLA STRATEGII ROZWOJU W PROCESIE  
ZARZĄDZANIA KONKURENCYJNO ŚCIĄ KLASTRA 

 
 
 
Streszczenie 

Problematyka podjęta w artykule dotyczy zarządzania strategicznego w klastrze i jest anali-
zowana na gruncie wyników badań teoretycznych i empirycznych. Autor wskazuje, jak cenna jest 
zarówno wiedza o istocie zarządzania strategicznego, roli strategii rozwoju, jak i umiejętność 
wykorzystania tej wiedzy przez menedŜerów i liderów klastrów w zarządzaniu tymi organizacja-
mi. Ponadto podkreśla, Ŝe od sprawności procesu zarządzania strategicznego zaleŜy ostateczny 
poziom konkurencyjności klastrów. 

Słowa kluczowe: klaster, strategia, rozwój, zarządzanie, otoczenie, konkurencyjność 

Wprowadzenie 

Współczesne definicje konkurencyjności klastrów traktują tę kategorię naj-
częściej jako umiejętność, zdolność tej organizacji do sprawnej realizacji przy-
jętych celów strategicznych, bezpiecznego i trwałego funkcjonowania i rozwo-
ju, aktywnego budowania pozycji strategicznej/konkurencyjnej na rynkach nie 
tylko lokalnych, krajowych, ale i zagranicznych. Konkurencyjność klastra wy-
raŜa takŜe jego poziom sprawności w odniesieniu do innowacyjnego oraz efek-
tywnego wykorzystania zasobów w procesach tworzenia wartości dla klientów, 
jak i pozostałych kluczowych interesariuszy2.  

                                                 
1 bogdanb@prz.edu.pl. 
2 Pojęcie konkurencyjności jest często uŜywane do określenia stosunku cech danej organizacji 

odniesionych do cech jej konkurentów, wynikającego z wewnętrznych charakterystyk i umiejęt-
ności radzenia sobie ze zmiennymi uwarunkowaniami zewnętrznymi. Za: E. Urbanowska-Sojkin, 
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Konkurencyjność klastrów jest przedmiotem rozwaŜań teoretycznych, ba-
dań empirycznych, ale takŜe obszarem problemowym, wobec którego formuło-
wane są konkretne zalecenia i wskazówki przekazywane bezpośrednio i pośred-
nio od krajowych i zagranicznych instytucji publicznych, odpowiedzialnych za 
rozwój innowacyjnej gospodarki, do menedŜerów klastrów, zarówno tych do-
piero rozwijających się (wzrostowych), jak i tych dojrzałych. Wymiernym efek-
tem takiego podejścia są m.in. licznie realizowane przedsięwzięcia, które mają 
na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego przez wspieranie inicjatyw kla-
strowych i klastrów3. 

Konieczność zarządzania konkurencyjnością klastra wynika głównie ze 
zmian, jakie zachodzą w gospodarce światowej, przez co zarządzanie to okazuje 
się być jednym z kluczowych wyzwań, z jakim mierzy się aktualnie niejeden 
menedŜer klastra. Nie jest to zadanie łatwe, gdyŜ wymaga intuicji, profesjonali-
zmu, myślenia strategicznego, a ponadto ujmowania samej konkurencyjności 
jako systemu stanów, obiektów, zdarzeń, procesów i działań, przez które klaster 
dąŜy do osiągania swych celów na rynkowej arenie konkurencji. Zarządzanie 
konkurencyjnością to dlatego systematyczne, celowe, przemyślane i zaplano-
wane oddziaływanie na jej podsystemy, tj. instrumenty konkurowania, potencjał 
konkurencyjności, przewagę konkurencyjną, pozycję konkurencyjną4.  

Celem artykułu jest przedstawienie roli strategii działania klastra w procesie 
zarządzania rozwojem, ukierunkowanym na budowę i wzmacnianie konkuren-
cyjności. Z powodu podjętej tematyki, waŜne było takŜe zaprezentowanie celów 
i motywów zarządzania strategicznego jako procesu wspomagającego rozwój 
przedsiębiorczości wewnętrznej w klastrze, umoŜliwiającego sprawniejsze wy-
korzystywanie szans rozwoju, generowanych przez turbulentne otoczenie. Tym 
samym cel artykułu ma charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Roz-

                                                                                                                        
P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004,  
s. 271–272. 

3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2011–2012 realizowała przedsięwzięcie 
na rzecz promocji klastrów i klasteringu pod nazwą „Polskie klastry i polityka klastrowa”. Przed-
sięwzięcie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym jego celem było: wzmocnienie polskich klastrów, pod-
niesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej przez rozwój kapitału ludzkiego oraz 
podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej. Działanie skierowane było przede 
wszystkim do koordynatorów i animatorów klastrów, podmiotów funkcjonujących w klastrach  
i współpracujących z klastrami, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz 
wszystkich zainteresowanych rozwojem klastrów w Polsce. Zob. Polskie klastry i polityka kla-
strowa, http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95353.asp. 

4 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 
2005, s. 86–89. 
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waŜania, jakich zarys przedstawiono w niniejszym artykule, prowadzono na 
podstawie wyników badań teoretycznych i empirycznych.  

Istota strategii rozwoju klastra  

Na podstawie analizy literatury przedmiotu łatwo stwierdzić, Ŝe wciąŜ bra-
kuje kompleksowej i spójnej definicji klastra. Pomimo tego, Ŝe zaproponowana 
przez M. Portera5 pierwotna definicja nadal oddaje sens i istotę tej struktury, to  
i tak pojawiają się jej nowe określenia. Jest to przede wszystkim efekt dyna-
micznego rozwoju koncepcji klasteringu w kraju i za granicą. Przykładowo, 
klaster traktowany jest jako aglomeracja, w której przewaga konkurencyjna 
wynika z fizycznych przepływów zasobów i produktów, intensywnej wymiany 
informacji, know-how, wiedzy technologicznej6. Takie podejście odnosi się 
bezpośrednio do koncentracji (skupienia) na określonym obszarze duŜej liczby 
organizacji, ludzi i zasobów, a takŜe funkcjonującego, spójnego zespołu wza-
jemnie powiązanych podmiotów, które łączy wspólna misja/wizja rozwoju. 
Według M. Romanowskiej, z uwagi na to, Ŝe uczestnicy klastra systematycznie 
dąŜą do ochrony krajowego i lokalnego rynku przed ekspansją obcych przed-
siębiorstw oraz do podniesienia wartości i konkurencyjności głównej branŜy  
i branŜ pokrewnych, to tę formę współpracy naleŜy zaliczyć do aliansów o cha-
rakterze defensywnym i charakteryzować ją jako pośrednią między aliansem 
międzysektorowym, partnerstwem wertykalnym a stowarzyszeniem przedsię-
biorstw7. 

Współczesne klastry coraz częściej stanowią historycznie ukształtowane 
podmioty świadomie prowadzonej działalności, stymulowanej ciągłym dąŜe-
niem do osiągnięcia określonych korzyści, związanej z trwałym zaspokajaniem 
potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a ponadto realizowanej8: 

– na podstawie wyodrębnionego zespołu środków i ludzi, 
– w warunkach niepewności i ryzyka, podejmowanych decyzji i wybo-

rów, 

                                                 
5 Klastry jako znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa współpracujących i konkuru-

jących ze sobą przedsiębiorstw i powiązanych z nimi wyspecjalizowanych instytucji, zajmujących 
się określoną dziedziną, połączona podobieństwami i wzajemnie się uzupełniająca, mogą mieć 
rozmaitą postać w zaleŜności od ich głębi i wyrafinowania. Zob. M. Porter, Porter o konkurencji, 
PWE, Warszawa 2001, s. 248. 

6 B. Jankowska, Koopetycja w klastrach kreatywnych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Poznań 2012, s. 106. 

7 M. Romanowska Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej, w: Przedsiębiorstwo 
partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002, s. 170. 

8 Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007, s. 36. 
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– przy dąŜeniu do kształtowania – tworzenia, utrwalania, ale takŜe moŜ-
liwej destrukcji – szeroko rozumianej wartości jako kategorii nieroze-
rwalnie, choć w róŜnym stopniu, charakteryzującej przyjęte cele orga-
nizacji, a w konsekwencji samą organizację. 

Klastry mają ponadto pewną instytucjonalną zdolność do ciągłego uczenia 
się, dzielenia się radami, rozwiązaniami technicznymi, informacjami o nowych 
technologiach, dobrych praktykach, trendach rynkowych czy takŜe zdolność 
wysokiej innowacyjności i wzajemnego dostrajania9. 

Klastry jako systemy sztuczne, ukonstytuowane przez człowieka, wykazują 
charakterystyczny dla systemów naturalnych atrybut, tj. dąŜenie do przetrwania 
i rozwoju. Pojęcie rozwoju, które odnosi się do procesu przebiegającego w cza-
sie, w którym kolejne, następujące po sobie zmiany występują w sposób upo-
rządkowany i utrzymują się względnie trwale, dotyczy zmian ilościowych  
i jakościowych10. Pojęcie to moŜe być takŜe interpretowane jako likwidacja luki 
rozwojowej czy proces doskonalenia miejsca organizacji w jej otoczeniu11.  
W przypadku klastrów moŜliwe są dwa strategiczne sposoby ich rozwoju, tj. 
wewnętrzny oparty na posiadanym potencjale strategicznym oraz zewnętrzny 
oparty na materialnych i niematerialnych zasobach, które znajdują się w oto-
czeniu zewnętrznym, a pozyskiwane są m.in. dzięki współpracy, integracji, 
przejęciom. Wyrazem rozwoju klastrów moŜe być wzrost ich dynamiki, eks-
pansywności i mobilności, gdzie12: 

– dynamika klastrów – oznacza liczbę i jakość interakcji zachodzących 
wewnątrz klastra, tj. między członkami tej struktury oraz w otoczeniu 
zewnętrznym, czyli między klastrem i jego interesariuszami, 

– ekspansywność klastrów – to zdolność do rozprzestrzeniania działalno-
ści, czyli zwiększania ich siły oddziaływania na rynki zewnętrzne, 

                                                 
9 E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Eko-

nomicznej, Wrocław 2004, s. 193. 
10 J. Famielec, Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 

1997, s. 16. 
11 Lukę rozwojową stanowi róŜnica między posiadanymi moŜliwościami (potencjałem) a rze-

czywistymi osiągnięciami. Za: J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 1998, s. 14–15. 

12 Do immamentnych cech klastrów dynamicznych zalicza się: opracowywane strategie i pro-
cedury uwzględniające cały łańcuch wartości klastra; skłonność do dzielenia się zadaniami  
w ramach współpracy klastrowej; transfer wiedzy i innowacji; środowisko, w którym róŜne zaso-
by moŜna szybko rekonfigurować, co pozwala na nowe i bardziej ekonomiczne kombinacje tych 
zasobów; wysokie tempo tworzenia nowych firm; dynamika lokalna; atrakcyjność klastra w skali 
globalnej; globalny zasięg rynkowy. Zob. Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, 
PARP, Warszawa 2012, s. 60–61.  
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– mobilność klastrów – oznacza zdolność do poruszania bądź przemiesz-
czania w sensie uczestniczenia klastra jako ogniwa w róŜnych łańcu-
chach wartości i ich konfiguracjach. 

Klaster jako organizacja rozwijająca się stanowi przykład nie tylko organi-
zacji w ruchu, ale takŜe organizacji opartej na wiedzy, uczącej się czy inteli-
gentnej. Na podstawie wyników badań włoskich ekonomistów moŜna przyjąć, 
Ŝe kluczowymi cechami rozwijających się klastrów są13: 

– występowanie silnych zaleŜności socjoekonomicznych między człon-
kami klastra, którzy rozwijają się wspólnie w procesie biernej i czynnej 
(kreatywnej, przedsiębiorczej) adaptacji do zmian otoczenia, 

– geograficzna koncentracja wyspecjalizowanych członków klastra  
w określonej dziedzinie, 

– koncentracja niezaleŜnych MSP wokół firm wyspecjalizowanych  
w jednym elemencie procesu produkcyjnego lub w produkcie końco-
wym, 

– istnienie stosunków sieciowych między członkami klastra, bazujących 
na wspólnych wartościach. 

L. Palmen i M. Baron podkreślają, Ŝe sukces rozwoju klastrów uzaleŜniony 
jest w głównej mierze od bodźców ekonomicznych i społecznych. Te pierwsze 
związane są ze zwiększaniem zysku i dotyczą takich czynników, jak: określone 
zachęty finansowe w ramach programów publicznych, moŜliwość osiągnięcia 
korzyści, wynikających z optymalizacji procesów, poprawy produktywności  
i efektywności, lepszej pozycji rynkowej, dostępu do wykwalifikowanych pra-
cowników, dostępu do wiedzy i technologii. Drugą grupę bodźców tworzą: 
moŜliwość identyfikowania się z szerszą grupą, która cieszy się dobrym wize-
runkiem, docenianie przez społeczeństwo kooperencji jako moŜliwości jedno-
czesnego konkurowania i współpracy, podzielanie wspólnej wizji i celów, które 
skłaniają ludzi i organizacje do aktywnego działania14. 

Istotny stymulator postępu i rozwoju klastra, źródło nowych wartości 
kształtowanych w procesie gospodarczym klastra, stanowi ryzyko towarzyszące 
dokonywanym wyborom strategicznym. Ryzyko, które immanentnie związane 
jest z funkcjonowaniem klastra, nie powinno być w pełni eliminowane, a jedy-
nie identyfikowane i kontrolowane. To od menedŜera klastra i jego kompetencji 

                                                 
13 E. Skawińska, R. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności 

regionów, PWE, Warszawa 2009, s. 176. 
14 L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, 

Warszawa 2011, s. 14. 
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zaleŜy, w jakim stopniu podejmowane będzie to ryzyko i jak będzie ono zarzą-
dzane w strukturze klastra. 

J. Penc konstatuje, Ŝe skuteczną metodą samodoskonalenia się współczesnej 
organizacji jest strateging, którego istota wyraŜa się w stałym, dynamicznym 
dostosowywaniu się do nowych sytuacji, jakie tworzy zmieniające się otocze-
nie, dzięki zaangaŜowaniu swego potencjału intelektualnego oraz szerokiemu 
wykorzystaniu metod zarządzania strategicznego, umoŜliwiających komplek-
sowe opracowanie i wybór najkorzystniejszych wariantów strategii, uwzględ-
nienie aspektów systemowych i elastyczności przy realizacji strategii. J. Penc 
podkreśla, Ŝe koncepcja ta ułatwia organizacji redukcję niepewności, pełniejsze 
rozpoznanie zachodzących zmian w otoczeniu, elastyczne reagowanie na te 
zmiany, efektywne wykorzystanie zasobów i zapewnienie sobie korzystnej po-
zycji w przyszłości15. 

W literaturze z zakresu zarządzania brakuje jednolitego podejścia do defi-
niowania strategii, w efekcie czego pojęcie to rozumiane jest jako16: 

– sposób osiągania celów, 
– wzorzec lub plan, który integruje w zwartą całość główne cele, politykę 

i sekwencje działań, 
– ustalanie długookresowych celów i określanie charakteru podejmowa-

nych działań, w tym alokacji zasobów niezbędnych do realizacji przyję-
tych celów, 

– zbiór działań konkurencyjnych i odpowiednich podejść do biznesów, 
które wykorzystuje się w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu sa-
tysfakcji kluczowych interesariuszy, przynoszących organizacji 
względnie trwałe sukcesy wyraŜane jej przewagą konkurencyjną. 

Według M. Moszkowicza strategią organizacji jest wyprowadzony z przyję-
tej koncepcji biznesu sposób postępowania, umoŜliwiający tej organizacji za-
chowanie stabilności względem turbulentnego otoczenia17. R. Krupski dowodzi, 
Ŝe współczesna definicja strategii powinna zawierać zdefiniowane okazje oraz 
pomysły dotyczące przede wszystkim innowacji wartości, aby rozwiązać pro-
blem ssania czy tłoczenia egzogenicznego lub endogenicznego charakteru źró-
deł inspiracji strategicznej. Tym samym stwierdza, Ŝe strategia to zdefiniowane 
(ex ante) pomysły, dotyczące przede wszystkim innowacji wartości, zdefinio-
wane (ex ante) okazje, które trzeba wykorzystać, a takŜe zdefiniowane redun-

                                                 
15 J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1995, s. 229. 
16 J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 20, 26. 
17 Zarządzanie strategiczne, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005, s. 48. 
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dancje zasobów i kompetencji, które trzeba tworzyć ze względu na pojawiające 
się szanse i zagroŜenia18. K. Obłój wskazuje, Ŝe strategia jest czymś, co ma 
fundamentalny wpływ na Ŝycie lub śmierć, na sukces lub poraŜkę19. Zgodnie 
zaś z przyjętą definicją A. Zakrzewskiej-Bielawskiej, strategia wyraŜa ciągły  
i dynamiczny proces podejmowania wyborów w warunkach niepewności (ogra-
niczeń, presji i szans), w celu tworzenia innowacyjnych wartości i długofalo-
wego utrzymania potencjału rozwojowego organizacji20. Z kolei R.M. Grant 
konstatuje, Ŝe strategii nie naleŜy utoŜsamiać ze szczegółowym planem ani 
zbiorem instrukcji, gdyŜ jest ona motywem łączącym, który nadaje wewnętrzną 
spójność i kierunek działaniom oraz decyzjom jednostki lub organizacji przez 
co cechuje się elastycznością i zdolnością szybkiej reakcji na zachodzące zmia-
ny w otoczeniu21. 

PowyŜsze róŜnorodne podejścia do definiowania strategii skłaniają do okre-
ślenia istoty strategii rozwoju klastra. Na potrzeby niniejszego artykułu przyję-
to, Ŝe strategia dotyczy sposobu, w jaki klaster zamierza zrealizować przyjętą 
misję, wizję oraz cele strategiczne. Tym samym odnosi się ona do złoŜonego 
procesu reagowania, pozwalającego tworzyć i utrzymywać zadowalające relacje 
między celami klastra i jego potencjałem a zmieniającymi się w czasie uwarun-
kowaniami egzo- i endogenicznymi z zachowaniem sprawności podejmowa-
nych działań, ukierunkowanych na rozwój. 

Koncepcja strategii rozwoju klastra bliska jest samej idei strategii sieci, 
opracowanej w grupie podmiotów po to, by urzeczywistnić cele, których Ŝaden 
z tych podmiotów nie moŜe osiągnąć samodzielnie. Strategia sieci zapewnia 
trwałą koordynację działań sojuszników i moŜe mieć charakter eksploracyjny, 
przyczyniając się do kreowania nowych wartości z nieznanych jak dotąd zaso-
bów i działań oraz eksploatacyjny, dąŜąc do uzyskania dodatkowej wartości 

                                                 
18 Strategia innowacji wartości jest zarówno odpowiedzią na wzrost turbulencji otoczenia  

i w tym sensie ma charakter egzogeniczny, jak i jest emanacją generowanych pomysłów intraor-
ganizacyjnych, wynikających ze skumulowanej wiedzy, przedsiębiorczych motywów działania, 
konsekwencją przyjętej koncepcji organizacji w ruchu, przez co ma teŜ charakter endogeniczny. 
Zob. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 
2005, s. 71. F. Krawiec wskazuje, Ŝe innowacja wartości jest zgodna z koncepcją twórczej de-
strukcji J. Schumpetera, gdyŜ odnosi się do tworzenia fundamentalnie nowej i nadrzędnej warto-
ści, co czyni istniejące rzeczy i sposoby ich wykonania bezuŜytecznymi. Zob. F. Krawiec, Strate-
giczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003, s. 45. 

19 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 14. 
20 A. Zakrzewska-Bielawska, Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsię-

biorstwach sektora wysokich technologii, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, s. 115. 
21 R.M. Grant, Współczesna analiza strategii, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 15. 
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przez wykorzystanie obecnych zasobów i działań22. Ponadto opisuje ona sposo-
by jednoczesnego podąŜania za wymaganiami rynku, dzięki wykorzystaniu 
wewnętrznych zasobów oraz budowy związków kooperacyjnych i partnerskich 
opartych na zewnętrznych zasobach innych podmiotów w celu zapewnienia 
długotrwałego funkcjonowania i rozwoju w warunkach turbulencji23. 

Strategie rozwoju klastra są uwarunkowane przede wszystkim przyjętymi 
przez tę organizację kierunkami rozwoju, które pełnią funkcje wyznacznika  
i modyfikatora procesu decyzyjnego w zakresie określenia moŜliwości i wyboru 
właściwej strategii24. Proces budowy w klastrach ich strategii rozwoju obejmuje 
zazwyczaj następujące etapy25: 

– rozpoznanie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego klastra w płasz-
czyźnie szans i zagroŜeń oraz mocnych i słabych stron, 

– rozstrzyganie, dokąd klaster chce zmierzać i co chce osiągnąć, 
– kreowanie i wybór sposobu realizacji określonych celów strategicznych, 
– wdroŜenie strategii wraz z kontrolą jej realizacji. 
W procesie planowania strategicznego warto uwzględnić kilka zasadni-

czych pytań, np. jakimi rodzajami działalności klaster powinien się zajmować, 
w jaki sposób naleŜy rozwijać istniejące zasoby, w jaki sposób pozyskiwać 
potrzebne zasoby, jak kreować wartość istotną dla kluczowych interesariuszy, 
jak zarządzać relacjami intra- i interorganizacyjnymi, w jaki sposób wyróŜniać 
się na rynku wśród konkurencji. F. Krawiec uwaŜa, Ŝe brak przejrzyście sfor-
mułowanej strategii i jej logicznie spójnych teleologicznych elementów stwarza 
pewne niebezpieczeństwo, Ŝe kierunek rozwoju, jaki organizacja wybiera, bę-
dzie jedynie wynikiem impulsów otrzymywanych z otoczenia i agregacji nie-
skoordynowanych decyzji podejmowanych w organizacji26.  

Proces planowania strategicznego i implementacji strategii determinowany 
jest niepewnością, turbulencją otoczenia. Otoczenie turbulentne charakteryzuje 

                                                 
22 A.S. Huff, S.W. Floyd, H.S. Sherman, S. Terjesen, Zarządzanie strategiczne. Podejście za-

sobowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 29, 37. 
23 Praktyka zarządzania strategicznego, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, Warszawa 2008,  

s. 33. 
24 T. Rojek, Analiza kierunków rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, w: Wybory strategicz-

ne w przedsiębiorstwach, red. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu nr 170, Poznań 2011, s. 239. 

25 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 121. 
26 F. Krawiec, Zarządzanie strategią firmy, Difin, Warszawa 2011, s. 28. 
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się wysokim wskaźnikiem zmian cech otoczenia w czasie, w trudnym do prze-
widzenia kierunku, a ponadto27: 

– złoŜonością otoczenia, oznaczającą wzrost liczby jego elementów i po-
wiązań między nimi, 

– szybkością zmian zachodzących w otoczeniu, które wywołuje coraz 
większa liczba wprowadzanych zmian, innowacji: produktowych, tech-
nologicznych, procesowych, organizacyjnych, 

– intensywnością otoczenia, co powoduje coraz większe uzaleŜnienie się 
od otoczenia, 

– trudnościami w przewidywaniu stanów i determinant otoczenia, 
– wysokim stopniem ryzyka zachodzących procesów. 
Turbulentny charakter otoczenia rodzi potrzebę wręcz natychmiastowej an-

tycypacji sposobów reagowania organizacji; w szczególności jej uczestnicy 
muszą podejmować działania oparte na szybkim cyklu kreowania wiedzy lub 
teŜ przez tworzenie nowej wiedzy28. W literaturze przedmiotu prezentowane są 
równieŜ takie poglądy, jak ten, Ŝe w warunkach narastającej turbulencji otocze-
nia, jego nieprzewidywalności, precyzyjne określanie celów i strategii działania 
oraz fetyszyzowanie tych kategorii jest nie tylko zbędne, ale nawet szkodliwe29.  

Klastry jako systemy otwarte mogą funkcjonować i rozwijać się przez two-
rzenie korzystnych relacji z otoczeniem. Według R. Krupskiego organizacja, 
aby istnieć, musi się rozwijać przynajmniej w takim samym tempie, jak jej oto-
czenie, gdyŜ w przeciwnym wypadku nie przetrwa30. Tym samym współczesne 
klastry jako organizacje przedsiębiorcze muszą stawać się organizacjami izo-
morficznymi, czyli dorównującymi złoŜonością swych wewnętrznych struktur  
i systemów złoŜoności swego otoczenia oraz odpowiadającymi na zmiany oto-
czenia własną zmiennością, szybko i skutecznie reagując na jego wymagania31. 

                                                 
27 K. Janasz W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne, Difin, 

Warszawa 2010, s. 152. 
28 Scenariusze, dialogi i  procesy zarządzania wiedzą, red. K. Perechuda, M. Sobańska, Difin, 

Warszawa 2008, s. 20. 
29 W tym podejściu akcentuje się, Ŝe projektowanie strategii nie powinno przypominać super-

projektu działania organizacji w dłuŜszej perspektywie czasu, lecz powinno stanowić system 
pojedynczych, szybkich, czasami róŜnokierunkowych działań, które mają na celu przede wszyst-
kim wyprzedzanie podmiotów konkurencyjnych w identyfikacji i wykorzystywaniu okazji. Zob. 
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu…, s. 48. 

30 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wyd. Akademii Ekonomicz-
nej, Wrocław 1998, s. 47. 

31 I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2010, s. 10. Organizacja przedsiębiorcza wprowadza bardziej skuteczne niŜ dotychczas 
znane sposoby prowadzenia działalności w konkurencyjnym otoczeniu, m.in. przez wybór odpo-
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Szczególnego znaczenia w tym wypadku nabiera zdolność i łatwość dokonywa-
nia zmian. Zdolność ta bywa często utoŜsamiana z elastycznością działania, 
gdyŜ wyraŜa32: 

– zdolność reagowania organizacji i radzenia sobie z imperatywem doko-
nywania zmian w warunkach pogłębiającej się turbulencji otoczenia 
oraz narastającej dynamiki zmian wewnątrz organizacji, 

– reakcję na niepewność warunków działania organizacji i brak moŜliwo-
ści prostego ekstrapolowania dotychczasowego sposobu funkcjonowa-
nia, 

– zdolność do aktywnego radzenia sobie z niepewnością działania, sta-
nowiąc swoisty „bufor” dla rosnącej niepewności, w tym umiejętność 
reagowania na przewidywalne i nieprzewidywalne zmiany przez two-
rzenie oraz wybór właściwych opcji funkcjonowania i rozwoju, a takŜe 
kreowanie sposobów i środków dokonywania zmian tych opcji z za-
chowaniem ciągłości działania. 

Konkludując warto podkreślić, Ŝe posiadanie strategii nie gwarantuje roz-
woju, jeśli nie jest ona oparta na przesłankach ekonomicznych, rzeczywistych  
i potencjalnych uwarunkowaniach działań gospodarczych w turbulentnym oto-
czeniu, a tym samym nie jest adekwatna do potrzeb klastra33. Ponadto, nawet 
idealna strategia nie przyczyni się do rozwoju, jeśli będzie nieprawidłowo reali-
zowana.. 
                                                                                                                        
wiednich strategii, odpowiednie wykorzystanie zasobów, tworzenie elastycznych struktur, pro-
mowanie innowacyjności. Skupia się na poszukiwaniu i stosowaniu nowych idei lub technologii, 
elastycznym dostosowaniu się do zmian w otoczeniu, niekonwencjonalnym identyfikowaniu  
i rozwiązywaniu problemów. Oferta rynkowa tej organizacji szybko dostosowuje się do zmian 
popytu. Ponadto charakteryzuje ją orientacja na przyszłość, dynamiczność, kreatywność, skłon-
ność do podejmowania ryzyka i eksperymentowania, skłonność do identyfikowania i wykorzy-
stywania szans, zdolność do permanentnej innowacyjności, gotowość do zmian mających na celu 
podwyŜszenie efektywności funkcjonowania i rozwoju. Zob. M. Smolarek, Planowanie strate-
giczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008, s. 80. Organizacje 
izomorficzne wykazują cechy organizacji zwinnej, co dotyczy: sprawnego pozyskiwania i transfe-
ru wiedzy, umiejętności ciągłej rekonfiguracji i integracji procesu wytwarzania, elastycznego 
podejścia do klienta, współpracy z podmiotami otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, wyso-
kiego poziomu komunikatywności. Zob. S. Trzcieliński, Przedsiębiorstwo zwinne, Wyd. Poli-
techniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 12. 

32 Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 
2008, s. 9, s. 24–25. 

33 Brak sukcesów w realizacji strategii wynikać moŜe takŜe z: niedostatecznego rozpoznania 
otoczenia i przewidywania jego zachowań, niedostatecznego powiązania strategii z pozostałymi 
funkcjami zarządzania, małej elastyczności w planowaniu strategicznym, niedostatecznego 
uwzględnienia ryzyka podejmowanych decyzji. Zob. A.P. Wiatrak, Istota i uwarunkowania za-
rządzania strategicznego w małych firmach, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. 
A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008, tom 3, s. 87. 
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Strategia jako instrument zarządzania strategicznego 

Zarządzanie strategiczne bazuje na wiedzy z wielu dziedzin ekonomicz-
nych. W literaturze przedmiotu moŜna takŜe spotkać się z tezą, Ŝe stopniowy 
wzrost znaczenia strategii doprowadził do przekształcenia zarządzania klasycz-
nego (tradycyjnego), wywodzącego się od F.W. Taylora, H. Fayola czy M. We-
bera, w zarządzanie strategiczne34. Według Z. Pierścionka, zarządzanie strate-
giczne to zarządzanie przez strategię, czyli pewien racjonalny, kompleksowy, 
obiektywnie uwarunkowany zestaw działań kierownictwa, to określona koncep-
cja zarządzania organizacją skierowana ku przyszłości i oparta na: analizach 
przyszłych warunków działania, wizji, misji, celach i systemie działań35. Ponad-
to jest to proces związany z określaniem i realizacją celów strategicznych, w tym 
takŜe z organizacją, planowaniem i realizacją konkretnych zmian w organizacji.  
Z kolei M. Romanowska, za przedstawicielami szkoły planistycznej konstatuje, 
Ŝe zarządzanie strategiczne to wielowymiarowy proces podejmowania decyzji 
nastawiony na wykorzystywanie szans i unikanie zagroŜeń, jakie pojawiają się 
w burzliwym otoczeniu, oparty na świadomości mocnych i słabych stron36. 

W teorii i praktyce zarządzania funkcjonują róŜnorodne definicje zarządza-
nia strategicznego, w związku z czym pojęcie to oznacza takŜe37: 

– proces, który związany jest z działaniem przedsiębiorczym, unowocze-
śnianiem organizacji, jej rozwojem i wzrostem, wykorzystywaniem 
strategii jako przewodnika w prowadzonej działalności, 

– proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, 
organizowania, motywowania i kontroli), którego celem jest rozstrzy-
ganie o kluczowych problemach działalności organizacji, o jej prze-
trwaniu i rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań oto-
czenia, 

– proces dwufazowy, obejmujący planowanie strategiczne i implementa-
cję strategii, związany z podejmowaniem decyzji w sprawie przyszłych 
kierunków działania i ich urzeczywistnianiem. 

                                                 
34 B. Gliński, B. Kuc, H. Fołtyn, MenedŜeryzm, strategie, zarządzanie, Wyd. Key Text, War-

szawa 2000, s. 87. 
35 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2003, s. 14. 
36 M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004,  

s. 30. 
37 A. Tubielewicz, Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wyd. Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2004, s. 124–125. 
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Według J. JeŜaka, zarządzanie strategiczne wyraŜa określoną filozofię 
kompleksowego rozwoju organizacji, polegającą na dynamice i otwartości, 
których wymaga dynamika zmian zachodzących w otoczeniu oraz charakter, 
wynikających stąd wzajemnych interakcji na linii organizacja–otoczenie38. Za-
równo sam proces zarządzania strategicznego, jak i formułowanie strategii nie 
jest celem samym w sobie. Stanowią one tylko pewne narzędzia, które słuŜą 
sprawniejszej realizacji zamierzeń.  

Zarządzanie strategiczne jako narzędzie sterowania rozwojem organizacji, 
umoŜliwia w sposób reaktywny i proaktywny przeciwstawianie się negatyw-
nym bodźcom zewnętrznym, zapewniając względnie stabilne warunki do dal-
szego funkcjonowania i rozwoju. Ponadto do jego zadań naleŜy39:  

– zdefiniowanie modelu biznesu organizacji oraz określenie misji i wizji, 
jako podstawy do ustalenia, dokąd zmierza organizacja, co moŜe zrobić 
i jakie moŜe zająć miejsce w przyszłości, 

– ustalenie strategicznych celów i zadań do wykonania, 
– sformułowanie strategii dla osiągnięcia załoŜonych celów i poŜądanych 

rezultatów, 
– wprowadzenie w Ŝycie i wykonanie wybranego planu strategicznego, 
– ocenę realizacji strategii i podejmowanie decyzji korygujących w celu 

przystosowania strategii do zmieniających się uwarunkowań, w tym 
nowych idei i moŜliwości, pozyskanych m.in. dzięki uczeniu się, ekspe-
rymentowaniu i współpracy. 

W trakcie opracowywania systemu zarządzania strategicznego w klastrze, 
adekwatnego do wewnętrznych potrzeb decydentów, naleŜy zapewnić syste-
mowe i procesowe powiązanie ze sobą wszystkich funkcji zarządzania klastrem 
oraz realizowanych procesów, opierając się na identyfikacji i diagnozie aktual-
nych i przyszłych uwarunkowań, według schematu: „gdzie jesteśmy w chwili 
obecnej?”, „dokąd zmierzamy?”, „w jaki sposób chcemy to osiągnąć?”40. Dzię-
ki celowo wdroŜonej i realizowanej koncepcji zarządzania strategicznego  
w klastrze moŜliwe jest41: 

– dwustronne strategiczne dopasowanie między klastrem a otoczeniem, 
co prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, 

                                                 
38 I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-

ków 1998, s. 15. 
39 J. Penc, Strategiczny system zarządzania, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 2001, s. 127. 
40 A.P. Wiatrak, Istota i uwarunkowania zarządzania…, s. 86. 
41 Praktyka zarządzania strategicznego, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, Warszawa 2008,  

s. 32. 
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– właściwe dostosowywanie do zmian zachodzących w otoczeniu, prze-
widywanie tych zmian i szybkie wykorzystywanie tej wiedzy, 

– aktywne poszukiwanie innowacyjnych sposobów sprzyjających wzro-
stowi wartości w klastrze, 

– świadome i kontrolowane zarządzanie rozwojem klastra, 
– stałe koordynowanie i integracja uŜytkowanych zasobów dla osiągnię-

cia celów, z zachowaniem zasady racjonalnego gospodarowania, 
– stopniowe redukowanie niepewności, której źródłem jest turbulentne 

otoczenie, 
– szacowanie efektywności wdraŜania strategii, uwzględniające przyszłe 

wymagane zmiany. 
Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt, Ŝe ten typ zarządzania zwiększa praw-

dopodobieństwo sukcesu w przekładaniu załoŜeń strategii rozwoju na cele  
i działania kaŜdego z podmiotów współpracującego w strukturze klastra. 
Zwiększa równieŜ zdolność do efektywnego i szybkiego identyfikowania oraz 
powiązania niezbędnych zasobów i działań w ramach realizacji strategii. 

Analiza strategiczna fundamentem procesu zarządzania konkurencyjnością 

Zarządzanie konkurencyjnością klastra wymaga kompleksowej znajomości 
otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego klastra, a takŜe zmian w nim zacho-
dzących, oceny wpływu otoczenia na tę strukturę i zdolności w zakresie wła-
ściwego reagowania na te zmiany. Informacji potrzebnych do realizacji tego 
procesu dostarcza analiza strategiczna, która w ujęciu czynnościowym odnosi 
się do zbioru działań diagnozujących organizację i jej otoczenie, umoŜliwiają-
cych zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. Z kolei w ujęciu narzę-
dziowym dotyczy zestawu metod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę  
i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów organizacji i jej 
otoczenia z punktu widzenia moŜliwości przetrwania i rozwoju42.  

Według A. Stabryły, analiza strategiczna jest postępowaniem badawczym, 
którego celem jest z jednej strony ocena aktualnie realizowanej przez organiza-
cję strategii zarządzania, z drugiej – wytyczenie praktycznych moŜliwych kie-
runków dalszej działalności, w związku z zaobserwowanymi zmianami w oto-
czeniu43. Do najwaŜniejszych celów analizy strategicznej, identyfikowanej jako 

                                                 
42 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 

2003, s. 17. 
43 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa–Kraków 2000, s. 137. 
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proces holistycznego podejścia do monitorowania organizacji i jej otoczenia, 
zalicza się44: 

– identyfikację szans i zagroŜeń generowanych przez otoczenie w kontek-
ście dalszego dynamicznego rozwoju organizacji, 

– moŜliwe wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości w funkcjono-
waniu organizacji oraz ich źródeł i przyczyn, 

– ocenę organizacji i ustalenie jej miejsca na rynku w stosunku do głów-
nych konkurentów, 

– stworzenie podstaw merytorycznych i pragmatycznych do podjęcia ko-
niecznych działań zmierzających do zdynamizowania organizacji i uru-
chomienia niezbędnych procesów rozwojowych, 

– analizę szans i zagroŜeń tkwiących w otoczeniu oraz silnych i słabych 
stron organizacji w celu zdefiniowania wariantów strategii  rozwoju. 

Proces analizy strategicznej w klastrze powinien być realizowany w sposób 
ciągły, poniewaŜ zarówno poszczególne czynniki otoczenia, jak i ich siła 
wpływu na klaster zmieniają się w czasie w sposób bardziej rewolucyjny niŜ 
ewolucyjny45. Zakres i dobór wykorzystanych metod analizy zaleŜą bezpośred-
nio od określonych potrzeb informacyjnych decydentów w klastrach. UŜytkow-
nikami wyników przeprowadzonej analizy mogą być oprócz wymienionych 
decydentów, takŜe inni kluczowi interesariusze, np. członkowie klastra, partne-
rzy zewnętrzni, klienci, dostawcy czy nawet konkurenci. Wiedza o zmianach 
zachodzących w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym nabiera strategicznego 
znaczenia, gdyŜ zrozumienie tendencji rynkowych, kierunku zachodzących 
zmian, ich siły wpływu na klaster pozwala na sprawniejsze podejmowanie de-
cyzji. Tym bardziej dziwi postawa wielu menedŜerów klastrów, którzy nie do-
ceniają wciąŜ roli analizy strategicznej, bazując głównie na intuicji i doświad-
czeniu. Swoje podejście menedŜerowie tłumaczą m.in. dobrą znajomością sytu-
acji klastra i jego członków, wystarczającym rozpoznaniem swego otoczenia, 
znacznym obciąŜeniem obowiązkami zawodowymi czy brakiem środków finan-
sowych. 

Reasumując, naleŜy stwierdzić, Ŝe brak kompleksowej analizy strategicznej 
w strukturze klastra ogranicza zasoby wiedzy o potencjale wewnętrznym i oto-
czeniu zewnętrznym, w tym teŜ moŜliwości elastycznego wykorzystania poja-

                                                 
44 Z. DrąŜek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warsza-

wa 2003, s. 101. 
45 G. Gierszewska, B. Olszewska, J. Skonieczny, Zarządzanie strategiczne dla inŜynierów, 

PWE, Warszawa 2013, s. 43. 
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wiających się okazji. Tym samym stwarza to niebezpieczeństwo, Ŝe podejmo-
wane działania w klastrze będą mieć charakter bardziej biernej adaptacji niŜ 
antycypacji. W efekcie klaster rezygnuje z aktywnego minimalizowania nie-
pewności i sprawnej oceny ryzyka. 

Strategia rozwoju klastrów w Polsce w świetle wyników badań 

Z przeprowadzonych badań benchmarkingowych w 2012 roku wynika, Ŝe 
prawie 90% badanych klastrów dysponowało sformułowaną strategią rozwoju. 
Strategia ta u większości respondentów miała charakter sformalizowany, zapi-
sany na papierze. Główne cele strategiczne funkcjonowania klastrów dotyczyły: 
wspólnych projektów zorientowanych na tworzenie rozwiązań innowacyjnych  
i nowych technologii, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla 
rozwoju klastra, wzrostu znaczenia rynkowego marki klastra, wzrostu pozycji 
klastra jako partnera wobec otoczenia, poprawy przepływu informacji i wie-
dzy46. PowyŜsze cele nieco róŜnią się od tych, które wykazali badani w po-
przedniej edycji badań. Ówczesne cele badanych klastrów dotyczyły: promocji  
i rozwoju branŜy, większych moŜliwości projektowych, wymiany wiedzy i do-
świadczeń, promocji i rozwoju firm klastra, promocji i rozwoju regionu, wspól-
nych prac nad nowymi technologiami47.  

Strategie rozwoju wielu klastrów zostały opracowane przez firmy konsul-
tingowe, co budzi jednak obawy dotyczące słuszności takich działań. W opinii 
A. Kalety, strategie wypracowane przez tego typu firmy bardzo często rozmijają 
się z faktycznymi warunkami rozwoju zleceniodawcy. PrzewaŜają w nich roz-
wiązania standardowe, uniwersalne nietrafiające w specyfikę danych jednostek, 
niekreujące nowych pomysłów, a przez to mało przydatne zleceniodawcom48. 

                                                 
46 Badania benchmarkingowe realizowane były w ramach inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości pn. „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012” od czerwca do listopada 
2012 roku. Zastosowana metoda badań pozwoliła na pokazanie pozycji poszczególnych klastrów 
na tle całej badanej populacji oraz na identyfikację pozycji klastra na tle benchmarku. Badaniami 
objęto 35 klastrów. Analizując silne strony klastrów zauwaŜono, Ŝe na mapie klastrów w Polsce 
jest coraz więcej takich, w których: udział wydatków na B+R w wydatkach na działalność inno-
wacyjną w rdzeniu klastra w ciągu ostatnich dwóch lat przekroczył 25%, w ciągu ostatnich dwóch 
lat zrealizowano więcej niŜ pięć projektów badawczych, członkowie klastra i produkty klastra 
obecne są na co najmniej 10 rynkach zagranicznych. Zob. Benchmarking klastrów w Polsce – 
edycja 2012. Raport z badania, red. J. Hołub, PARP, Warszawa 2012, s. 9, 32. 

47 W poprzedniej edycji badań uczestniczyło 47 klastrów. Badania realizowane były takŜe  
w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zob. Benchmar-
king klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010, s. 36. 

48 A. Kaleta, Organizacja procesu zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne  
w teorii i praktyce, red. K. Moszkowicz, B. Olszewska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu nr 951, Wrocław 2002, s. 36. 
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Korzystnym rozwiązaniem jest w tym wypadku podejście mieszane, w którym 
strategia rozwoju powstaje w wyniku pracy zespołowej w organizacji, przy jed-
noczesnym wsparciu ze strony doświadczonych konsultantów zewnętrznych. 
Tego typu podejście w zakresie formułowania strategii juŜ od momentu podjęcia 
prac projektowych wzbudza zaangaŜowanie wśród członków organizacji i rodzi 
naturalną motywację do aktywnego włączenia się w późniejszą jej realizację.  

Przedstawiciele wielu działających klastrów są świadomi, Ŝe budowa stra-
tegii to proces ciągły i rozwojowy, a nie pojedyncze przedsięwzięcie polegające 
na stworzeniu „martwego” dokumentu. Ponadto są świadomi, Ŝe kluczową 
kwestią w tworzeniu strategii jest wypracowanie i uświadomienie wspólnego 
celu, a takŜe korzyści, jakie mogą uzyskać poszczególni członkowie z faktu 
rzeczywistego włączenia się w późniejszą jej realizację49.  

Sformułowane strategie rozwoju klastrów w większości przypadków sta-
nowią pewien zbiór ich celów strategicznych, misji i wizji, opracowanych  
w formie dokumentu formalnego. Przykładowo, strategia rozwoju Klastra Spa-
walniczego „Klastal” zakłada, Ŝe kluczowym kierunkiem jego rozwoju jest 
sprawna i skuteczna poprawa konkurencyjności członków klastra przez inno-
wacje, wiedzę, rozwój zasobów ludzkich i ochronę środowiska naturalnego.  
W ramach tak sformułowanego kierunku rozwoju zidentyfikowano cele strate-
giczne, takie jak: sprawne i skuteczne zarządzanie rozwojem klastra oraz ak-
tywne i praktyczne uczestnictwo w Ŝyciu gospodarczym regionu i branŜy, 
kształtowanie rynku usług spawalniczych oraz budowanie pozytywnego wize-
runku branŜy i członków klastra w otoczeniu, pozyskiwanie i rozwój zasobów 
ludzkich klastra opartych na wiedzy, praktyce, kreatywności oraz kształtowanie 
osobowości, ciągłe doskonalenie i systematyczne wdraŜanie procesów innowa-
cyjnych opartych na innowacjach własnych oraz analizie trendów europejskich  
i światowych, popularyzacja klastra za granicą jako wiarygodnego partnera. 
Zgodnie z deklaracją misji klastra, organizacja ta będzie aktywnie wspierać 
rozwój przedsiębiorstw oraz stymulować współpracę w celu zwiększania kon-
kurencyjności branŜy spawalniczej i jej działań w regionie w drodze ciągłego 
doskonalenia umiejętności tychŜe firm w obszarach zarządzania, marketingu, 
nowych technologii i innowacji oraz internacjonalizacji i finansów, w tym edu-
kacji i rozwoju kapitału ludzkiego, ochrony środowiska naturalnego oraz spe-
cjalizacji. Z kolei wizja klastra wskazuje, Ŝe będzie to wiodący ośrodek i partner 
w procesie tworzenia, rozwoju i wdraŜania innowacji w dziedzinie spawalnic-

                                                 
49 Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych, red. S. Szultka, PARP, Warszawa 

2012, s. 19. 
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twa oraz nowoczesnego kształcenia praktycznego wysokospecjalizowanych 
zasobów ludzkich na potrzeby branŜy w regionie Centralnej i Wschodniej Pol-
ski50. 

Kolejnym przykładem strategii rozwoju, która powstała z powodu sytuacji 
przemysłu chemicznego w regionie, a takŜe moŜliwości, jakie stwarza turbu-
lentne otoczenie, jest strategia Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego. 
Misją klastra jest aktywne wspieranie rozwoju firm oraz stymulowanie współ-
pracy dla zwiększenia poziomu międzynarodowej konkurencyjności branŜy 
chemicznej w województwie zachodniopomorskim. Przyjęte cele strategiczne 
zakładają: poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki współpracy, wy-
mianie wiedzy i doświadczeń oraz lobbingu w kwestiach waŜnych dla branŜy 
chemicznej w regionie, rozwój innowacyjnych produktów o wyŜszej wartości 
dodanej, poprawę skuteczności pozyskiwania finansowania dla realizowanych 
inwestycji, zapewnienie odpowiedniej bazy zasobów ludzkich o odpowiednich 
kwalifikacjach. W strategii wskazano takŜe, Ŝe klaster powinien dąŜyć do stwo-
rzenia stałej platformy komunikacji, która ułatwiłaby reagowanie na zmieniają-
ce się w czasie i przestrzeni problemy oraz wyzwania 51.  

W odpowiedzi na zmieniające się warunki otoczenia i elastyczne wykorzy-
stywanie pojawiających się okazji, powstała takŜe strategia Pomorskiego Kla-
stra ICT. Zgodnie z wizją, klaster będzie rozpoznawalny w skali światowej, 
będzie innowacyjny i atrakcyjny dla partnerów biznesowych i naukowych, inte-
grujący ich we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i oto-
czenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami klastra. 
Misją klastra jest kształtowanie szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju 
firm branŜy ICT w regionie przez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyj-
ności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych 
celów członków klastra. Przyjęte cele strategiczne zakładają: ułatwienie dostępu 
do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji, zapewnienie wykwalifikowanych 
pracowników, rozwój współpracy między uczestnikami klastra, aktywne wspie-
ranie rozwoju poszczególnych członków klastra, promocję klastra jako innowa-
cyjnego i atrakcyjnego ośrodka ICT52. 

Podstawą konkurencyjności klastrów są odpowiednie ich zasoby materialne 
i niematerialne. Uwzględniając fakt, Ŝe poziom konkurencyjności na rynku 

                                                 
50 M. Kępka, B. Kępka, M. Kępka, Strategia rozwoju i współpracy Klastra Spawalniczego Kla-

stal, Warszawa 2012, s. 54–55; http://www.klastal.org/o-nas/dokumenty-strategiczne/. 
51 M. Koszarek, S. Szultka, Strategia rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego, 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Szczecin 2008, s. 45–46. 
52 http://interizon.pl/index.php/pl/o-nas/wizja-misja-cele. 
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określony jest jako intensywność konkurowania, J. Rokita podkreśla, iŜ organi-
zacja ma tym większą zdolność do konkurowania, przy jej duŜej intensywności 
na rynku, im bardziej jej zasoby są przystosowane do podejmowania pojawiają-
cych się wyzwań (nowe rynki, technologie, produkty)53. Z badań w 2012 roku 
metodą benchmarkingu wynika, Ŝe kluczową i mocną stroną w ocenianych za-
sobach, które znajdują się w dyspozycji klastrów, są głównie zasoby infrastruk-
turalne. W klastrach dojrzałych ponadto mocną stroną są powszechnie wyko-
rzystywane technologie teleinformatyczne oraz wyspecjalizowane laboratoria, 
odpowiednio przygotowane dla członków tych struktur. Warto podkreślić, Ŝe to 
głównie klastry dojrzałe o właściwej masie krytycznej cechują się wysokim 
poziomem umiędzynarodowienia działalności, lepszą pozycją konkurencyjną.  
Z kolei w zakresie rozwoju zasobów ludzkich stwierdzono tendencję spadkową 
w stosunku do poprzedniej edycji badań w 2010 roku. Ponadto wyniki badań 
dowodzą, Ŝe badane klastry rozwijają się w róŜnym tempie, ze względu na róŜ-
ne uwarunkowania, moŜliwości uzyskania dofinansowania czy modele i typy 
rozwoju. Pewnym ograniczeniem w kreowaniu strategii rozwoju jest podpo-
rządkowanie obecnych, krótkofalowych kierunków rozwoju, celom związanym 
z realizacją projektów dofinansowanych ze środków publicznych i Unii Euro-
pejskiej54.  

W związku z wdraŜaniem koncepcji inteligentnej specjalizacji regionalnej, 
strategie rozwoju klastrów i sposób ich realizacji będą w najbliŜszej przyszłości 
podstawą do oceny działalności, w tym identyfikacji klastrów o największym 
potencjale konkurencyjnym, tzn. klastrów kluczowych na poziomie regionu  
i kraju55. Tym samym przyszła, kompleksowa ocena funkcjonowania klastrów 
rodzi nowe wyzwanie, jakiemu sprostać muszą menedŜerowie i liderzy kla-
strów, m.in. przez świadome wdroŜenie w klastrze koncepcji zarządzania stra-
tegicznego. 

 
 

                                                 
53 J. Rokita, Zarządzanie strategiczne…, s. 58. 
54 Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012…, s. 68, 95–96, 104. 
55 Charakterystyczną cechą klastrów kluczowych (krajowych i regionalnych) są: większa inten-

sywność prac badawczo-rozwojowych (realizowanych w istotnym stopniu ze środków działają-
cych w nich przedsiębiorstw) i wykorzystywania wiedzy oraz silne interakcje pomiędzy firmami 
a uczelniami i instytutami badawczymi (przepływy pracowników i wiedzy, wspólne projekty 
B+R, współpraca i komunikacja itp.). Zob. Kierunki i załoŜenia polityki klastrowej w Polsce do 
2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. DzierŜanowski, PARP, 
Warszawa 2012, s. 22. 
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Podsumowanie 

Klastry jako systemy otwarte pozostają permanentnie we wzajemnej zaleŜ-
ności ze swym turbulentnym otoczeniem. Z przeprowadzonych badań teore-
tycznych wynika, Ŝe od poprawności opracowania i wdraŜania „skutecznych 
strategii”56, dostosowujących klaster do otoczenia oraz otoczenie do klastra, 
zaleŜy dalsze przetrwanie i dalszy rozwój tej organizacji. Sprawność tych wza-
jemnych dostosowań moŜe przejawiać się w stopniowym budowaniu i wzmac-
nianiu przewagi konkurencyjnej. Ponadto w miarę wzrostu zdolności konkuren-
cyjnej klastra, poprawia się takŜe pozycja konkurencyjna członków tej struktu-
ry. Tym samym wysoki poziom konkurencyjności klastra moŜe gwarantować 
efektywny, korzystny rozwój zarówno klastra jako całości, jak i jego poszcze-
gólnych członków. 

Turbulentne otoczenie nie tylko wymusza potrzebę identyfikacji i formali-
zacji strategii rozwoju, ale takŜe redefinicji uprzednio sformułowanej strategii. 
Jedną z rekomendacji, jaka wynika z raportu dotyczącego badań benchmarkin-
gowych w Polsce w 2012 roku, jest właśnie potrzeba rewizji opracowanych 
dotąd strategii pod kątem zmian m.in.57: 

– rynkowych, w tym w odniesieniu do kluczowych czynników sukcesu 
działalności klastrów i ich członków oraz nowych rynków, 

– polityczno-prawnych, w tym dotyczących polityki klastrowej na po-
ziomie kraju i UE, 

– ekonomicznych, w tym odnoszących się do zasad przydzielania środ-
ków finansowych dla klastrów, celem wzmocnienia ich innowacyjności 
i konkurencyjności. 

Uwzględniając powyŜsze wnioski, moŜna przyjąć, Ŝe przez zarządzanie 
strategiczne klaster ma moŜliwość budowy lepszej przyszłości, gdyŜ jest  
w stanie sprawniej radzić sobie z coraz bardziej skomplikowaną naturą relacji 
intra- i interorganizacyjnych, a takŜe z turbulencją otoczenia. Ma to bezpośredni 
wpływ na poziom konkurencyjności, a im jest on wyŜszy, tym pozycja klastra 
jest stabilniejsza i pewniejsza, a jego funkcjonowanie na rynku mniej naraŜone 
na niekorzystne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. 

                                                 
56A. Kaleta uwaŜa, Ŝe najlepsze strategie wyróŜniają się m.in. odwagą w formułowaniu atrak-

cyjnych, zwycięskich koncepcji rozwojowych, orientacją na wyzwaniach przyszłości, przy jedno-
czesnym zachowaniu dystansu do problemów bieŜących, prostotą, otwartym charakterem, tak by 
mogły być one rozwijane dla zapewnienia nieustannej aktualności oraz nieustannego, wizjoner-
skiego wybiegania w odległą przyszłość. Zob. Zarządzanie strategiczne, red. S. Kiełczewski, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, s. 26–35. 

57 Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012…, s. 169. 
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THE ROLE OF STRATEGY DEVELOPMENT IN PROCESS  
COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE CLUSTER 

 
Summary 

 
The issue made in the paper relates to the strategic management of the cluster and is ana-

lyzed on the basis of the results of theoretical and empirical research. The author points out how 
valuable are both the knowledge about the essence of strategic management, the role of strategy 
development, as well as the ability to use this knowledge for managers and leaders of clusters in 
the management of these organizations. The author also points out that the efficiency of strategic 
management depends on the ultimate level of competitiveness clusters. 
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WPŁYW INSTRUMENTÓW MARKETINGU 
EKOLOGICZNEGO NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 

NA RYNKU PRODUKTÓW SPOśYWCZYCH 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule poruszono zagadnienia dotyczące marketingu ekologicznego. W celu zebrania 
informacji na temat identyfikacji i oceny wpływu marketingu ekologicznego na zachowania 
rynkowe konsumentów Ŝywności, zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego standaryzowa-
nego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badani cenią fakt, Ŝe Ŝywność ekologiczna  
w porównaniu z Ŝywnością konwencjonalną zawiera mniej konserwantów i jest wytwarzana bez 
nawozów sztucznych. Wyniki badań wskazują, Ŝe badani respondenci dostrzegają coraz bardziej 
wagę narzędzi zielonego marketingu, które podkreślają działania przedsiębiorstwa w zakresie  
ochrony środowiska.  

Słowa kluczowe: marketing ekologiczny, marketing zielony, Ŝywność ekologiczna, konsument 

Wprowadzenie  

Presja budowania przewagi konkurencyjnej, poprawy wizerunku funkcjo-
nowania firmy przyczyniła się do rozwijania róŜnego rodzaju programów  
o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym w ramach koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Producenci zwracają szczególną uwagę i dobro-
wolnie uwzględniają potrzeby społeczne i ekologiczne w codziennej działalno-
ści operacyjnej. Marketing środowiskowy, zielony marketing jest wykorzysty-
wany w działaniach promocyjnych firm produkcyjnych tzw. firm proekologicz-
nych, które przedstawiają się jako dbające o środowisko. W tym wypadku śro-
dowiskowa przyjazność firmy lub marki jest podkreślana jako wyróŜniający 
                                                 

1 margrzyb@uwm.edu.pl. 
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atrybut, co w efekcie wpływa na pozytywne kształtowanie wizerunku firmy  
i sprzyja pozyskiwaniu stałych i lojalnych klientów. Przejawem działań środo-
wiskowych jest oferowanie klientom bezpiecznych dla zdrowia produktów, 
zastosowanie ekologicznych technologii wytwarzania czy recykling materiałów 
opakowaniowych2.  

Głównym celem badań była identyfikacja instrumentów marketingu zielo-
nego oraz analiza i ocena ich wpływu na zachowania konsumentów na rynku 
Ŝywności. 

Marketing i Ŝywność ekologiczna 

Marketing ekologiczny (zielony) to zgodnie z zasadami ekorozwoju dostar-
czenie produktów przyjaznych dla środowiska właściwym nabywcom, we wła-
ściwym miejscu i czasie, po właściwej cenie i z uŜyciem właściwych środków 
promocji i komunikacji3. To proces zarządzania odpowiedzialny za rozpo-
znawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w sposób zy-
skowny, zrównowaŜony i uwzględniający wymagania ochrony środowiska4. 
Zielony marketing dotyczy działań związanych z całym ogniwem funkcjono-
wania firmy w sposób odpowiedzialny, społeczny i przede wszystkim ekolo-
giczny. NajwaŜniejszym celem zielonego marketingu jest skierowanie uwagi na 
produkty i technologie proekologiczne, czyli takie których podstawą jest reduk-
cja czynników zanieczyszczających atmosferę, wodę, glebę, odejście od źródeł 
energii nieodnawialnych, oszczędność energii w gospodarstwach domowych,  
a takŜe redukcja toksyczności stosowanych powszechnie opakowań.  

WaŜne miejsce w strategiach operacyjnych związanych z zielonym marke-
tingiem ma produkcja Ŝywności ekologicznej czy wytwarzanie produktów me-
todami tradycyjnymi. Zwrócenie uwagi producentom na ekologiczny sposób 
wytwarzania produktów jest wynikiem głównie wzrostu świadomości ekolo-
gicznej konsumentów, wynikającej z coraz szerszego dostępu do informacji  
i publikacji organizacji ekologicznych. W polskich przedsiębiorstwach idea 
zielonego marketingu nie jest dostatecznie znana, ale juŜ stosowana, natomiast, 
aby być konkurencyjnym na rynku europejskim naleŜy dostrzegać proekolo-
giczne wymagania konsumentów w kontekście produktów, ich ceny, dystrybu-
cji czy promocji. 

                                                 
2 Z. Urbaniak, Zielony marketing, „Marketing w Praktyce” 2001, nr 4, s. 5–8. 
3 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Gebethner i Ska, 

Warszawa 1994, s. 26–29. 
4 K. Peattie, Environmental marketing management, Pitman Publishing, London 1995, s. 28, 

31, 182. 
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śywność ekologiczna charakteryzuje się cechami, które moŜna określić ja-
ko dobra prywatne i dobra publiczne5. Do cech dóbr prywatnych zalicza się 
smak, wartość zdrowotną, świeŜość6 czy teŜ wartości uŜytkowe produktu7, które 
poszukiwane są w tych produktach, a decydują o tym przesłanki egoistyczne 
podyktowane potrzebami konsumenta i jego rodziny, co jest najistotniejsze  
w wyborze produktów ekologicznych8. W wypadku dóbr publicznych natomiast 
moŜna wymienić dwie cechy, czyli ochronę środowiska i dobrostan zwierząt9, 
które w Polsce nie są atrybutami Ŝywności. 

Zainteresowanie konsumpcją Ŝywności ekologicznej wzrasta i jest ona 
przedmiotem zainteresowania i wyboru róŜnych grup konsumentów. Jak wskazu-
je W. Łuczka-Bakuła, częstość zakupu moŜe być tym kryterium identyfikującym 
segmenty regularnych konsumentów (zakupy raz w tygodniu), okresowych (za-
kupy realizują raz na miesiąc lub raz na sześć miesięcy) i okazjonalnych nazywa-
nych konsumentami kupującymi rzadko, przypadkowo a takŜe sporadycznie10. 
Uwzględniając wiek konsumentów, J. Szymańska11, A. Wysokińska12, S. śakow-
ska-Biemans13, W. Łuczka-Bakuła14, M. Grzybowska-Brzezińska15, wskazują, Ŝe 
najliczniejszą grupą deklarującą zainteresowanie Ŝywnością ekologiczną są ludzie 
młodzi i segment osób starszych. Konsumenci wyraŜają zainteresowanie kwe-
stiami wiąŜącymi Ŝywność ze zdrowiem. Korzyści zdrowotne są waŜnym kryte-
rium zakupu i jednym z parametrów oceny jakości produktów Ŝywnościo-

                                                 
5 W. Łuczka-Bakuła, Rynek Ŝywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 120. 
6 S. Misra, C.L. Huang, S.L. Otto, Consumer willingness to pay for pesticide-free fresh pro-

duce, „Western Journal of Agricultural Economics” 1991, Vol. 16, No. 2. 
7 R. Zanoli, S.Naspetti, Consumer motivations in the purchase of organic food, „British Food 

Journal” 2002, Vol. 104, No. 8/9. 
8 M. Grzybowska-Brzezińska, Premises for purchase of ecological food according to respond-

ents, „Olsztyn Economic Journal” 2008, nr 3, s. 90–103. 
9 J. Newerli-Guz., M. Śmiechowska, Walory Ŝywności ekologicznej w opinii konsumentów, 

„Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2004, suplement, s. 137. 
10 W. Łuczka-Bakuła, Rynek Ŝywności…, s. 205. 
11 J. Szymańska, Rynek Ŝywności ekologicznej w Polsce. Technologia, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Wrocław 2002, s. 133–144. 
12 A. Wysokińska, Konsumenci wobec rynku Ŝywności ekologicznej, Stowarzyszenie Ekonomi-

stów Rolnictwa i Agrobiznesu 2003, Roczniki Naukowe V, z. 3, s. 217–222. 
13 S. śakowska-Biemans, K. Gutkowska, Rynek Ŝywności ekologicznej w Polsce i w krajach 

Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2003, s. 222–227. 
14 W. Łuczka-Bakuła, PrzeobraŜenia na rynku Ŝywności ekologicznej, „Przemysł SpoŜywczy” 

2004, nr 1, s.11–17 
15 M. Grzybowska-Brzezińska, The preferences of ecological ford consumers, „Polish Journal 

of Natural Sciences” 2007, suplement, No. 4. s. 161–169.  
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wych16. ChociaŜ nie ma jednoznacznych dowodów, Ŝe Ŝywność ekologiczna 
jest zdrowsza od konwencjonalnej17, konsumenci tej grupy Ŝywności są o tym 
przekonani18. Główną motywacją zakupu Ŝywności ekologicznej jest troska  
o własne zdrowie, marginalnie natomiast pojawiają się motywy związane  
z aspektami prospołecznymi, czyli troską o środowisko naturalne19.  

Wzrost oferty asortymentowej produktów Ŝywnościowych, rosnąca świa-
domość nabywców, poszukiwanie walorów zdrowotnych w Ŝywności, poszu-
kiwanie produktów postrzeganych jako lepsze jakościowo są dobrą prognozą 
dla rozwoju rynku Ŝywności ekologicznej i ekokonsumpcji. Wśród osób o duŜej 
świadomości ekologicznej naleŜy upatrywać liderów i pionierów ekokonsump-
cji, którzy będą propagować ten model odŜywiania. Do rozwoju ekokonsumpcji 
konieczny jest konsument, który ceni zdrowie i bezpieczeństwo Ŝywności oraz 
dostrzega aspekty społeczne w produktach wytwarzanych metodami eksten-
sywnej czy tradycyjnej produkcji rolniczej20. 

Zakres merytoryczny badań 

W badaniach wykorzystano pierwotne źródła informacji gromadzone meto-
dą wywiadu bezpośredniego. Ankietowani określali atrybuty Ŝywności, jakie są 
eksponowane w marketingu ekologicznym. Respondentów poproszono o zdefi-
niowanie terminu Ŝywności ekologicznej oraz określenie czynników wpływają-
cych na zakup produktów ekologicznych. Badani identyfikowali i oceniali ce-
chy Ŝywności ekologicznej w porównaniu z Ŝywnością konwencjonalną – po-
wszechnie dostępną. 

Badania przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2011 roku, son-
daŜem objęto 470 osób, mieszkańców Polski północno-wschodniej. W bada-

                                                 
16 M. Grzybowska-Brzezińska, Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku Ŝywno-

ści ekologicznej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta 
na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go nr 711, Problemy Zarzadzania, Finansów i Marketingu nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 211–223.  

17 G. Grankvist, A. Biel, The importance of beliefs and purchase criteria in the choice of eco-
labeled food products,„Journal of Environmental Psychology” 2001, No. 21, s. 405–410. 

18 M. Grzybowska-Brzezińska, Conditions and scale of ecological food consumption, „Olsztyn 
Economic Journal” 2008, No. 4, s. 278–286.  

18 M. Grzybowska-Brzezińska, Premises for purchase…, s. 90–103. 
19 M. Grzybowska-Brzezińska, Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na 

rynku Ŝywności, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 51, 2011,  
s. 242–254. 

20 M. Grzybowska-Brzezińska, Uwarunkowania rozwoju ekokonsumpcji w zachowaniach kon-
sumentów północno-wschodniej Polski, „Handel Wewnętrzny” 2012, t. II, wrzesień–październik,  
s. 209–218. 
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niach wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego standaryzowanego i po-
słuŜono się opracowanym kwestionariuszem ankiety. W budowie narzędzia 
badawczych zastosowano m.in. skale nominalne i porządkowe. Badania reali-
zowano techniką  PAPI (Paper and Pencil Interview), w której przeprowadzono 
wywiady z respondentami z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza 
ankiety. Kobiety w badanej zbiorowości stanowiły około 51%, 70% to miesz-
kańcy miast, 57%, to osoby w wieku do 40 lat, 42% badanej zbiorowości miało 
wyŜsze wykształcenie.  

Percepcja i postawy badanych wobec walorów produktów Ŝywnościowych 

Postrzeganie Ŝywności i jej walorów przez konsumentów jest związane ze 
stylem Ŝycia, wykształceniem, świadomością co do wpływu odŜywiania na 
zdrowie i kształtuje motywy, jakie deklarują klienci wobec określonych zacho-
wań rynkowych. W wypadku rynku docelowego Ŝywności wykreowanej przez 
instrumenty marketingu ekologicznego, waŜne jest wskazanie motywów decy-
dujących o wyborach produktów Ŝywnościowych, które są  wytwarzane w okre-
ślonych warunkach, obowiązujących w rolnictwie i przemyśle ekologicznym. 
W celu zbadania czynników decydujących o wyborze Ŝywności ekologicznej 
ankietowani wskazali wagę motywów określonych w badaniu (tab. 1). 

Tabela 1 

Motywy zakupu Ŝywności ekologicznej w opinii badanych respondentów* 

Wyszczególnienie 
Znaczenie (war-

tości średnie) 
Odchylenie 
standardowe 

Najczęściej poja-
wiająca się wartość 

Dbałość o zdrowie 
swoje i bliskich 

4,6 0,6 5 

Problemy zdrowotne 
własne/bliskich 

4,0 1,1 4 

Namowa znajomych 2,1 1,3 1 
Przypadek 2,1 1,2 1 
Moda 1,7 1,2 1 
Dieta 3,4 1,3 4 
Smaczne 4,2 0,5 4 
Dbałość o środowisko 
naturalne 

3,6 1,0 4 

*w skali od 5 – bardzo waŜne do 1 – niewaŜne. 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Głównym aspektem zachowań badanych na rynku Ŝywności ekologicznej 
jest fakt, Ŝe konsumenci dbają o zdrowie swoje i bliskich bądź mają problemy 
zdrowotne, dlatego dokonują zakupu tej Ŝywności. To zdrowotność (33% ankie-
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towanych) oraz brak szkodliwych substancji (24% respondentów) w produktach 
ekologicznych przekonuje respondentów do kształtowania pozytywnych postaw 
wobec tej Ŝywności. WaŜne jest równieŜ to, Ŝe produkty ekologiczne są smacz-
niejsze od produktów konwencjonalnych – 13% ankietowanych wskazuje ten 
czynnik jako bardzo waŜny. ZbliŜone wyniki uzyskała w swoich badaniach  
L. Garbacz – zdecydowana większość respondentów jako najistotniejszy czyn-
nik przy zakupie produktów ekologicznych wskazała równieŜ zdrowie21.  

Badani respondenci porównując cechy Ŝywności stwierdzają, Ŝe w produk-
tach ekologicznych jest mniej konserwantów  – średnia 2,7 w skali 3-punktowej 
oraz to, Ŝe jest wytwarzana bez nawozów sztucznych – 2,8 w porównaniu  
z Ŝywnością konwencjonalną (tab. 2). Następną waŜną cechą róŜniącą te grupy 
Ŝywności są wyŜsze walory zdrowotne – 2,7; bezpieczeństwo – 2,6; wytwarza-
nie w czystym środowisku i bez środków ochrony roślin – 2,6 oraz dobry natu-
ralny smak – 2,6 Ŝywności ekologicznej w porównaniu z konwencjonalną. Poza 
tym wielu respondentów ceni fakt, Ŝe produkty rolnictwa ekologicznego są 
mało przetworzone, mają mniejszą zawartość dodatków do przetwórstwa, ce-
chują się atrakcyjnym wyglądem oraz zawierają więcej witamin i soli mineral-
nych w porównaniu z Ŝywnością konwencjonalną.  

Tabela 2 

Stopień realizacji wybranych cech w Ŝywności ekologicznej i konwencjonalnej w opinii badanych 
respondentów 

Cechy Ŝywności 
śywność ekologiczna 

śywność konwencjonal-
na – dostępna w sklepie 

średnia  
odchylenie 

standardowe 
średnia  

odchylenie 
standardowe 

Bez konserwantów 2,7 0,6 0,9 0,8 
Jest wytwarzana w czystym środowi-
sku 

2,6 0,7 1,1 0,7 

Dobry naturalny smak 2,6 0,7 1,3 0,8 
Mało przetworzona 2,4 0,8 1,0 0,7 
Atrakcyjny wygląd 2,4 1,7 2,2 1,0 
WyŜsze walory zdrowotne 2,7 0,6 1,1 0,8 
Wytwarzana bez nawozów sztucznych 2,8 2,3 0,9 0,8 
Wytwarzana bez środków ochrony 
roślin 

2,6 0,7 0,9 0,9 

Mniejsza trwałość 2,1 0,9 1,3 0,9 
Zawiera więcej witamin, soli mineral-
nych 

2,5 0,7 1,2 0,9 

Jej wytwarzanie nie zanieczyszcza 
środowiska 

2,6 0,7 1,0 0,8 

                                                 
21 L. Garbacz, WraŜliwość zaleŜy od dochodów. Zachowania proekologiczne konsumentów  

w świetle badań ankietowych, „Ekoprofit” 2003, nr 3, s. 91–96. 
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Większa zawartość witamin 2,4 0,8 1,2 0,8 
Większa zawartość cholesterolu 1,5 0,8 1,8 1,0 
Jest bezpieczna 2,6 0,7 1,5 0,9 
Jest pochodzenia polskiego 2,3 0,7 1,5 1,0 
Tradycyjna technologia produkcji 2,2 0,8 1,1 0,8 
Mniejsza zawartość dodatków do 
przetwórstwa 

2,4 0,8 0,9 0,7 

Droga 2,5 0,9 1,5 1,0 
Ograniczona dostępność 2,4 0,8 0,8 0,8 
Wygodna w przygotowaniu 2,0 0,8 2,3 0,9 

skala: 0 – brak realizacji cechy, 3 – wysoki stopień realizacji cechy. 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

NajniŜej wśród produktów ekologicznych oceniono to, Ŝe Ŝywność ta ma 
wysoką zawartość cholesterolu – średnia 1,5; jest droga – 2,5 i trudno dostępna 
– 2,4 w porównaniu z Ŝywnością konwencjonalną.  

Z przedstawionych analiz wynika, Ŝe konsumenci potrafią wymienić atry-
buty Ŝywności ekologicznej, wyróŜniające je z całego asortymentu produktów 
Ŝywnościowych na rynku. Najbardziej cenionymi, przez badanych konsumen-
tów, walorami Ŝywności pochodzącej z rolnictwa ekologicznego w porównaniu 
z Ŝywnością konwencjonalną jest brak konserwantów oraz metody jej wytwa-
rzania, które odnoszą się do kwestii związanych z ochroną środowiska natural-
nego. 

Badani konsumenci do Ŝywności ekologicznej podchodzią emocjonalnie. Są 
przekonani, Ŝe produkty te mają bardzo korzystny wpływ na zdrowie człowieka 
i są pod tym względem zbliŜone do idealnego produktu Ŝywnościowego. MoŜe 
to być wskazówką, Ŝe zielony marketing jest niezbędny do promocji Ŝywności. 
Wyniki przedstawionych analiz sugerują jednak, Ŝe konsumenci nadal nie mają 
zbyt duŜej wiedzy na temat Ŝywności ekologicznej i zielonego marketingu. 
Informacja rynkowa o produktach pochodzących z rolnictwa ekologicznego jest 
niewystarczająca.  

Percepcja ceny i aktywizacji sprzedaŜy Ŝywności ekologicznej  

Cena produktów Ŝywnościowych jest waŜnym narzędziem w zielonym 
marketingu, czynnikiem determinującym decyzje zakupu, usprawnia kreowanie 
wizerunku produktu w oczach nabywców, jest takŜe narzędziem konkurencji  
o rynki zbytu. Niezwykle waŜne jest to w wypadku Ŝywności ekologicznej, 
poniewaŜ poziom ceny jest odzwierciedleniem wysokich kosztów produkcji 
oraz wysokich kosztów logistycznych. MoŜe to ograniczać zainteresowanie 
konsumentów, a co jest z tym związane, takŜe skuteczność zielonego marketingu.  



Mariola Grzybowska-Brzezińska 54 

41% badanych respondentów, oceniając istotność ceny przy zakupie pro-
duktów Ŝywnościowych, stwierdza, Ŝe jest w stanie zapłacić wyŜszą cenę za 
produkt wiedząc, iŜ jest to artykuł z walorami zdrowotnymi: dobry, naturalny 
smak, odŜywczy (mający więcej białka, witamin i soli mineralnych). Jedynie 
19% jest skłonnych zapłacić wyŜszą cenę za produkt przy zastosowaniu pod-
czas produkcji tradycyjnej technologii i wysokiej jakości surowców. Najmniej 
respondentów, bo zaledwie 5% akceptuje wyŜszą cenę za produkt z powodu 
zaangaŜowania kapitału na inwestycje proekologiczne. 5% respondentów takŜe 
całkowicie nie zgadza się z wyŜszą ceną produktu Ŝywnościowego, gdy część 
jego ceny jest odprowadzana na rzecz ochrony środowiska oraz, gdy wiąŜe się  
z pokryciem kosztów produkcji i programów badawczo-rozwojowych ukierun-
kowanych prośrodowiskowo (tab. 3).  

Tabela 3 

Ocena istotności ceny przy zakupie produktów Ŝywnościowych przez badanych respondentów  
(w %) 

Opinie na temat ceny 
Całkowi-

cie się 
zgadzam 

Raczej 
się zga-
dzam 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie zga-
dzam się 

Całkowi-
cie się nie 
zgadzam 

Akceptuję wyŜszą cenę pro-
duktu Ŝywnościowego, gdyŜ 
część jego ceny jest odpro-
wadzana na rzecz ochrony 
środowiska 

13 32 34 16 5 

Akceptuję produkt o wyŜszej 
cenie, bo wiem, Ŝe został 
wytworzony w warunkach 
niezanieczyszczających 
środowiska 

12 33 34 17 4 

WyŜsza cena produktu wiąŜe 
się z pokryciem kosztów 
produkcji i programów ba-
dawczo-rozwojowych ukie-
runkowanych prośrodowi-
skowo 

9 30 39 17 5 

Popieram produkty o wyŜszej 
cenie ze względu na zaanga-
Ŝowanie kapitału na inwesty-
cje proekologiczne 

5 28 42 21 4 

WyŜsza cena produktu przy 
zastosowaniu tradycyjnej 
technologii i wysokiej jakości 
surowców wykorzystanych 
podczas produkcji 

19 37 31 10 3 

WyŜsza cena produktu przy 
świadomości, Ŝe dochody ze 
sprzedaŜy będą pokrywały 

10 35 37 14 4 
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innowacje technologiczne na 
rzecz ulepszenia produkcji 
prośrodowiskowej 
WyŜsza cena produktu wie-
dząc, Ŝe jest to produkt z wa-
lorami zdrowotnymi: dobry, 
naturalny smak, odŜywczy 
(mają więcej białka, witamin 
i soli mineralnych) 

41 34 17 5 3 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Aby ustalić, jak postrzegana jest cena Ŝywności ekologicznej przez bada-
nych respondentów zapytano, co sądzą o cenach produktów ekologicznych  
w porównaniu do ich walorów. W opinii 62% ankietowanych ceny Ŝywności 
ekologicznej w porównaniu z ich walorami. W opinii 62% ankietowanych, ceny 
są za wysokie, w wypadku 23% – odpowiednie, zaledwie 1% respondentów 
stwierdza, Ŝe ceny tej grupy produktów Ŝywnościowych są za niskie. Z badań 
przeprowadzonych przez M. Wier i C. Calverley wynika, Ŝe konsumenci naj-
częściej akceptują wyŜsze ceny o 10–20%22.  

Dystrybucja jako instrument zielonego marketingu powinna odpowiadać 
wymogom ekologii. NaleŜy więc dąŜyć do skrócenia drogi, jaką przebywają 
towary i ograniczenia liczby ogniw pośredniczących, a takŜe skrócenia okresu 
przechowywania i odpowiedniej rotacji zapasów magazynowych23. W celu 
określenia postrzegania kanałów dystrybucji Ŝywności badanym respondentom 
zadano pytanie o istotność róŜnych czynników decydujących o wyborze miejsca 
zakupu Ŝywności. Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe najwaŜniejszym kryte-
rium wyboru miejsca sprzedaŜy według 23% respondentów jest fakt, Ŝe kupują 
produkty bezpośrednio u rolnika, poniewaŜ mają wtedy pewność, iŜ produkt 
jest świeŜy i wytwarzany bez nawozów sztucznych i środków ochrony roślin 
(tab. 4). Niewiele mniej, bo 16% ankietowanych stwierdza, Ŝe bardzo waŜny 
jest zakup bezpośrednio na targowisku, bo są to produkty cechujące się świeŜo-
ścią i atrakcyjnym wyglądem oraz dobrym naturalnym smakiem i zapachem. 
Według 11%  badanych respondentów bardzo waŜne jest, aby transport odby-
wał się z zachowaniem zasad ochrony środowiska, jedynie 5% badanej zbioro-
wości deklaruje, Ŝe bardzo waŜne są punkty sprzedaŜy produktów, w których są 
wyłącznie produkty ekologiczne.  

 

                                                 
22 M. Wier, C. Calverley, Market potential for organic ford in Europe, „British Food Journal” 

2002, No. 104, s. 1–6. 
23 S.Urban, Ekomarketing produktów spoŜywczych, „Zdrowa śywność” 2006, nr 3, s. 9–11.  
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Tabela 4 

Ocena istotności czynników podczas wyboru miejsc zakupu Ŝywności ekologicznej w opinii 
badanych respondentów (w %) 

Kanały dystrybucji 
Bardzo 
waŜne 

WaŜne 
Średnio 
waŜne 

Mało 
waŜne 

Nie-
waŜne 

Transport odbywa się w formie 
ekologicznej 

11 36 32 12 9 

Punkt sprzedaŜy produktów cie-
szy się moim zaufaniem, bo są  
w nim wyłącznie produkty ekolo-
giczne 

5 41 29 11 14 

Zazwyczaj kupuję na targowisku, 
bo uwaŜam, Ŝe są to produkty 
cechujące się świeŜością i atrak-
cyjnym wyglądem oraz dobrym 
naturalnym smakiem i zapachem 

16 35 17 17 15 

Kupuję produkty bezpośrednio  
u rolnika, poniewaŜ mam pew-
ność, Ŝe zakupiony produkt jest 
świeŜy i zdrowy, wytwarzany bez 
nawozów sztucznych i środków 
ochrony roślin 

23 30 17 14 15 

Kupuję na stoiskach w sklepach 
spoŜywczych oznaczonych jako 
produkty ekologiczne, gdyŜ cena 
ich jest niŜsza niŜ w sklepach wy-
łącznie z produktami ekologicz-
nymi 

8 28 34 14 16 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Informacja rynkowa oraz działania zielonego marketingu naleŜą do głów-
nych czynników wpływających na postrzeganie Ŝywności ekologicznej przez 
konsumentów oraz kształtujących świadomość i wiedzę konsumentów na temat 
tej Ŝywności. Skutkiem upowszechniania informacji i odpowiedniej promocji 
produktów ekologicznych jest wzrost popytu na tego rodzaju produkty. Prze-
prowadzone badania pozwalają stwierdzić, Ŝe dotychczasowe informacje płyną-
ce z rynku nie są szeroko dostępne i jednocześnie są niewystarczalne dla kon-
sumentów (tab. 5). Badanym respondentom zadano pytanie o istotność róŜnych 
rodzajów promocji. Zdecydowana większość z nich – 59% deklaruje, Ŝe jest dla 
nich bardzo waŜna reklama produktu, z której część środków odprowadzana jest 
na rzecz ochrony środowiska. Z kolei 50% respondentów akceptuje reklamy 
przekazujące treści ekologiczne. 47% kupuje wyłącznie w torbach ekologicz-
nych, a dla 42% bardzo waŜne są zielone promocje.  

 



Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego… 57 

Tabela 5 

Ocena istotności form promocji według badanych respondentów (w %) 

Rodzaje promocji 
Bardzo 
waŜne 

Mało 
waŜne 

NiewaŜne 

Reklama produktu, z której część środków odpro-
wadzana jest na rzecz ochrony środowiska 

59 30 10 

Akceptuję reklamy przekazujące treści ekologiczne 50 40 10 
Kupuję wyłącznie w torbach ekologicznych 47 41 13 
Akceptuję tzw. zielone promocje 42 44 13 
Znam marki produktów czy firm działających w za-
kresie ekologicznych produktów 

32 43 25 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Informacje o produktach ekologicznych powinny w większym stopniu do-
tyczyć problemów ochrony środowiska naturalnego oraz moŜliwości rozwoju 
obszarów wiejskich, a przede wszystkim powinny zawierać bardziej wyczerpu-
jące informacje Ŝywieniowe.  

Biorąc pod uwagę czynniki demograficzno-społeczne badanych responden-
tów: wiek, wykształcenie, miesięczny dochód netto oraz miejsce zamieszkania 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych dla ogółu 
zbiorowości. Zdecydowana większość ankietowanych w kaŜdym z segmentów 
twierdzi, Ŝe najwaŜniejsza wśród wymienionych rodzajów promocji jest rekla-
ma produktu, z której część środków odprowadzana jest na rzecz ochrony śro-
dowiska. W drugiej kolejności respondenci deklarują, Ŝe w pełni akceptują re-
klamy przekazujące treści ekologiczne, jak równieŜ kupują wyłącznie w torbach 
ekologicznych. Najmniejszą akceptację badani deklarują wobec tzw. zielonych 
promocji. 

Podsumowanie 

Badani respondenci, porównując cechy Ŝywności ekologicznej i konwen-
cjonalnej, stwierdzają, Ŝe w produktach ekologicznych jest mniej konserwantów 
oraz doceniają to, Ŝe jest wytwarzana bez nawozów sztucznych. Następną waŜ-
ną cechą róŜniącą od siebie Ŝywność ekologiczną od konwencjonalnej są jej 
wyŜsze walory zdrowotne, bezpieczeństwo, wytwarzanie w czystym środowi-
sku i bez środków ochrony roślin, a takŜe dobry naturalny smak.  

Zdecydowana większość badanych deklaruje, Ŝe nie kupuje Ŝywności eko-
logicznej z powodu zbyt wysokiej ceny w porównaniu z Ŝywnością konwencjo-
nalną. Są to produkty trudno dostępne o ograniczonym asortymencie.  
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Badani konsumenci postrzegają Ŝywność ekologiczną jako specyficzną gru-
pę produktów charakteryzujących się głównie prozdrowotnymi walorami. Łą-
czy się to ściśle z motywami jej nabywania, wśród których zdecydowanie do-
minuje dbałość o zdrowie własne bądź bliskich. Konsumenci dostrzegają walo-
ry Ŝywności ekologicznej, w związku z czym coraz częściej akceptują jej cenę. 
Stanowi to cenną wskazówkę dla rozszerzenia instrumentów zielonego marke-
tingu, w celu eksponowania cech produktów decydujących o ich oddziaływaniu 
na zdrowie człowieka czy środowisko przez odpowiednią kampanię promocyj-
no-informacyjną, co w konsekwencji zwiększy zainteresowanie produktami 
danej firmy, prowadząc do wzrostu sprzedaŜy i obrotów przedsiębiorstwa.  
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Streszczenie 

Artykuł stanowi próbę przybliŜenia narzędzi promocji stosowanych przez instytucje kultury. 
Omówienie ich uszczegółowiono na przykładzie muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu. 
Autorka chciała podkreślić konieczność prowadzenia działań promocyjnych przez te podmioty, 
zwłaszcza wobec faktu, Ŝe stanowią one składnik produktu turystycznego regionu i są obok in-
nych atrakcji turystycznych, przedmiotem wyborów konsumenta. Szczególną uwagę poświęcono 
obecności muzeów w internecie, dokonując na potrzeby opracowania analizy stron muzeów i ich 
zawartości oraz powiązanych z nimi adresów. 

Słowa kluczowe: muzeum na wolnym powietrzu, instytucje kultury, promocja, internet 

Wprowadzenie 

Współczesna komercjalizacja Ŝycia oraz nasycenie rynku na kaŜdej jego 
płaszczyźnie determinuje konieczność prowadzenia działań promocyjnych 
przez wszystkich uczestników Ŝycia społeczno-gospodarczego, nie tylko tych, 
nastawionych na rentowność podejmowanych działań, których istotą funkcjo-
nowania jest zysk. Kryterium opłacalności zaczyna zresztą wkraczać w sfery 
mierzone dotychczas innymi kategoriami. Jedną z nich jest szeroko rozumiana 
kultura. Podstawą egzystencji instytucji kultury jest upowszechnianie kultury. 
Coraz częściej jednak kondycja finansowa tego typu instytucji zaczyna stano-
wić problem dla jednostek zobligowanych do finansowania ich bytu, a efekty 
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działalności zaczynają być mierzone wielkością uzyskanych przez nie docho-
dów.  

Coraz częściej mówi się więc o konieczności ograniczania zakresu ich fi-
nansowania czy zamykania ich części (np. bibliotek). Tymczasem, jak stwier-
dził australijski ekonomista kultury – David Throsby: „kontakt ze sztuką, 
uczestnictwo w kulturze jest takim samym elementem zrównowaŜonego Ŝycia 
jak zdrowe jedzenie, aktywność fizyczna i czyste powietrze”. Istnienie instytu-
cji kultury, nawet w świecie o tak materialistycznym nastawieniu, wydaje się 
być nieodzowne. Równie nieuchronne jest jednak dostosowanie ich funkcji  
i proponowanej aktywności do potrzeb czy teŜ oczekiwań współczesnego od-
biorcy. To zaś rodzi wyraźny dysonans, jako Ŝe sztuka ze swej natury winna 
być oryginalna i wyjątkowa, a przez to ekskluzywna i skierowana do wybrane-
go kręgu. Najgorszym zaś jej przewinieniem jest komercjalizacja i produkcja 
pod konkretne gusta. Jak się jednak okazuje, coraz większe grono osób zaczyna 
dostrzegać niewłaściwość takiego podejścia.  

Oderwanie kultury od realiów i brak jej oparcia w społeczeństwie nie jest 
juŜ atutem, a zaczyna być postrzegane jako ograniczanie jej rozwoju. ZauwaŜa 
to M. Bucholz, stwierdzając (nieco sarkastycznie): „wizja kultury nadal jest 
przeciąŜona romantycznym mitem artysty z jego idealizmem i indywiduali-
zmem. (…) Jest to mit wyobcowania, elitaryzmu i nieusuwalnej niemoŜności 
porozumienia między artystycznymi jednostkami a nieartystycznym ogółem. 
(…) jest to mit artysty, którego roszczenia wobec otoczenia (w tym majątkowe) 
są z definicji zasadne, nawet jeśli wyraŜane i motywowane w sposób trudny do 
zrozumienia, a to, Ŝe otoczenie ich nie spełnia, przypisać naleŜy małostkowej, 
drobnomieszczańskiej naturze ogółu i brakowi zrozumienia dla sztuki” 2. Po-
dobne stanowisko zaprezentowano teŜ w poglądach głoszonych na zorganizo-
wanym w 2009 roku Kongresie Kultury Polskiej, na którym wyraźnie wskazano 
potrzebę zmiany myślenia o kulturze, jej roli i znaczeniu we współczesnym 
społeczeństwie. Jak zgodnie stwierdzono „kultura nie tylko poprawia jakość 
Ŝycia, lecz takŜe przynosi zyski – zarówno społeczne, jak i ekonomiczne”.  

Stało się to podstawą dla kampanii pod nazwą „kultura się liczy”, podjętej 
przez Narodowe Centrum Kultury, której załoŜenie strategiczne sformułowano 
jako: „Kultura zaliczana jest często wyłącznie do sfery generującej koszty. Po-
strzegana jest jako luksus, nadprogramowy bonus. Tymczasem to ona sprzyja 

                                                 
2 M. Bucholz, Jak sprzedawać kulturę, czyli o znaczeniu wizerunku instytucji kultury dla pro-

mocji sponsoringu, http://kulturasieliczy.pl/jak-sprzedawac-kulture-czyli-o-znaczeniu-wizerunku-
instytucji-kultury-dla-promocji-sponsoringu/ (20.02.2013). 
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rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy w nim za sprawą 
przemysłów kreatywnych. Niemniej waŜny jest wpływ pośredni, w postaci pod-
trzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, 
wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego”3. 

Nie warto więc dywagować nad tym, czy kultura winna być oderwana od 
rzeczywistości, unikatowa i przez to niezrozumiana przez ogół. Warto nato-
miast zastanowić się, jak we współczesnym świecie nasyconym róŜnorodnymi 
formami aktywności, zmasowanym przekazem komunikacyjnym i będącym 
areną walki o uwagę adresata, winny odnaleźć się instytucje kultury. 

Znaczenie komunikacji marketingowej w funkcjonowaniu instytucji kultury  

Funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce reguluje Ustawa o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W art. 2 tej ustawy zawarto wy-
szczególnienie podmiotów zaliczanych do tej grupy: „Formami organizacyjny-
mi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filhar-
monie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, 
ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w róŜ-
nych dziedzinach kultury”4. Ich działalność z mocy ustawy (art. 1) polega na 
tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W znaczeniu marketingowym 
natomiast, wszystkie wyszczególnione instytucje są podmiotami rynku, podle-
gającymi takim samym prawom, jak pozostali jego uczestnicy. Muszą one za-
tem liczyć się z popytem na świadczone przez siebie usługi, z konkurencją in-
nych, substytucyjnych dóbr i nade wszystko, ze zmieniającymi się gustami 
klientów. Z punktu widzenia nabywcy, są bowiem dostawcami na rynek róŜno-
rodnych produktów, słuŜących zaspokojeniu jego potrzeb duchowych.  

Sztuka teatralna, wystawa w galerii, koncert, film czy ekspozycja muzealna 
stanowią pakiet ofertowy, który przez klienta rozpatrywany będzie wespół  
z wizytą w parku rozrywki, meczem piłki noŜnej czy nawet spotkaniem towa-
rzyskim w pubie. O tym, którą z form przyjemnego spędzania czasu wybierze, 
będzie jej atrakcyjność, dostępność, ale teŜ sama świadomość istnienia określo-
nej atrakcji i moŜliwości skorzystania z niej. Nieodzowna jest więc komunika-
cja marketingowa, według klasycznej juŜ dziś definicji, rozumiana jako proces 

                                                 
3 O KSL, http://kulturasieliczy.pl/o-kampanii/ (20.02.2013) 
4 Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

DzU z 1991, nr 114, poz. 493.  
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przekazywania informacji innym podmiotom, o skuteczności którego świadczy 
jakość informacji zwrotnej5.  

Konieczności stosowania działań promocyjnych, będących sposobem na 
prowadzenie dialogu z otoczeniem, nie kwestionuje dziś zdecydowana więk-
szość podmiotów Ŝycia społeczno-gospodarczego. Do stosujących narzędzia 
promocji przedsiębiorstw dołączyły fundacje, szkoły i uczelnie, jednostki samo-
rządu terytorialnego, organizacje sportowe, partie polityczne, róŜnego typu 
stowarzyszenia, a nawet indywidualne osoby (politycy, artyści) oraz instytucje 
kultury. Zwłaszcza w odniesieniu do ostatniej grupy, borykającej się z niedosta-
tecznym zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców i malejącym 
popytem na rozrywkę z „wyŜszej półki”, znaczenie promocji wydaje się być 
niedoceniane. Jej ranga jest tym istotniejsza, Ŝe same instytucje kultury, z racji 
adresata swojej oferty, są specyficznymi uczestnikami rynku. Ze względu na 
charakter prowadzonej działalności nabywcami ich produktów są w równym 
stopniu mieszkańcy, jak teŜ turyści. Oferta instytucji kulturalnych stanowi istot-
ny element atrakcyjności miejsca i naleŜy do grupy tzw. produktów turystycz-
nych. Z definicji mogą być nimi bowiem: rzeczy, usługi, wydarzenia, imprezy, 
obiekty, szlaki, obszary6. MoŜe to zatem być takŜe spektakl teatralny, seans 
filmowy, koncert, wernisaŜ sztuki czy impreza plenerowa na dziedzińcu mu-
zeum, jak równieŜ sam budynek i teren muzeum.  

Analizując znaczenie promocji w działalności instytucji kultury naleŜałoby 
odnieść się do jej podstawowych celów7. Trudno przecenić informacyjną funk-
cję promocji w kontekście powiadamiania turystów o znajdujących się na da-
nym obszarze atrakcyjnych obiektach kultury lub wydarzeniach z tej dziedziny. 
Wiedza na ten temat moŜe wręcz stanowić zasadniczy argument w decyzjach 
dotyczących destynacji turystycznej. Nakłaniająca funkcja promocji wyraŜać się 
będzie w prezentowaniu zainteresowanym walorów oferowanego produktu  
i wartości, o jakie się wzbogacą, stając się jego nabywcami. Promocja przypo-
minająca skierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców obszaru, ale 
moŜe teŜ stanowić element budowania więzi turysty z miejscem i zachęcać go 
do ponownych odwiedzin. Trudno przy tym jednoznacznie wyizolować cele 
przekazu promocyjnego, z uwagi na charakter części produktów kulturalnych. 
Ich specyfika zakłada bowiem naturalną zmienność, a stałe jest w zasadzie tylko  

                                                 
5 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 1998, s. 646. 
6 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 74. 
7 J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE. Warszawa 1997, s. 173. 
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miejsce udostępniania ich nabywcy (np. repertuar teatru, kina, wystawy, wyda-
rzenia plenerowe itp.). Stąd promocja informująca, np. o otwartej w muzeum 
wystawie czasowej, będzie zarazem pełniła funkcję przypominającą w utrwala-
niu wiedzy na temat istnienia samego muzeum.  

W promocji produktów oferowanych nabywcom przez instytucje kultury 
znajdzie zastosowanie zarówno strategia push, jak i pull. Pull przez docieranie  
z bezpośrednim przekazem do odbiorcy i przedstawianie walorów oferty ma 
skutkować chęcią odwiedzin promowanego miejsca. Rezultatem tej chęci bę-
dzie samodzielne poszukiwanie przez potencjalnego nabywcę moŜliwości reali-
zacji powziętego zamiaru. Strategia push natomiast będzie opierała się na docie-
raniu z informacją (a nawet stałej współpracy) do biur podróŜy, punktów infor-
macji turystycznej, urzędów miast czy przedsiębiorstw świadczących, np. usługi 
hotelowe czy gastronomiczne, w celu przyłączenia się do pakietu oferowanych 
turyście atrakcji w miejscu pobytu8. Jest to działanie korzystne dla obu stron. 
Instytucje zyskują rekomendację swoich walorów przez osoby trzecie, co uwia-
rygodnia ich w oczach klientów oraz umoŜliwia dotarcie z informacją o ich 
istnieniu do szerszego grona. Podmioty rekomendujące natomiast, polecając 
dostępne na danym obszarze atrakcje kulturalne, uatrakcyjniają zarazem własną 
ofertę. Wachlarz narzędzi stosowanych w obu rodzajach promocji jest bardzo 
szeroki, a dynamicznie zmieniający się rynek ciągle generuje nowe ich formy. 

Narzędzia promocji w instytucjach kultury 

W komunikacji instytucji kultury z otoczeniem moŜliwe do zastosowania 
narzędzia promocji mix są takie same, jak te wykorzystywane na rynku pozo-
stałych dóbr i usług. Instytucje mają do dyspozycji promocję masową, czyli 
reklamę (advertising), public relations oraz promocję osobistą (personal selling) 
i promocję sprzedaŜy (sales promotion)9.  

Instytucje kultury korzystają z narzędzi reklamy, uŜywając jednak głównie 
nośników o zasięgu lokalnym. Będą to więc ogłoszenia w lokalnej prasie, lo-
kalnej telewizji, radio, regionalne informatory kulturalne, równieŜ materiały 
drukowane – ulotki, foldery, broszury, plakaty. Medium o nieograniczonym 
zasięgu natomiast to wszechobecny internet. Dziś nikt juŜ nie neguje koniecz-
ności istnienia kaŜdego szanującego się uczestnika rynku w światowej sieci. 
Zasięg i rozmiar działalności online instytucji kultury jest jednak bardzo zróŜni-
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Warszawa 2002, s. 848. 
9 E. Michalski, Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 300, 345, 377. 
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cowany i to nawet w obrębie placówek tego samego typu. Niemal kaŜda insty-
tucja ma stronę internetową, część z nich to tylko prosta informacja o ofercie, 
lokalizacji, godzinach otwarcia i cenach, adres kontaktu mailowego itp. MoŜna 
jednak spotkać teŜ witryny interaktywne, zawierające rozbudowane informacje, 
odnośniki do podstron czy innych powiązanych obiektów. Instytucje oferują tą 
drogą, np. rezerwację biletu w czasie rzeczywistym lub jego zakup i płatność 
online za pomocą operatorów płatności internetowych. Stwarzają moŜliwość 
odsłuchania muzyki, obejrzenia fragmentów wywiadów czy relacji z minionych 
wydarzeń, proponują wirtualną wycieczkę po wnętrzach. Mają teŜ swoje konta 
na Facebooku, Myspace, Youtube, Nk, Twitterze. Współpracują z serwisami 
internetowymi zakupów grupowych (typu: Groupon, Gruper, SweetDeal, Fast-
Deal, Citeam itp.). Polecają nawzajem organizacje partnerskie, inne ciekawe 
strony, reklamują swoich sponsorów. W zaleŜności od rodzaju instytucji kultu-
ry, strony www mogą być wręcz podstawowym sposobem na komunikowanie 
się z uŜytkownikami. Za pomocą maila, ale teŜ komunikatorów typu Gadu-
Gadu czy Skype.  

W promocji sprzedaŜy instytucje kultury wykorzystują wspomnianą juŜ 
współpracę z witrynami zakupów grupowych, ale teŜ karnety (np. filharmonie), 
karty klubowe (np. karta Klubu Nauczyciela upowaŜnia do rabatów w wybra-
nych teatrach i kinach), sprzedaŜ wiązaną (np. zakup biletu do muzeum umoŜ-
liwia skorzystanie ze zniŜki lub bezpłatnego wejścia do innego obiektu muzeal-
nego) czy przedsprzedaŜ (po niŜszych cenach). 

W wypadku narzędzia promocji, jakim jest sprzedaŜ osobista, tak waŜna  
w obrocie usługami, moŜna mówić o stosunkowo niewielkim jej znaczeniu  
w instytucji kultury. Instytucje te zwykle (np. teatry, kina, filharmonie, opera) 
oferują nabywcy specyficzny, ale zarazem, w pewnym sensie, jednorodny pro-
dukt (seans, spektakl, koncert), a rola sprzedawcy ogranicza się do umoŜliwie-
nia klientowi nabycia biletu upowaŜniającego do obejrzenia widowiska. Na 
jego decyzję zakupu będą więc miały wpływ inne, niŜ zachowanie sprzedające-
go, czynniki: sam charakter produktu, jego postrzegana atrakcyjność i wyjątko-
wość, okoliczności i motywy zakupu, dogodność czasu, w dalszej kolejności 
cena. W odróŜnieniu od przewaŜającej części innych usług, osoba bezpośrednio 
sprzedająca prawa do uczestnictwa w takim wydarzeniu ma więc znikomy 
wpływ na jego ostateczny kształt i w tym sensie nie jest współtwórcą produktu 
finalnego. 

Działania podejmowane w ramach public relations będą natomiast obejmo-
wały współpracę z lokalnymi mediami (choćby dbałość o to, aby Ŝadne wyda-
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rzenia, a zwłaszcza te o niecodziennym charakterze, nie pozostały bez odzewu), 
środki identyfikacji wizualnej (logo, kolorystyka) mające tworzyć spójny i roz-
poznawalny wizerunek instytucji, udostępnianie swoich pomieszczeń na np. 
waŜne dla miasta czy lokalnego środowiska wydarzenia, podnosząc tym rangę 
imprezy (np. gala biznesu w sali teatralnej), angaŜowanie się w akcje charyta-
tywne. Jedynym narzędziem, które w wypadku instytucji kultury będzie miało 
odwrotne znaczenie jest sponsoring. Z powodu charakteru działalności oraz 
zasad finansowania, to instytucje kultury będą obiektami sponsoringu, poszuku-
jącymi chętnych do wsparcia i mającymi swój udział w budowaniu poŜądanego 
wizerunku sponsora. MoŜna by rzec, Ŝe mecenat kultury istniał od zawsze, 
przypisany z natury rzeczy bogatym i wpływowym, a otaczanie opieką artystów 
przynosiło prestiŜ i uznanie jednym i moŜliwość egzystencji – drugim. Ta pro-
sta zaleŜność przez wieki nie straciła na aktualności.  

Dla instytucji działających w obszarze kultury nie jest teŜ obce sięganie po 
najnowocześniejsze środki przekazu promocyjnego. Jednym z takich narzędzi 
jest coraz szerzej wykorzystywany marketing sensoryczny. Dość powiedzieć, Ŝe 
na polskim rynku prekursorem wykorzystania, konkretnie marketingu zapa-
chowego, był dystrybutor filmu Jana Jakuba Kolskiego „Jasminum”, który  
w 2006 roku w czterech kinach (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Kazimie-
rzu), w dniu premiery, dla zwiększenia doznań widzów, rozpylił przy wejściu 
na salę kinową zapach jaśminu10. 

Zaprezentowany zasób środków, moŜliwych do wykorzystania przez insty-
tucje kultury nie wyczerpuje tematu. Bardziej wnikliwa ich analiza moŜliwa jest 
jednak dopiero po uszczegółowieniu, jaka konkretnie instytucja podlega działa-
niom promocji marketingowej. Muzea, a w szczególności muzea na wolnym 
powietrzu (o profilu etnograficznym), będące tematem niniejszego artykułu, są 
dobrym przykładem ukazania konieczności wszechstronnego podejścia do za-
gadnienia promocji instytucji kultury 11. 

 

                                                 
10 Pachnące premiery Jasminum z BM Factus Polska, http://www.wirtualnemedia.pl/ 

artykul/pachnace-premiery-jasminum-z-bm-factus-polska (20.02.13). 
11 NaleŜy równocześnie pamiętać, Ŝe nie wszystkie instytucje kultury działają na zasadzie od-

płatnego świadczenia usług (filharmonie, muzea, teatry, kina). Część z nich (biblioteki, domy 
kultury) są w załoŜeniu ośrodkami popularyzującymi właściwą postawę społeczną wobec kultury, 
stąd z ustawy udostępniają swoje zasoby i świadczą usługi nieodpłatnie (lub za symboliczne 
wpisowe). Ich strategia promocji kierowała się będzie zatem nieco innymi zasadami niŜ przyto-
czone powyŜej przykłady, które jednak, z racji na przyjętą tematykę, nie są przedmiotem rozwa-
Ŝań w niniejszym opracowaniu. 
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Wykorzystanie narzędzi promocji w muzeach na wolnym powietrzu 

Zgodnie z ustawą, muzea, będące zarazem instytucjami kultury, mogą mieć 
charakter państwowy lub samorządowy12. Dokładne ich zestawienie znajduje 
się na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego13. Ponadto, 
muzea mogą być teŜ prowadzone przez towarzystwa, fundacje, przedsiębior-
stwa oraz osoby prywatne. Nie istnieje przy tym Ŝaden przepis, który stanowił-
by o tym, jak klasyfikować je tematycznie. Stwarza to pewną trudność w jedno-
znacznym wyszczególnieniu muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu, 
będących zarazem instytucjami kultury. Niejednoznaczne są zapisy w dostęp-
nych źródłach. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu zrzesza 38 ta-
kich obiektów, jednak sześciu z nich nie ma na ministerialnej liście instytucji 
kultury14. Portal skanseny.net podaje ich 6015, popularna Wikipedia – 4616, zaś 
prywatna strona pasjonata tej tematyki, Wojciecha Litewiaka, aŜ 10517. Nie 
wszystkie z wyszczególnionych muzeów spełniają jednak podany wyŜej waru-
nek. Zestawiając dostępne wykazy z rejestrem Ministerstwa Kultury wyodręb-
niono ostatecznie 47 takich obiektów w Polsce18. Wszystkie one są instytucjami 
o charakterze samorządowym. Część z nich funkcjonuje jako samodzielne jed-
nostki, część stanowi oddział muzeum okręgowego o bardziej wszechstronnym 
charakterze.  

Muzea są jednymi z nielicznych instytucji kultury (obok galerii sztuki), któ-
rych liczba sukcesywnie się zwiększa. Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego, ich liczba z 563 jednostek w roku 1990 wzrosła do 782 w 2010 roku. 
Tymczasem liczba innych instytucji kultury albo z roku na rok spada, albo notu-
je wahania (tab. 1). Na podstawie tych danych moŜna więc wnioskować, Ŝe 
tworzenie się nowych muzeów jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania na 

                                                 
12 Ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu…, art. 8, 9. 
13 http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/departament-dziedzictwa-

kulturowego.php (20.02.13). 
14 Muzea na wolnym powietrzu w Polsce, http://muzeaskansenowskie.eu/indexm.php?r=6 

(20.02.13) 
15 Lista polskich muzeów na wolnym powietrzu, http://www.skanseny.net/lista-skansenow 

(20.02.13) 
16 Skanseny etnograficzne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Polsce#Muzea_etnogra 

ficzne_i_skanseny (20.02.13) 
17 Publikacja za zgodą autora, http://skanseny.prv.pl/ (20.02.13) 
18 Nie wyklucza to moŜliwości istnienia większej liczby tego typu obiektów. UzaleŜnione to 

moŜe być równieŜ od sposobu kwalifikacji, bowiem część z omawianych muzeów ma w swoim 
składzie podległe jednostki zlokalizowane w kilku miejscach. Zatem muzeum, dla potrzeb niniej-
szego opracowania, traktowane jako jeden obiekt, według innych kryteriów moŜe być policzone 
jako kilka odrębnych placówek. 
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tego typu atrakcje turystyczne, a więc zjawiskiem bardzo korzystnym dla mu-
zeów. Oznacza to jednak równocześnie, Ŝe wzmaga się konkurencja w tej bran-
Ŝy, a trzeba pamiętać, Ŝe muzea muszą konkurować nie tyle między sobą, co  
z innymi obiektami, atrakcyjnymi z punktu widzenia turysty. Taka sytuacja 
wymusza na nich stosowanie róŜnorodnych i coraz bardziej wyrafinowanych 
środków konkurowania o klienta. Jest to zagadnienie dotyczące zwłaszcza mu-
zeów etnograficznych na wolnym powietrzu, które ze względu na swój charak-
ter, są obecne na rynku juŜ od wielu lat. Jeszcze do niedawna miały one wypra-
cowany scenariusz udostępniania zasobów muzealnych w statycznych ekspozy-
cjach. Tymczasem zmieniające się otoczenie i rosnące wymagania klientów 
wymuszają podjęcie dodatkowego wysiłku w kreowaniu nowych sposobów 
zainteresowania odbiorcy. Za oczywiste przyjmują to twórcy nowo powstają-
cych obiektów, wyposaŜając je w cały zestaw multimedialnych środków prze-
kazu i projektując ekspozycje oparte na czynnym udziale widza, co ponadto 
wymaga od niego zaangaŜowania pozostałych (poza wzrokiem) zmysłów. 
Przykłady ostatnich lat to Muzeum Nauki i Muzeum Powstania Styczniowego 
w Warszawie czy Podziemia Rynku w Krakowie.  

Tabela 1 

Liczba instytucji kultury w latach 2003–2009 

Lata* Biblioteki Kina Muzea 
Teatry  

i instytucje 
muzyczne 

Domy  
i ośrodki 
kultury 

Galerie  
i salony 
sztuki 

Liczba w sztukach 

2003 8727 581 665 183 3716 281 

2005 8591 536 690 181 3937 292 

2007 8489 496 720 184 4169 294 

2009 8392 448 774 186 4027 346 

Zmiana liczby obiektów w stosunku do poprzedniego okresu 

2005 –136 –45 25 –2 221 11 

2007 –102 –40 30 3 232 2 

2009 –97 –48 54 2 –142 52 

* Przyjęty dla zestawienia okres jest wynikiem dostępności danych dla kategorii „domy  
i ośrodki kultury”, które w Banku Danych Lokalnych dostępne są wyłącznie dla podanych 
w tabeli lat. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (20.02.2013) 

Muzea etnograficzne, nie mając takich moŜliwości, starają się innymi spo-
sobami urozmaicać swoją ofertę, np. wprowadzać do niej nowe elementy, anga-
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Ŝować widza w proces tworzenia finalnego produktu oraz dostarczać mu wiedzy 
o ofercie muzeum w jak najatrakcyjniejszy sposób. Stąd część działań podej-
mowanych przez muzea, w zaleŜności od punktu widzenia, moŜna zaliczyć 
zarówno do pakietu ofertowego muzeum, jak i do działań promocyjnych z dzie-
dziny public relations czy promocji sprzedaŜy. 

Wśród typowych narzędzi promocji wykorzystywanych przez muzea etno-
graficzne na wolnym powietrzu moŜna wymienić reklamę w lokalnych me-
diach, plakaty oraz materiały promocyjne wręczane odwiedzającym w chwili 
zakupu biletu (ulotki, mapki sytuacyjne). Na swoim terenie muzea oferują teŜ 
zwykle wyroby pamiątkarskie z logo muzeum czy wydawnictwa, dotyczące 
zwiedzanego obiektu  lub promujące region (przewodniki, albumy geograficzne 
i przyrodnicze, mapy krajoznawcze itp.). Wspomniana reklama dotyczy jednak 
głównie informowania o wydarzeniu mającym się odbyć na terenie muzeum,  
a nie o samym obiekcie, zaś wspomniane wydawnictwa klient musi po prostu 
kupić. Istotne, dla upowszechniania wiedzy o istnieniu muzeum, są teŜ notki na 
tablicach informacyjnych, zlokalizowanych, np. na szlakach turystycznych, tzw. 
witacze przydroŜne, informacje zawarte w przewodnikach po regionie czy 
umieszczone na mapach, a takŜe wiedza pracowników informacji turystycznej, 
którą podzielą się z zainteresowanymi. 

Nieocenione zasługi w propagowaniu muzeów tego typu oddają teŜ wszel-
kie publikacje o charakterze krajoznawczym. Spośród licznie występujących na 
rynku przewodników, albumów, map turystycznych, publikacji dokumentują-
cych historię Polski czy regionu, dziedzictwo kulturowe oraz róŜnorodność 
etniczną kraju, zdaniem autorki, warto wspomnieć chociaŜby o serii wydawnic-
twa Demart „Polska niezwykła” czy wydawnictwa Muza „Ocalić od zapomnie-
nia” oraz o publikacjach o charakterze regionalnym (np. J. Ellwarta „Kraina  
w kratę”, wydawnictwa Region). 

Działania public relations w wypadku muzeów omawianego typu zyskują 
wymiar szczególny. Nie jest to bowiem świadome kreowanie dobrych relacji  
z otoczeniem za pomocą dostępnych narzędzi, lecz raczej wydarzenia z dzie-
dziny publicity, które finalnie wpływają na upowszechnienie wiedzy o muzeum 
i jego korzystnego wizerunku. Do tego typu aktywności moŜna zaliczyć 
„udział” muzeów w filmie. Mogą one stanowić obiekt filmu dokumentalnego, 
jednak wtedy mają dość wąskie grono odbiorców, bezpośrednio zainteresowa-
nych tematem. Daleko szerszy zasięg mają natomiast filmy fabularne. Wpraw-
dzie muzeum etnograficzne zwykle bywa wyłącznie tłem wydarzeń, jednak 
promocja jest tak duŜa, Ŝe znacznie przekracza zasługi filmów dokumentalnych. 
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Z badań Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wynika, Ŝe blisko połowa wy-
cieczek odwiedza je przede wszystkim z powodu kręconych tam filmów: 
„Ogniem i mieczem” oraz „Pana Tadeusza”19. Podobnie, skansen w Suchej, 
będący scenerią dla „Ślubów Panieńskich”, odnotowuje zainteresowanie zwie-
dzających związkami muzeum z filmem. 

Na szczególną uwagę, wśród działań promocyjnych podejmowanych przez 
muzea zasługują coraz popularniejsze eventy. Zarówno w teorii, jak i praktyce 
marketingowej, zaliczane są one do działań promocyjnych20. Według praktyka 
marketingu D. Kobera, „event marketing (…) na świecie ma rangę branŜy i jest 
wiodącą formą promocji firm, marek i idei. Jest teŜ jednym z najbardziej per-
spektywicznych kierunków rozwoju sposobów komunikacji z konsumentami”21. 

Tymczasem część instytucji kultury, zwłaszcza muzea, oferuje produkt złoŜony 
do tego stopnia, Ŝe często trudno odizolować działania promujące od części 
składowych samego produktu. Właśnie eventy wykorzystywane są jako nieod-
łączny element produktu turystycznego, jakim jest wizyta w muzeum, który ma 
ją wzbogacić, stać się źródłem niezapomnianych przeŜyć, a zatem być bodźcem 
do kolejnych odwiedzin i rekomendacji innym. W tym więc kontekście eventy 
wpisują się w definicję wydarzenia jako narzędzia public relations22. Równo-
cześnie jednak stwarzają moŜliwości wyeksponowania walorów danego regio-
nu, stawiając muzeum w roli ambasadora jego spuścizny kulturowej. Składa się 
na nią wiele elementów: architektura, sztuka i muzyka, ubiór, historia, religia, 
język, tradycje, gastronomia itp.23 Statyczna ekspozycja muzeum nie zawsze 
umoŜliwia wystarczająco dobre zapoznanie się z wymienionymi składowymi, 
lub teŜ czyni to w niewystarczająco atrakcyjny sposób. Eventy natomiast doko-
nują tego za pomocą całego arsenału środków atakujących wszystkie zmysły 
zwiedzającego (wzrok, słuch, zapach, dotyk i smak). Stają się przez to swo-
istym świętem, wydarzeniem bardzo istotnym w kalendarium muzeum, które  

                                                 
19 B. Adamczewska, Współpraca z mediami jako promocja muzeum. Walory skansenu wyko-

rzystywane w realizacji filmów, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu  
w Polsce nr 4, 2002, s. 11. 

20 Ph. Kotler, Marketing. Planowanie, wdraŜanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999,  
s. 559. 

21 D. Kolber, Event marketing – historia i systematyka, http://trademarketer.pl/index.php?option= 
com_content&view=article&id=32:event-marketing-historia-i-systematyka&catid=35:btl (20.02.13). 

22 Ph. Kotler, Marketing…, s. 623.  
23 Z. Kruczek, Współczesne tendencje w kreowaniu atrakcji turystycznych, w: Współczesne ten-

dencje w turystyce i rekreacji, red. J. Wyrzykowski, K. Klementowski, Wyd. Akademii Wycho-
wania Fizycznego, Wrocław 2004, s. 90. 
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w jeden dzień jest w stanie przyciągnąć liczbę uczestników porównywalną  
z liczbą odwiedzających obiekt w pozostałe dni roku24.  

Niemal kaŜde z analizowanych 47 muzeów proponuje zwiedzającym 
uczestnictwo w wydarzeniach. Ich charakter wynika z istniejących (obecnie lub 
w przeszłości) tradycji na danym obszarze i praktykowanych obrzędów. Czas 
odbywania uwarunkowany jest natomiast naturalną zmiennością pór roku lub 
zaplanowany jest w związku z innymi wydarzeniami (np. Noc Muzeów). Naj-
częściej organizowane są: warsztaty twórczości ludowej, pokazy rzemiosła 
tradycyjnego, festiwal kultury regionalnej, jarmarki rękodzieła, sztuki ludowej, 
tradycyjnego jadła, kiermasze wielkanocne i boŜonarodzeniowe, plenery malar-
skie, majówki, noc świętojańska (czyli w lubuskim tzw. Kupałki), święto mio-
du, święto chleba, doŜynki, poŜegnanie lata, wykopki, czyli kopanie (w zaleŜ-
ności od regionu Polski) ziemniaków, kartofli lub bulw. Celebrowane są teŜ 
unikatowe święta charakterystyczne dla danego regionu, np. „Czarne wesele”, 
czyli obrządek kopania torfu w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach25. 

Kolejne medium słuŜące promocji muzeów, jakim jest internet, ze względu 
na swoją rolę w dostosowywaniu oferty do wymagań współczesnego rynku 
wymaga, zdaniem autorki, osobnego omówienia.  

Internet jako narzędzie komunikacji w muzeach na wolnym powietrzu 

Udowadnianie znaczenia internetu we współczesnym świecie i jego wpły-
wu na skuteczność działań rynkowych jest juŜ dzisiaj truizmem. Wkracza on 
niepodzielnie we wszelkie sfery Ŝycia społecznego, będąc dla wielu podstawo-
wym (a nieraz jedynym) źródłem wiedzy. W branŜy turystycznej, według badań 
Gemius SA, dla 58% internautów stanowi główne źródło informacji na temat 
planowanego wyjazdu26. Trudno więc nie dostrzec konieczności istnienia  
w sieci, chcących podąŜyć za współczesnością, muzeów. Posiadanie strony 
internetowej jest przy tym aktywnością najbardziej oczywistą i podstawową. 
Zrozumiały to juŜ bez zastrzeŜeń wszystkie z analizowanych muzeów etnogra-
ficznych na wolnym powietrzu, z wyjątkiem (co moŜe być zaskoczeniem) Mu-

                                                 
24 Dowodzą tego dane zebrane przez autorkę. Za: E. Kasperska, Marketing eventowy w promo-

cji kulturowych wartości regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Marketing i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010. s. 358. 

25 Opracowanie własne na podstawie kalendarzy imprez muzeów etnograficznych na wolnym 
powietrzu. 

26 Turystyka wśród internautów, gemiusReport, wrzesień–październik 2008, s. 2. https://www.ge 
mius.pl/pl/raporty (20.02.13). 
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zeum Ziemi Biłgorajskiej, o którym informacje uzyskać moŜna tylko z oficjal-
nej strony miasta Biłgoraj lub portali krajoznawczych (tab. 2). W większości 
strony muzeów moŜna ocenić pozytywnie. Są czytelne, mają intuicyjny układ  
i przyjemną estetykę. Zawartość części stron ogranicza się do prezentacji pod-
stawowych informacji na temat muzeum, jego historii, zgromadzonych zbio-
rów, planowanych imprez i informacji organizacyjnych dla zwiedzających. Są 
jednak teŜ i takie, które proponują internautom wirtualny spacer po terenie mu-
zeum, odsłuchanie fragmentów nagrań ludowych, część ma oprawę muzyczną 
uaktywniającą się po wejściu na stronę.  

Tabela 2 

Analiza stron internetowych muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu i ich zawartości 

Strona 
www 

Wirtualny 
spacer po 
muzeum 

Polecane 
strony 

Sponso-
rzy lub 
patroni 

medialni 

Facebook 
Youtube/ 

Nk/ 
Twitter 

Najmniej 
polecanych 
stron/naj-

więcej pole-
canych stron 

46 10 25 11 28 2/1/1 
2/42 

Liczba muzeów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych muzeów. 

Ponad połowa muzeów poleca teŜ inne strony internetowe o bardzo róŜno-
rodnym charakterze (tab. 3), co jest działaniem przynoszącym wymierne korzy-
ści, bowiem na zasadzie wzajemności, portale polecane przez muzea rekomen-
dują je na swoich stronach27. Dla skutecznej promocji muzeów znaczenie mają 
zwłaszcza portale upowszechniające kulturę ludową oraz wiedzę krajoznawczą, 
a takŜe regionalne portale informacyjne i popularyzujące region. Odrębną, cho-
ciaŜ teŜ dość liczną, grupę polecanych stron stanowią adresy sponsorów anga-
Ŝujących się w mecenat muzeów. Wobec permanentnego niedofinansowania 
polskich obiektów kulturalnych informacja ta jest budująca. Są jednak niestety, 
na liście analizowanych instytucji kultury, równieŜ takie, które nie podają in-
formacji na ten temat. NaleŜy więc domniemywać, Ŝe po prostu nie mają Ŝad-
nego sponsora. W kilku przypadkach na stronach muzeów moŜna znaleźć re-
komendację dla restauracji. Są to lokale usytuowane na terenie muzeów lub  
w bezpośrednim ich sąsiedztwie, oferujące przewaŜnie dania kuchni regional-
nej, a więc będące tym samym dopełnieniem oferty kulturalnej muzeum o wra-
Ŝenia kulinarne. 

                                                 
27 Ze względu na rozmiary przedsięwzięcia, nie moŜna z całą pewnością stwierdzić, Ŝe są to 

działania wzajemne w wypadku wszystkich adresów, jednak wyrywkowe sprawdzenie kilkunastu 
z nich dowiodło, Ŝe strony polecających je muzeów są na nich obecne. 
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Tabela 3 
Analiza stron internetowych polecanych przez muzea 

Charakter polecanych stron 
internetowych 

Przykłady stron 

Strony samorządów 

miasta 
gminy 
powiaty 
województwa 

Instytucje państwowe 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Instytut Pamięci Narodowej 
Archiwum Państwowe 
Narodowe Archiwum Cyfrowe 
biblioteki 

Ogólnopolskie portale 
informacyjne 

http://www.coigdzie.pl/ 
http://www.konkursfotograficzny.info/ 

Bazy danych o muzeach 

http://www.museo.pl 
http://www.pasazmuzealny.pl/ 
http://skanseny.net/ 
http://muzeaskansenowskie.eu/ 

Regionalne media 
(patroni medialni) 

telewizja 
radio 
prasa  

Regionalne organizacje 
turystyczne 

http://www.prot.gda.pl/ 
http://www.kdot.pl/ 

Regionalne portale infor-
macyjne i popularyzujące 
region 

http://www.wrotapodlasia.pl/ 
http://jakiecudne.pl/ 
http://gramyrazem.eu/pl 
http://kulturamalopolski.pl/ 
http://www.krainawkrate.com.pl/ 
http://www.odkryjpomorze.pl/ 
http://lodzkie.travel// 
http://www.mojekaszuby.pl/ 
http://wrota.warmia.mazury.pl/ 
http://www.masuria.eu/ 
http://www.watra.pl/ 

Portale kulturalne i eduka-
cyjne 

http://free4edu.info/ 
http://www.benedyktyni.eu/ 
http://www.bohaterowie1939.pl/ 
http://www.naukadlaswiata.org/index.php 
http://www.martyrologiawsipolskich.pl/ 
http://www.kursnakulture.pl/ 
http://www.etnologia.pl/ 
http://pk.org.pl/ 
http://www.edukacjamuzealna.pl/ 

Portale krajoznawcze 

http://www.polskaniezwykla.pl 
http://www.zabytki.pl/ 
http://www.turystykadzieci.pl 
http://www.maliturysci.pl/ 
http://polskieszlakiwodne.pl/ 
http://www.turystykadlawszystkich.pl/ 
http://www.polen-gastgeber.com/ 
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Portale o tematyce wiej-
skiej i kulturze ludowej 

http://www.polskieetno.pl/ 
http://wiano.eu/ 
http://www.kulturawsi.pl/ 
http://www.kulturaludowa.pl/ 
http://www.aktywnawies.pl/ 

Tematyczne sklepy inter-
netowe 

http://www.folkownia.pl/ 
http://www.ludowomi.pl/ 
http://dolinakultury.pl/ 

Inne atrakcje turystyczne 

inne muzea etnograficzne 
inne atrakcje turystyczne z regionu (sanktuaria, pozostałe muzea, 
parki rozrywki – aquaparki, parki dinozaurów, itp.) 
obiekty gastronomiczne (głównie o  „ludowym” charakterze) 
galerie sztuki z regionu 

Inne portale o tematyce 
turystycznej 

http://zarabiajnaturystyce.pl/ 
http://www.targiturystyczneonline.pl/ 
http://noclego.pl/ 

Inne 

sponsorzy 
restauracje 
szkoły artystyczne 
uczelnie (instytuty etnologii i antropologii) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych muzeów. 

Ponad połowa muzeów jest obecna na Facebooku, dwa z nich mają profil na 
Youtube, jedno dodatkowo na Nk, a inne na Twitterze (tab. 2). Świadczy to  
o rozumieniu przez muzea potrzeby podąŜania za współczesnością. Wśród 
wszystkich analizowanych obiektów, jednym z  najbardziej aktywnych w sieci 
jest Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Park Etnograficzny w Tokarni, mają-
cy bardzo rozbudowaną, dynamiczną stronę (m.in. z wirtualnym spacerem), 
moŜliwość zapoznania się z ofertą muzeum na Youtube i posiadający konto na 
Facebooku. Liczba polecanych przez Park stron naleŜy równieŜ do jednych  
z najliczniejszych i wynosi 23 adresy.  

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli równieŜ jest 
obecne na Facebooku i Youtube, do tego ma profil na NK. Muzeum Etnogra-
ficzne w Toruniu prowadzi zdecydowanie najszerszą współpracę z partnerami, 
poleca aŜ 42 adresy, w tym licznie reprezentowane są instytuty etnologii i an-
tropologii polskich uczelni wyŜszych. Muzeum jest obecne na Facebooku,  
z czwartą, co do wielkości, liczbą zwolenników (1200 osób). Najbardziej lubia-
ny na Facebooku jest jednak zdecydowanie Kaszubski Park Etnograficzny im. 
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, który ma 5740 
fanów. Ponadto jako jedyny oferuje internautom moŜliwość ściągnięcia audio-
booka zawierającego omówienie muzealnych obiektów. Liczba rekomendowa-
nych przez wdzydzkie muzeum stron równieŜ jest jedną z największych i skupia 
30 adresów. Dodatkowo, dyrektor muzeum pełni równocześnie funkcję prezesa 
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Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu. Muzeum we Wdzydzach jest 
przy tym najstarszym tego typu obiektem w Polsce (powstało w 1906 roku), co 
nie przeszkadza mu, jak wykazano, być równocześnie pręŜnie działającą insty-
tucją, równieŜ w obszarze nowoczesnych form promocji marketingowej. 

Podsumowanie 

Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu, jak równieŜ inne instytucje kul-
tury, nie unikną dziś konkurowania o swój byt na rynku bogatym w bardzo róŜ-
norodne oferty, dostarczane przez bardzo wielu oferentów. Jest to przy tym 
rynek dynamiczny, odpowiadający na wyzwania współczesności generowaniem 
nowych produktów i nowymi sposobami ich promocji. Muzea sięgają takŜe po 
nowoczesne narzędzia, dołączając do listy swoich działań marketing sensorycz-
ny, eventy czy stałą i aktywną obecność w internecie. Jest to ich odpowiedź na 
rosnące wymagania klienta, którego nie zadowalają juŜ oglądane zza szyby 
muzealne eksponaty, omawiane przez „przykurzonych” kustoszy. Podobnie jak 
w innych dziedzinach Ŝycia, klient pragnie atrakcyjnego, barwnego przekazu 
przy uŜyciu nowoczesnych technik i przede wszystkim wygody w dotarciu do 
informacji. Wydaje się, Ŝe muzea zrozumiały tę podstawową determinantę ich 
współczesnej egzystencji i nie pozostaną w tyle za innymi podmiotami w walce 
o satysfakcję klienta. 
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OF OPEN-AIR ETHNOGRAPHIC MUSEUMS 
 

Summary 
 

The paper is an attempt to approximate promotion tools used by cultural institutions. These 
are discussed more detailed on the example of open-air ethnographic museums. The author want-
ed to point to the need for promotional activities by these entities. Especially because they are  
a component of the tourism product of the region and therefore they are, among other touristic 
attractions, the subject of consumer choices. Particular attention was paid to the presence of mu-
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GOSPODARKA REGIONALNA OPARTA NA WIEDZY  
I INNOWACJACH 

 
 
 
Streszczenie 

Obserwowane trendy rozwojowe nowoczesnych gospodarek pozwalają stwierdzić, Ŝe współ-
cześnie poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw czy regionów warunkowany jest przez 
ich innowacyjność. W realiach polskich szczególnego znaczenia nabiera ujęcie mezoekonomicz-
ne. W artykule teoretyczne rozwaŜania na temat gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach  
w aspekcie rozwoju regionów w Polsce zobrazowano wynikami badań empirycznych, które ilu-
strują aktualny wizerunek regionów. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, rozwój regionalny, wizerunek regionu, wiedza 

Wprowadzenie 

Innowacyjność regionów determinuje współcześnie rozwój regionalny. Ce-
lem artykułu jest próba teoretycznej i empirycznej refleksji nad mezoekono-
micznym wymiarem gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w aspekcie 
kreowania wizerunku regionu w Polsce. Poza krótką charakterystyką, w świetle 
literatury gospodarki opartej na wiedzy w ujęciu regionalnym, dokonano na 
podstawie najnowszych danych statystycznych pogrupowania i uporządkowania 
regionów w Polsce na poziomie NUTS-22 ze względu na poziom gospodarki 
regionalnej opartej na wiedzy i innowacjach. Tym samym zbudowano ranking 

                                                 
1 rafal.kloska@wzieu.pl. 
2 Podstawowym poziomem regionalnym, na którym głównie opiera się unijna polityka regio-

nalna jest NUTS-2. Por. D. Strahl, ZróŜnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2  
w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, s. 18. 
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województw oraz przeprowadzono analizę skupień celem wyodrębnienia grup  
o podobnym stopniu rozwoju.  

Gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach w aspekcie rozwoju regionów 

Współcześnie w rozwoju społeczno-ekonomicznym przestrzeni obserwuje 
się głębokie przeobraŜenia strukturalne i towarzyszące im nowe tendencje, 
wśród których naleŜy wymienić m.in.: 

– globalizację, 
– przyspieszenie postępu naukowego i technologicznego, 
– wzrastającą rolę otoczenia, 
– kluczową rolę powiązań sieciowych, 
– dynamiczny rozwój usług wyŜszego rzędu3. 
Trendy widoczne w światowej gospodarce sprawiają, Ŝe większość państw 

silnie rozwiniętych, jak równieŜ kraje rozwijające się, odchodzą od typowej 
gospodarki przemysłowej na rzecz gospodarki postindustrialnej, określanej jako 
gospodarka oparta na wiedzy (GOW). Ewolucja strukturalna doprowadziła bo-
wiem do rozwoju dojrzałych systemów gospodarczych, których strategicznym 
zasobem stała się wiedza4, a od jej poziomu i efektywnego wykorzystania zale-
Ŝy wzrost produktywności czynników wytwórczych i wysokie tempo wzrostu 
gospodarczego5. Dla współczesnej gospodarki najkorzystniejsze jest oparcie się 
na innowacjach i nowoczesnych technologiach6. Innowacyjność państw i regio-
nów nabiera aktualnie szczególnego znaczenia, bowiem szybki rozwój gospo-
darczy moŜliwy jest jedynie z wykorzystaniem wiedzy, badań naukowych  
i nowych technologii7. Innowacyjność warunkuje dziś rozwój społeczno-

                                                 
3 K. Miszczak, Charakterystyka współczesnego paradygmatu gospodarki przestrzennej, w: Go-

spodarka Przestrzenna, XI 2008, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządo-
wej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 
2008, s. 216. 

4 M. Jaworska, Strategiczny kierunek restrukturyzacji gospodarki jako uwarunkowanie rozwoju 
regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 197. 

5 E. Passella, Współczesny rozwój regionalny i lokalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu nr 1083, Wyd. Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, s. 55. 

6 D. Makulska, Rozwój jako przedmiot działań polityki regionalnej, w: Polityka gospodarcza: 
wyzwania, dylematy, priorytety, red. J. Stecewicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospo-
darczego SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, s. 241. 

7 Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, red. 
D. Strahl, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 13. 
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gospodarczy8. Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge based economy) okre-
ślana teŜ niekiedy jako gospodarka napędzana wiedzą (knowledge driver eco-
nomy) odnosi się zazwyczaj do poziomu makroekonomicznego – gospodarki 
kraju lub mezoekonomicznego – regionu9.  

W kontekście prezentowanych rozwaŜań w polskich realiach w wymiarze 
mezoekonomicznym zasadne wydaje się stosować określenie GROW, czyli 
gospodarka regionalna oparta na wiedzy lub szerzej GROWI – gospodarka re-
gionalna oparta na wiedzy i innowacjach. Istnieją ku temu pewne przesłanki. 
GROW(I) uwypukla bowiem wiodącą rolę regionów jako integratorów proce-
sów innowacyjnych, zachodzących w róŜnych gałęziach gospodarki i w świecie 
nauki a zarazem obszarów, gdzie dochodzi do implementacji procesów innowa-
cyjnych10. S. Korenik zwraca uwagę, Ŝe innowacje na początku XXI wieku 
stały się czynnikiem wzbudzającym rozwój społeczno-gospodarczy i – przez 
dyfuzję przestrzenną – są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się procesów 
rozwoju na inne obszary11. A. Nowakowska zaznacza, Ŝe innowacja jest proce-
sem geograficznie zakorzenionym, bowiem to region jest miejscem interakcji 
potrzebnych do zaistnienia procesów innowacyjnych12. Kluczem sukcesu ryn-
kowego jest stymulowanie innowacyjności na szczeblu regionalnym, bowiem 
większość sprzęŜeń zwrotnych zachodzi właśnie w tym wymiarze13. Występują 
tu najbardziej odpowiednie czynniki i warunki do kreowania innowacyjności14. 
Dodatkowo to symboliczne określenie GROW najszybciej kojarzy się z angiel-

                                                 
8 A. Mempel-ŚnieŜyk, Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Ekonomiczne Problemy Usług nr 22, Wyd. Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 292. 

9 E. Sobczak, ZróŜnicowanie rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej a poziom go-
spodarki opartej na wiedzy – ujęcie dynamiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu nr 46, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 27. 

10 M. Feltynowski, Ocena zdolności innowacyjnej regionu łódzkiego przy uŜyciu wskaźników 
syntetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 525, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 28, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 296. 

11 S. Korenik, Dylematy polityki regionalnej w drugiej dekadzie XXI wieku, w: Przestrzeń  
w nowych realiach gospodarczych, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu nr 42, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2012, s. 144. 

12 A. Nowakowska, Region w tworzeniu wiedzy i innowacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 141. 

13 D. Głaszczuk, Konsensus podmiotów „złotego trójkąta” w regionalnym systemie innowacji, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530, Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 72. 

14 E. Stawasz, Wybrane problemy realizacji polityki innowacyjnej w regionie łódzkim, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, Wyd. Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 269–270. 
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skim czasownikiem grow tłumaczonym jako rosnąć czy wzrastać, co moŜe su-
gerować wyzwanie pro- wzrostowe, a zarazem czynnościowy charakter tego 
pojęcia. Nie umniejszając roli GOW w wymiarze makroekonomicznym, w lite-
raturze znaleźć moŜna pewne modyfikacje tego symbolicznego określenia. 
Przykładowo, E. Nawrocka uŜywa skrótu GTOW w odniesieniu do gospodarki 
turystycznej opartej na wiedzy15. GROW mogłoby zatem stać się swoistą marką 
w odniesieniu do najsilniejszych regionów w Polsce w aspekcie rozwoju go-
spodarki opartej na wiedzy i innowacjach. 

Wyniki badań empirycznych 

W kontekście przedstawionych rozwaŜań podjęto próbę zaprezentowania 
wizerunku GROW w Polsce. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe ze statystycznego 
punktu widzenia gospodarka regionalna oparta na wiedzy i innowacjach – sta-
nowiąca merytoryczny przedmiot analizy – jest pewną wielowymiarową cha-
rakterystyką, której sposób mierzenia pozostaje niejednoznaczny, a ze względu 
na nieprecyzyjność tego typu terminów, najczęściej zakłada się daleko idącą 
zgodę powszechną co do ich znaczenia. Wyniki badań determinuje w głównej 
mierze ostateczna lista zmiennych diagnostycznych, jak równieŜ wybór miary 
odległości i metody grupowania (przy grupowaniu) oraz formuły agregacji 
(przy porządkowaniu liniowym). W związku z istnieniem wielu formuł norma-
lizacji zmiennych, sposobów określania wag, metod uśredniania wartości znor-
malizowanych, sposobów ustalania współrzędnych obiektu odniesienia i formuł 
obliczania odległości, w literaturze naukowej opisano wiele róŜnych miar agre-
gatowych (wykorzystywanych w praktyce przy m.in. sporządzaniu róŜnego 
typu rankingów). NaleŜy zatem pamiętać, Ŝe róŜne formuły agregacji mogą 
dawać róŜne końcowe wyniki nawet w odniesieniu do kryterium ogólnego re-
prezentowanego przez tę samą listę zmiennych diagnostycznych. Ostateczna 
lista zmiennych uwzględnionych w badaniu ma jednak decydujące znaczenie 
przy klasyfikacji obiektów, a więc powinna być uznana za najlepiej reprezentu-
jącą analizowane zagadnienie.  

Z uwagi na przesłanki merytoryczne oraz dostępność najnowszych danych 
statystycznych jako zmienne determinujące poziom rozwoju GROW w Polsce 
przyjęto następujące cechy statystyczne16: 

                                                 
15 E. Nawrocka, Perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy w regionie na 

przykładzie województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu nr 3, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 81–91. 

16 Dane statystyczne obrazują stan na koniec 2011 roku: Rocznik statystyczny województw 
2012, GUS, Warszawa 2012; Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012. 
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X1 – liczba zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowej na 1000 pracu-
jących ogółem, 
X2 – nakłady na działalność badawczo-rozwojową na 1 mieszkańca (w zł), 
X3 – zgłoszenia ogółem wynalazków krajowych do ochrony w Urzędzie Paten-
towym RP według siedziby głównego wnioskodawcy na 1 mln mieszkańców, 
X4 – patenty udzielone w Urzędzie Patentowym RP według siedziby głównego 
wnioskodawcy na 1 tys. mieszkańców, 
X5 – liczba pracowników naukowo-badawczych na 1000 osób aktywnych za-
wodowo, 
X6 – jednostki B+R ogółem na 1 tys. mieszkańców. 

Celem wizualizacji analizowanych danych wielowymiarowych wykorzy-
stano wielowymiarowe wykresy obrazkowe jako jedne z lepszych ogólnych 
technik eksploracyjnej analizy danych (rys. 1).  

 

 
Rys. 1. Wizualizacja danych wielowymiarowych województw w Polsce z uwagi na poziom 
GROW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Rocznik statystyczny województw 2012, GUS, 
Warszawa 2012; Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012. 
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Twarze Chernoffa pozwalają obserwacje wielowymiarowe przedstawić jako 
zarysy ludzkich twarzy, bowiem kaŜda z wykorzystywanych w badaniu zmien-
nych diagnostycznych stanowi odpowiednią charakterystykę twarzy typu, np. 
krzywizna ust, długość nosa, poziom połoŜenia uszu, spłaszczenie twarzy itp.17  
i tym samym ewentualne podobieństwo analizowanych w badaniu województw 
w Polsce moŜna oceniać na podstawie wzrokowej analizy twarzy zdefiniowa-
nych za pomocą branych pod uwagę cech statystycznych. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe 
przykładowo zachodniopomorskie jest podobne do lubelskiego czy teŜ do ku-
jawsko-pomorskiego, a nie jest podobne do mazowieckiego czy dolnośląskiego. 

Kombinację danych wielowymiarowych, świadczącą w tym wypadku o sile 
wizerunkowej GROW polskiej gospodarki, moŜna wyrazić w sposób syntetycz-
ny za pomocą odpowiednich formuł agregatowych z zakresu wielowymiarowej 
analizy porównawczej. Wartości współczynnika Wi otrzymane w wyniku nie-
waŜonych średnich wartości znormalizowanych metodą unitaryzacji zmiennych 
diagnostycznych pomnoŜonych przez 100, pozwoliły sporządzić (tab. 1) ran-
king województw w Polsce w 2011 roku ze względu na poziom rozwoju 
GROW (w rozumieniu przyjętych zmiennych)18. Pierwsze trzy miejsca w spo-
rządzonym zestawieniu GROW zajęły odpowiednio województwa: mazowiec-
kie, dolnośląskie i małopolskie, a na przeciwległym biegunie plasują się (od 
końca): lubuskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. NaleŜy jednak pod-
kreślić znaczne róŜnice w poziomie rozwoju GROW w Polsce, bowiem warto-
ści zastosowanego miernika Wi są w wyraźnym stopniu zróŜnicowane, a typowe 
województwo ma wartość tego wskaźnika w przybliŜonych granicach od 10 do 
57. Przyjmując bowiem skalę od 0 do 100%, róŜnica wartości zastosowanego 
miernika poziomu rozwoju między województwem mazowieckim – zwycięzcą 
rankingu – a dolnośląskim (drugim w klasyfikacji) wyniosła aŜ 39 punktów 
procentowych przy róŜnicy między mazowieckim a lubuskim (przegranym ran-
kingu) – na poziomie aŜ 93 punkty procentowe. Tym samym najlepszy region  
w rankingu miał wartość zastosowanego miernika prawie dwudziestokrotnie 
wyŜszą niŜ najsłabszy polski region. Mediana Wi wyniosła 28 i jest na dosyć 
niskim poziomie, przez co połowa polskich regionów ma wartość zastosowane-
go miernika co najwyŜej 28, a druga połowa co najmniej 28. NaleŜy takŜe pod-
kreślić, Ŝe 25% województw w Polsce ma wartość tego wskaźnika nie większą 

                                                 
17 Przyporządkowanie cech poszczególnym elementom twarzy przyjęto domyślnie proponowa-

ne przez program Statistica firmy StatSoft, przy uŜyciu którego wykonano wszystkie niezbędne 
obliczenia na potrzeby opracowania. 

18 WyŜsza wartość zastosowanego wskaźnika Wi oznacza wyŜsze miejsce w rankingu. 
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niŜ 16, a pozostałe 75% województw – 16 i wyŜszą. Z kolei 75% województw 
w Polsce ma wartość tego wskaźnika nie większą niŜ 44, a 25% województw – 
44 lub wyŜszą. Rozkład jest asymetryczny prawostronnie, przez co większość 
województw w Polsce ma wartość tego miernika poniŜej średniej.  

Tabela 1 

Ranking województw w Polsce ze względu na poziom GROW 

Województwo Miejsce w rankingu Wartość wi 
mazowieckie 1 98 
dolnośląskie 2 59 

małopolskie 3 57 

pomorskie  4 44 
śląskie  5 44 

wielkopolskie  6 41 
łódzkie 7 37 

lubelskie 8 29 

opolskie 9 27 
zachodniopomorskie 10 25 

kujawsko-pomorskie 11 22 
podkarpackie  12 17 

podlaskie  13 13 
świętokrzyskie 14 8 

warmińsko-mazurskie  15 7 

lubuskie 16 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Rocznik statystyczny województw 2012, GUS, 
Warszawa 2012; Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012. 

Poszukując województw w Polsce o podobnym poziomie rozwoju GROW, 
zastosowano aglomeracyjną metodę Warda z wykorzystaniem odległości eukli-
desowej i zestandaryzowanych zmiennych diagnostycznych przyjętych na 
wstępie. Wyniki grupowania zobrazowano na rysunku 2.  

Analizując przedstawiony dendrogram, rozsądny wydaje się podział na 
dwie grupy:  
1. Grupa I – warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, 

lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie, lubelskie i kujawsko-pomorskie. 
2. Grupa II –  mazowieckie, pomorskie, małopolskie, wielkopolskie, śląskie, 

łódzkie i dolnośląskie. 
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Rys. 2. Wyniki grupowania województw w Polsce pod względem poziomu GROW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Rocznik statystyczny województw 2012, GUS, 
Warszawa 2012; Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012. 

Celem weryfikacji uzyskanych wyników zastosowano jednoczynnikową 
analizę wariancji i dla najczęściej przyjmowanego w badaniach statystycznych 
poziomu istotności 0,05 wszystkie ujęte w badaniu zmienne diagnostyczne oka-
zały się cechami statystycznie istotnie róŜnicującymi grupy województw  
w Polsce w aspekcie poziomu rozwoju GROW (tab. 2).  

Tabela 2 

Wybrane wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji 

Zmienna 
Analiza wariancji 

Zaznaczone efekty są istotne dla p < 0,05 
X1 0,001867 
X2 0,014282 
X3 0,000167 
X4 0,018778 
X5 0,001458 
X6 0,000209 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Rocznik statystyczny województw 2012, GUS, 
Warszawa 2012; Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012. 
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Na podstawie wybranych statystyk opisowych w grupach, moŜna było wy-
ciągnąć dodatkowy wniosek, Ŝe województwa z grupy II mają wyŜszy poziom 
rozwoju GROW w porównaniu z pozostałymi (z grupy I). Świadczą o tym zde-
cydowanie wyŜsze przeciętne poziomy analizowanych zmiennych diagnostycz-
nych w regionach na poziomie NUTS-2 w grupie drugiej w porównaniu z ana-
logicznymi z grupy pierwszej. Porównując przedstawione rezultaty grupowania 
i porządkowania regionów w Polsce, siedem pierwszych miejsc w sporządzo-
nym rankingu zajmują województwa z grupy II o najwyŜszym poziomie rozwo-
ju. Tym samym w wyniku przeprowadzonego badania w Polsce zauwaŜyć 
moŜna grupę siedmiu województw (z wyraźną dominacją mazowieckiego),  
z silnie rozwiniętą gospodarką opartą na wiedzy i innowacjach oraz skupienie 
pozostałych dziewięciu województw o duŜo słabszym poziomie rozwoju 
GROW (rys. 2).  

 
Rys. 2. Grupy województw w Polsce o podobnym poziomie GROW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Rocznik statystyczny województw 2012, GUS, 
Warszawa 2012; Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012. 

Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych rozwaŜań, studiów literaturowych i przemy-
śleń własnych w polskich realiach do wymiaru regionalnego zasadne wydaje się 
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stosować określenie GROW, czyli gospodarki regionalnej opartej na wiedzy. 
Jako Ŝe wzrost potencjału do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji jest dziś 
jednym ze strategicznych wyzwań polityki regionalnej, symboliczne określenie 
GROW mogłoby stać się swoistą marką w odniesieniu do najsilniejszych w tym 
względzie regionów w naszym kraju. Na podstawie wyników przeprowadzo-
nych badań empirycznych moŜna zauwaŜyć w Polsce grupę siedmiu woje-
wództw (z wyraźną dominacją mazowieckiego) z silnie rozwiniętą gospodarką 
opartą na wiedzy i innowacjach oraz skupienie pozostałych dziewięciu woje-
wództw o duŜo słabszym poziomie rozwoju GROW. 
 

REGIONAL ECONOMY BASED ON KNOWLEDGE  
AND INNOVATION 

 
Summary 

 
The observed trends in the development of modern economies let us make a conclusion that 

presently the level of socio-economic development of countries or regions is conditioned by their 
innovation. In Polish reality the mezo-economic aspect is of particular importance. In the elabora-
tion, a theoretical discussion about the economy based on knowledge and innovation in the con-
text of regional development in Poland has been illustrated by the results of empirical studies that 
illustrate the current image of the regions. 
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Translated by Rafał Klóska 
 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 775       PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 30       2013 
 
 
 
 
SŁAWOMIR KOTYLAK 1 
Uniwersytet Zielonogórski 
 
 
 
 

PRZEMYSŁ KREATYWNY JAKO ELEMENT  
MARKETINGU TERYTORIALNEGO  

 
 
 
Streszczenie 

Aby uchwycić w pełni znaczenie przemysłu kreatywnego jako elementu marketingu teryto-
rialnego, będącego obecnie jednym z kluczowych czynników oddziałujących na konkurencyjność 
regionu, naleŜy uwzględnić to, Ŝe w gospodarce światowej konsumenci nie są zainteresowani 
wyłącznie nabywaniem dóbr i usług jako takich, gdyŜ czynnikami wpływającymi na wybór nie są 
juŜ wyłącznie funkcjonalność lub cena produktu, ale takŜe kontakt konsumenta ze szczególnym 
doświadczeniem, którego one dostarczają przez swoje symbole i wartości, jakie ze sobą niosą  
i które pomagają konsumentom budować własną toŜsamość opartą na poczuciu przynaleŜności, 
np. kulturowej czy regionalnej. W opinii autora zatem zasadne wydaje się zweryfikowanie hipo-
tezy, Ŝe przemysł kreatywny stanowi „nowy” – istotny element marketingu terytorialnego.  
W związku z tym, celem artykułu jest wskazanie zaleŜności, powiązań i wzajemnych relacji 
między przemysłem kreatywnym a elementami marketingu terytorialnego. 

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, przemysł kreatywny, region, rynek, produkt, gospodar-
ka 

Wprowadzenie 

Głównym walorem miasta/regionu/obszaru coraz częściej staje się atrakcyj-
ny wizerunek, którego siła zaleŜy od unikatowej kombinacji materialnych  
i niematerialnych, racjonalnych i emocjonalnych czynników. WaŜne jest zatem, 
aby włodarze, a takŜe sami mieszkańcy byli świadomi tego, jak ich mia-
sto/region/obszar postrzegane jest przez otoczenie, czyli w jaki sposób Ŝycie na 
danym terenie odzwierciedlone jest w jego wizerunku we wszystkich jego 

                                                 
1 s.kotylak@wez.uz.zgora.pl. 
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aspektach. Diagnoza tego stanu wskaŜe, jakiego rodzaju decyzje i działania 
powinny zostać podjęte, aby ów wizerunek podtrzymać, poprawić bądź całko-
wicie zmienić. 

KaŜde miasto/region/obszar, niezaleŜnie od wielkości i walorów (przyrod-
niczych, krajobrazowych, obiektów historycznych, bogatej toŜsamość kulturo-
wej) moŜe wykreować swój atrakcyjny wizerunek. Kluczem do szeroko rozu-
mianego sukcesu na rynku jest odpowiednia wiedza i umiejętności analityczne 
osób odpowiedzialnych za budowanie wizerunku, a takŜe ich kreatywność, 
odwaga i charyzma. 

W artykule autor podjął próbę wskazania, w jaki sposób region moŜe 
kształtować swój wizerunek, zgodnie z załoŜonymi celami i przy istniejących 
uwarunkowaniach, wykorzystując efekty towarzyszące gwałtownemu rozwo-
jowi koncepcji przemysłu kreatywnego. W pierwszej części artykułu przedsta-
wiono główne pojęcia, w drugiej – poddano analizie przyjęte załoŜenia teore-
tyczne. Dla potwierdzenia załoŜeń przedstawionych przez autora, wykorzystano 
źródła zastane, tj. prace poświęcone tematyce związanej z marketingiem teryto-
rialnym i przemysłem kreatywnym. 

Wprowadzenie do koncepcji marketingu terytorialnego 

Do opisu relacji między marketingiem a moŜliwościami jego wykorzystania 
w jednostkach terytorialnych róŜnego typu, najczęściej stosuje się pojęcie mar-
ketingu terytorialnego, choć podejście marketingowe w omawianym kontekście 
nazywane jest takŜe marketingiem: miejskim, komunalnym (głównie w literatu-
rze niemieckojęzycznej – komunales marketing), urbanistycznym, gminnym, 
regionu lub regionalnym, narodowym, krajowym, przestrzeni lub przestrzen-
nym oraz marketingiem miejsc. To ostatnie określenie, bezpośrednio tłumaczo-
ne z języka angielskiego (ang. place marketing), dominuje w światowej literatu-
rze przedmiotu, w której stosuje się równieŜ pojęcie marketingu destynacji 
(ang. destination marketing) w odniesieniu do marketingu obszarów turystycz-
nych. 

Jedną z najczęściej wskazywanych koncepcji, fundamentalną w obszarze 
marketingu terytorialnego, jest koncepcja Ph. Kotlera, zakładająca szerokie 
interpretowanie produktu, którym moŜe być wszystko to, co jest konieczne do 
zaspokojenia potrzeb nie tylko jednostki, ale całych grup społecznych. W takim 
rozumieniu, produktem marketingowym moŜe być takŜe określony region, mia-
sto czy gmina. Proces pogłębiania obszaru zainteresowań marketingu polegał na 
rosnącym zainteresowaniu czynnikami humanistycznymi i społecznymi, zakła-
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dając Ŝe przedmiotem wymiany między uczestnikami rynku są nie tylko dobra 
materialne, ale równieŜ idee, pomysły, usługi, miejsca, działania itp., natomiast 
realizatorami działań marketingowych mogą być równieŜ instytucje publiczne 
typu niekomercyjnego. Na gruncie tej teorii powstała koncepcja marketingu 
terytorialnego, którego pojawienie się było próbą przeniesienia i adaptacji kon-
cepcji sprzedaŜy i zarządzania, wypracowanych dla typowych produktów ryn-
kowych w sektorze prywatnym, do sektora publicznego, którego rozwój prze-
biegał w trzech etapach. Pierwszym z nich były lata 70. XX wieku, kiedy to, 
głównie w USA, intensywnie prowadzono prace naukowo-badawcze w tym 
kierunku. Drugi etap przypadał na lata 80. XX wieku. Wzrosło w tym czasie 
znaczenie europejskich ośrodków badawczych dla rozwoju teorii. Trzeci okres 
rozwoju koncepcji marketingu terytorialnego to czas, kiedy pojawiły się pierw-
sze polskie publikacje dotyczące tego zagadnienia, w latach 90. ubiegłego stu-
lecia2. 

Dokonując analizy literatury polskiej naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozwój koncepcji 
marketingu terytorialnego w ujęciu teoretycznym związany jest z pracami ta-
kich autorów jak M. Florek3, A. Szromnik4 czy T. Domański5. W swoich opra-
cowaniach proponują oni postrzegać miasto/region/obszar jako pewnego rodza-
ju produkt i, w zarządzaniu nim, stosować narzędzia wykorzystywane w prak-
tyce przedsiębiorstw. Zdaniem autorów, marketing terytorialny to całokształt 
skoordynowanych działań podmiotów lokalnych, regionalnych lub ogólnokra-
jowych, zmierzających do wykreowania procesów wymiany i oddziaływania 
przez rozpoznanie, kształtowanie i zaspokojenie potrzeb oraz pragnień miesz-
kańców. 

Przytoczeni autorzy wychodzą zatem z załoŜenia, Ŝe miasto/region/obszar 
funkcjonuje w sposób podobny do przedsiębiorstwa. Wytwarza dobra i usługi 
(sama w istocie będąc swoistym produktem) oferując je na rynku wewnętrznym 
i zewnętrznym. Zabiegając o sprzedaŜ swoich dóbr i usług miasto/region/obszar 
funkcjonuje w warunkach konkurencji innych ośrodków.  

                                                 
2 A. Szromnik, Orientacja marketingowa miasta (gminy) – próba uogólnienia i metoda pomia-

ru, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. śabiński, K. Śliwi ńska, PWE, War-
szawa 2002, s. 304–305. 

3 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 
2007. 

4 A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływanie,  
w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Cen-
trum Badań i Studiów Francuskich – Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 36. 

5 T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorial-
ny. Strategiczne wyzwania…. 
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Przedstawioną orientację teoretyczną naleŜy zaliczyć do pierwszej grupy 
definicji, w której to autorzy wskazują jako główny element – intensyfikację 
zjawiska konkurencji. Jeśli przyjąć, Ŝe konkurencję moŜna zdefiniować jako 
postrzeganą substytucyjność produktów z perspektywy oceny konsumenta, to 
wszystkie miasta konkurują ze sobą na róŜnych poziomach intensywności.  

Druga grupa poglądów w ujęciu teoretycznym zawiera stwierdzenie, Ŝe ist-
nieje prawidłowość, polegająca na tym, iŜ inwestycje realizowane w mie-
ście/regionie/obszarze w coraz mniejszym stopniu zaleŜne są od warunków 
naturalnych i zasobów jednostek terytorialnych, a główną determinantą jest 
zjawisko globalizacji przejawiające się przyspieszeniem przepływu kapitału, 
ludzi, dóbr, usług i technologii. W konsekwencji, co zauwaŜa P. Hetzel, globa-
lizacja wymaga, aby przeciwwagą dla tych zjawisk były działania podejmowane 
na poziomie lokalnym6. W konsekwencji zaznacza się wzrost świadomości 
społeczeństwa, związanej z przynaleŜnością do odrębnych wspólnot lokalnych, 
regionalnych, narodowych i etnicznych7. Jak pisze zatem M. Chrząścik, wpły-
wanie na opinie i postawy za pomocą odpowiednich działań powinno kształto-
wać oczekiwane sposoby zachowania się adresatów tych działań, zgodnie  
z interesem danej jednostki. W odniesieniu do mieszkańców moŜe to być, np. 
stworzenie właściwych warunków Ŝycia i rozwoju osobistego, kształtowanie 
społecznie akceptowanych wzorców zachowań w obszarze działalności gospo-
darczej i niegospodarczej, aktywizowanie społeczności lokalnej wokół waŜnych 
celów rozwojowych jednostki, rozwój indywidualnej przedsiębiorczości, krze-
wienie dorobku kulturowego i historycznego jednostki osadniczej lub kształto-
wanie pozytywnego wizerunku miasta/regionu/obszaru. 

Marketing terytorialny w tym ujęciu naleŜy zatem rozumieć jako element 
kreatywności terytorialnej w obszarze jakości Ŝycia, będącej głównym budul-
cem zmian w procesie rozwoju. Jak pisze R. Florida, kreatywność (postrzegana 
jako twórczość człowieka) jest najwaŜniejszym źródłem rozwoju społeczno-
gospodarczego8. W wyniku tego rozwoju powstaje nowa warstwa społeczno-
ekonomiczna, tzw. klasa twórcza (creative class), której efekty funkcjonowania 

                                                 
6 P. Hetzel, Dlaczego marketing terytorialny ma obecnie tak duŜe znaczenie?, w: Marketing te-

rytorialny, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 32. 
7 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne,  

w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN, Warszawa 2002, s. 50. 

8 R. Florida, The rise of the creative class, 2002, http://www.washingtonmonthly.com/features/ 
2001/0205.florida.html; R. Florida, Cities and the creative class, 2005, http://uv.vuchorsens.dk/r/ 
KAZ/Undervisning%202012-2013/GEOLOGI/B%C3%A6redygtighed/Befolkning%20og%20b% 
C3%A6redygtighed/GetFile.pdf. 
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dostarczane są w postaci wartości dodanej o charakterze niematerialnym. Mar-
keting terytorialny moŜe zatem stanowić o wartości dodanej do niematerialnej 
oceny miasta/regionu/obszaru. 

Pojęcie regionu w koncepcji marketingu terytorialnego jako element  
identyfikacji wyró Ŝników związanych z przemysłem kreatywnym 

Biorąc pod uwagę, Ŝe koncepcje teoretycznej analizy pojęciowej marketin-
gu terytorialnego wykazały, iŜ opisy definicyjne tego pojęcia odnoszą się wie-
lokrotnie do róŜnego rodzaju obszarowości definiowanej na podstawie róŜnych 
określeń przestrzennych, zdaniem autora waŜne jest, z powodu szczególnych 
cech przemysłu kreatywnego, sprowadzić określenie marketingu terytorialnego 
do płaszczyzny regionu. W związku z tym dla dalszych rozwaŜań, pojęcie re-
gionu będzie stanowiło podstawę wyznaczenia obszaru oddziaływania marke-
tingu terytorialnego. Wydaje się więc waŜne przedstawienie znaczeniowego 
interpretowania pojęcia region. 

Na potrzeby niniejszego artykułu autor zakłada, Ŝe definicję regionu moŜna 
tworzyć na podstawie kryterium przyrodniczo-geograficznego, historycznego, 
gospodarczego, społeczno-kulturowego oraz polityczno-administracyjnego. 
Uzasadnieniem takiego doboru kryteriów jest stwierdzenie, Ŝe w prawie wspól-
notowym brakuje jednolitej definicji tego pojęcia, z tego teŜ względu pojęcie 
regionu w Unii Europejskiej przyjęto oznaczać jako: 

− umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar odróŜniający się od 
terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi (przyrodniczo-
geograficznymi) lub nabytymi (antropogenicznymi), 

− obszar (część) przestrzeni kraju, spójny wewnętrznie (względnie jedno-
rodny) oraz róŜniący się istotnie od otaczających go obszarów (istotą 
regionu jest jego względna jednorodność przestrzenna, pozwalająca od-
róŜnić go od sąsiadujących obszarów – kryterium historyczne, politycz-
no-administracyjne), 

− wyodrębniony z otoczenia fragment przestrzeni, trwale zamieszkany, 
zagospodarowany i kontrolowany przez określoną zbiorowość ludzką 
(kryterium społeczno-kulturowe). 

Z punktu widzenia marketingu terytorialnego istotne jest ujęcie administra-
cyjne regionu i z tego teŜ względu przyjmuje się, Ŝe regiony to przestrzenne 
podsystemy gospodarki przynaleŜne administracyjne do określonego obszaru  
o róŜnych związkach i relacjach przestrzennych stanowiące najwyŜszą jednost-
kę podziału terytorialnego kraju, o względnie duŜej powierzchni, znacznej licz-
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bie mieszkańców, stosunkowo jednolitej gospodarczo, społecznie i kulturowo, 
w ramach której prowadzona jest – przez powołane do tego organy – stosowna 
do potrzeb i uwzględniająca jej specyfikę samodzielna polityka rozwoju regionu 
(polityka intraregionalna9). Równie złoŜone, jak kryteria wyodrębniania defini-
cyjnego regionu, są czynniki wpływające na proces jego rozwoju. Zalicza się do 
nich zjawiska demograficzne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, specyficz-
ne oraz zewnętrzne10. 

Przekonujące jest zatem załoŜenie, jak pisze T. Madej, Ŝe wraz ze wzrostem 
znaczenia regionu jako specyficznego podmiotu ekonomicznego, wzrasta takŜe 
jego znaczenie, jako podmiotu polityki krajowej i regionalnej reprezentowanej 
przez działania w obszarze marketingu terytorialnego. Wstępnym etapem badań 
poziomu rozwoju regionalnego jest analiza warunków rozwojowych poszcze-
gólnych regionów. WiąŜe się to z pojęciem efektywności regionalnej, które 
definiowane jest jako „miara stopnia racjonalności procesu rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu” i stanowi najistotniejszą cechę rozwoju regionalnego11.  

Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę załoŜenia metody oraz kon-
cepcji wdraŜania i realizacji strategii marketingowej w ramach marketingu tery-
torialnego. Stopień rozwoju poszczególnych regionów wpływa zatem na po-
ziom ich konkurencyjności względem siebie. Do podstawowych czynników 
wpływających na ten proces zalicza się obecnie: nowoczesność, róŜnorodność  
i innowacyjność gospodarki regionalnej, jakość zagospodarowania przestrzen-
nego, poziom rozwoju infrastruktury oraz kapitał ludzki, dzięki którym regiony 
zdolne są do tworzenia oferty, znajdującej odbiorów takŜe na rynkach między-
narodowych. Cechy te stanowią bezpośrednie połączenie z teorią konkurencyj-
ności jako podstawowego determinantu marketingu terytorialnego. 

Istota przemysłu kreatywnego i jego implikacje znaczeniowe  

Pojęcie przemysłu kreatywnego (ang. creative industries) utoŜsamiane jest 
jednocześnie z terminami przemysł kultury (ang. cultural industries)12, a takŜe 

                                                 
9 Polityka intraregionalna, http://www.sztando.com/pdf_materialy/polityka_intraregionalna.pdf. 
10 T. Madej, Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 1998, s. 12. 
11 Ibidem, s. 13. 
12 Podejście francuskie – we Francji od 1944 roku funkcjonował termin „sektor kulturowy”, 

który opisywany był jako instrument kapitalistycznego oddziaływania, pozbawiający artystów 
oraz ich pracę cech artystycznej wartości na rzecz upodmiotowienia materialnego. W bardziej 
pozytywnym znaczeniu termin pojawił się w latach 70. razem z badaniami Myerscough. 
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ekonomia doświadczeń lub doznań (ang. experience economy)13 w zaleŜności 
od przyjętych kryteriów badania. Niemniej u podstaw etymologii słowa leŜy 
pojęcie kreatywność (ang. creative), dla którego trudno osiągnąć porozumienie 
w sprawie jednoznacznej definicji, równieŜ dlatego, Ŝe kreatywność ma impli-
kowany charakter wielowymiarowy i przekrojowy. 

Obecnie na podstawie wielu definicji prezentowanych przez badaczy moŜna 
wyodrębnić i określić niektóre cechy kreatywności. Termin „kreatywność” pre-
zentowany jest najczęściej jako zdolność myślenia w sposób innowacyjny, czyli 
opracowywania nowych koncepcji, które łączą w niespotykany dotąd sposób 
pewne elementy rzeczywistości. Kreatywność zatem róŜni się od innowacyjno-
ści, z którą jest często kojarzona i traktowana jako synonim, w tym aspekcie, Ŝe 
jest zdolnością, którą dane osoby mogą mieć lub nie, natomiast za innowacyj-
ność uznaje się zasadniczo proces umoŜliwiający skonkretyzowanie koncepcji 
mającej cechy nowości lub sam produkt będący rezultatem takiego procesu. 

W większości opinii, kreatywność jest głównym budulcem zmian w proce-
sie rozwoju. Kreatywność w ujęciu sztuki odnosi się do umiejętności tworzenia 
czegoś nowego. D. Throsby14 zdefiniował ją jako wyobraźnię pochodzącą  
z istniejących, nowych i łączonych pomysłów, ocenę, która reguluje i kontroluje 
wyobraźnię oraz smak określany jako wewnętrzne odczucie. W ekonomii kre-
atywność określana jest przez związane z nią innowacje. W teorii J. Schumpete-
ra kreatywność rozumiana jest w ramach innowacji, jako dynamiczny proces 
wewnątrzekonomiczny moŜliwy do racjonalnego wytłumaczenia15. Schumpeter 
nie określa jednak pojęcia kreatywności jako tworzenia nowych rzeczy w sztu-
ce, ale jako oryginalność w wyraŜaniu, która jest osiągana dzięki rozwojowi 
edukacji, inwestycjom, pracy nad strukturami przedsiębiorstw oraz zarządza-
niem personelem16. 

Warto równieŜ zauwaŜyć, mimo Ŝe nie istnieją ograniczenia etymologiczne 
i semantyczne w odniesieniu do dziedzin, do których moŜe się odnosić termin 
„kreatywność”, naleŜy stwierdzić, Ŝe o ile kreatywną określa się zazwyczaj 
dobro lub usługę mające cechę, która ma charakter innowacyjny w dziedzinie 

                                                 
13 Podejście nordyckie – zgodnie z Segars’em i Huijgh’em koncepcja experience economy 

(ekonomia doznań) została przedstawiona w 1967 roku w „Societe du spectacle” i zwróciła uwa-
gę na rosnący wpływ społeczeństwa masowego i kultury konsumpcji. Gerhard Schulze określił to 
społeczeństwo mianem experience society. Następnie B.J. Pine i J.H. Gilmore, którzy nowocze-
sną ekonomię usługową określili mianem experience economy (ekonomii doświadczeń) uznali, Ŝe 
na wartość fizyczną produktu wpływa nie cena, a doświadczenie, jakie płynie z jego uŜytkowania. 

14 D. Throsby, Economics and culture, Cambridge University Press, 2001. 
15 J. Schumpeter, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960. 
16 Economy of Culture in Europe, European Commission, E&C, Brussels 2006, s. 41 
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sztuki i kultury, o tyle terminu tego nie odnosi się do dobra lub usługi mającej 
cechy w zakresie innowacyjności w dziedzinie nauki lub techniki. 

Powracając do pojęcia przemysł kreatywny naleŜy stwierdzić, Ŝe w Europie 
i poza nią występują istotne róŜnice definicyjne, ze względu na zakres sfery, 
jaką obejmują. W Stanach Zjednoczonych coraz częściej uŜywa się terminu 
przemysł informacyjny, w Niemczech mówi się o gospodarce kultury (niem. 
Kulturwirtschaft), w Holandii jest to przemysł praw autorskich (ang. copyright 
industries), natomiast w Wielkiej Brytanii definicja ta jest rozszerzona do poję-
cia przemysłu kreatywnego (ang. creative industries). 

Istotne z punktu widzenia znaczeniowego jest równieŜ bezpośrednie powią-
zanie pojęć przemysł kreatywny i sektor lub sektory kreatywne. Pojęcie „sektor 
kreatywny” jest zamiennie stosowane z pojęciem „sektory kreatywne”, mimo Ŝe 
znaczą to samo. MoŜna przyjąć, Ŝe oba terminy są poprawne, chociaŜ zdania 
specjalistów są podzielone. Liczba mnoga wynika z dosłownego tłumaczenia 
creative industries („przemysły” kreatywne, sektory kreatywne). Stosowanie 
pojęcia „sektor kreatywny”, w którym wyróŜnia się poszczególne branŜe, wyda-
je się być jednak bardziej stosowne. Zwłaszcza, jeśli przeanalizuje się znaczenie 
słowa „sektor”, które jest częścią gospodarki wydzieloną ze względu na okre-
ślony typ własności, produkcji lub usług. 

Osoby zajmujące się przemysłem kreatywnym, m.in. A. Klasik17 czy  
R. Caves18 kładą nacisk na komercyjny, ekonomiczny wymiar kreatywności, 
gdyŜ są to sektory, które czeka rozwój, natomiast trudno obecnie określić, jaka 
będzie jego dynamika. Przemysł kreatywny w ich ocenie to gospodarka oparta 
na kreatywności oraz tworzenie biznesowego otoczenia dla środowisk kreatyw-
nych. W czynnościowym znaczeniu zatem, przemysł kreatywny to połączenie 
tych dwóch sfer przez współistnienie sfery profit i non profit. Jak stwierdza  
T. Fleming: „Chodzi o to, by artyści poczuli się i stali przedsiębiorcami, gdyŜ 
połączenie tych dwóch sfer, sztuki i przemysłu, przynosi rezultaty”19.  

Czym dokładnie jest przemysł kreatywny? Brytyjski Departament ds. Kul-
tury, Mediów i Sportu (DCMS) przedstawił następującą definicję: „przemysły, 
które mają źródła w kreatywności jednostki, w umiejętnościach i talencie,  

                                                 
17 A. Klasik, Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglome-

racji Górnośląskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 21. 
18 R. Caves, Creative industries: contracts between arts and commerce, „The Journal of Eco-

nomic Perspectives” 2003, Vol. 17, No. 2, s. 73–84, http://www.aysps.gsu.edu/isp/files/ISP_ 
SUMMER_SCHOOL_2008__SEAMAN_Contracts_between_Art_and_Commerce.pdf. 

19 Polska w ogonie innowacyjności, „Forbes” 2011, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/ 
wydarzenia/polska-w-ogonie-innowacyjnosci,12453,1. 
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i które mają potencjał, by poprzez tworzenie i wykorzystywanie własności inte-
lektualnej tworzyć bogactwo i miejsca pracy”20. DCMS wymienia 11 sektorów 
kreatywnych, do których zalicza: architekturę; film; video, fotografię; modę; 
muzykę i sztukę performerską; oprogramowanie, gry komputerowe, publikacje 
elektroniczne; prasę i ksiąŜki; radio; reklamę; rzemiosło artystyczne; sztukę  
i antyki; sztukę uŜytkową (design); telewizję. ZbliŜona do powyŜszej klasyfika-
cji jest równieŜ przyjęta przez UNCTAD klasyfikacja, według której na prze-
mysł kreatywny składają się cztery kategorie: dziedzictwo, sztuka, media oraz 
projekty uŜytkowe21. 

Podsumowując rozwaŜania teoretyczne dotyczące przemysłu kreatywnego 
naleŜy wskazać na elementy, które stanowią wspólny mianownik zbioru cech 
marketingu terytorialnego i przemysłu kreatywnego. Zalicza się do nich: 

– pasję mieszkańców, 
– wyodrębnioną toŜsamość kulturową, 
– tradycjonalizm, 
– schematy myślowe i skojarzeniowe, 
– legendy, mity, historie, 
– atmosferę miejsca, 
– jakość Ŝycia. 
NaleŜy zatem wyraźnie podkreślić, Ŝe przemysł kreatywny w odniesieniu 

do marketingu terytorialnego „nie jest produktem” jak w tradycyjnych kampa-
niach marketingowych. Nie kupuje się ani samego miejsca, ani Ŝadnego z naj-
waŜniejszych elementów jego toŜsamości. Pasje mieszkańców, ich schematy 
myślowe, wytrwałość, wola, jak i atmosfera miejsca, jego historia, legendy, 
mity nie staną się nigdy przedmiotem Ŝadnego przetargu22, natomiast czynniki 
te są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania przemysłu kreatywnego. 
Niemniej jednak wszystkie wymienione elementy są wykorzystywane w pro-
mocji, zarówno w nieformalnych, jak i zorganizowanych kampaniach, gdyŜ 
tradycja jest niewyczerpanym źródłem inspiracji promocji miejsca. 

                                                 
20 DCMS Investing in creative industries – a guide for local authorities, UK Government, De-

partment of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009. 
21 UNTCAD (ang. United Nations Conference on Trade and Development) – organ pomocniczy 

Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie. Ma za zadanie 
wspieranie rozwoju gospodarczego, handlu międzynarodowego i światowych inwestycji. W okresie 
między sesjami organem wykonawczym jest Rada do spraw Handlu i Rozwoju (ang. Trade and 
Development Board, TDB). Obecnie członkami UNCTAD jest 193 państw, w tym Polska. 

22 A. Duda, Istota i rola public relations, w: Public relations miast i regionów, red A. Duda, 
Difin, Warszawa 2010. 
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Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego 

W czasach intensywnej konkurencji między regionami, istotnym elementem 
strategii marketingu terytorialnego jest kreowanie pozytywnego wizerunku 
regionu. WaŜną rolę w tym procesie odgrywa eksponowanie i interpretowanie 
wartości kulturowych. Przemysł kreatywny jako zjawisko, mające na celu 
wzmocnienie i powiększenie liczby wzajemnych powiązań między trzema 
płaszczyznami aktywności społecznej, tzn. toŜsamością społeczną regionu, kul-
turą regionu i biznesem w regionie przez swoje implikacje stanowi podstawę 
dla określania wyznaczników i załoŜeń podstawowych przygotowywanych dla 
regionów, strategii marketingowych w obszarze długotrwałego, planowego  
i racjonalnego działania, polegającego na upowszechnieniu w otoczeniu jego 
charakterystycznych cech, właściwości i funkcji. 

Jednym z głównych elementów wpływających na marketing terytorialny – 
przemysł kreatywny jest zatem swego rodzaju toŜsamość regionu, będącą punk-
tem wyjścia i podstawą do podejmowania działań zmierzających do kreowania 
pozytywnego wizerunku regionu. Podejście to naleŜy zatem przedstawiać jako 
zbiór cech charakterystycznych dla regionu, które wyróŜniają je spośród innych 
i wyraŜają się wszelkimi działaniami, jakie naleŜy podjąć w regionie, tworząc 
jego osobowość, tak istotną z punktu widzenia marketingu terytorialnego. 

Obecnie w Polsce i na świecie prowadzona jest szeroko zakrojona dyskusja 
nad znaczeniem przemysłu kreatywnego i jego oddziaływania na rozwój regio-
nów. Obszarowość tych zjawisk sprowadzona do płaszczyzny regionu jest moŜ-
liwa, jak pisze R. Florida, dzięki występowaniu na danym terenie (w ujęciu np. 
geograficznym, historycznym, ekonomicznym) trzech czynników o charakterze 
inicjującym, tj. technologii, talentu, tolerancji (3T)23. Osoby kreatywne zatem 
(przedstawiciele klasy twórczej, np. nauczyciele, artyści, inŜynierowie, projek-
tanci, programiści, itd.), dzięki powiązaniu obszarowemu wzajemnie stymulują 
swoje działania zdecydowanie silniej niŜ gdyby były rozproszone. 

W związku z powyŜszym oczywiste staje się powiązanie charakterystycz-
nych cech opisujących przemysł kreatywny ze szczególnymi cechami marketin-
gu terytorialnego, takimi jak wizerunek i komunikat. Wizerunek regionu jest 
więc relacją między mieszkańcami oraz osobami z zewnątrz, aby dotarł sku-
tecznie do określonej grupy odbiorców, powinien być zakomunikowany w spo-
sób najprostszy oraz najbardziej jednoznaczny. Zwraca się takŜe uwagę na to, 
by działania promocyjne nie były jednostronnym przekazem, lecz stanowiły 

                                                 
23 R. Florida, The rise…; R. Florida, Cities and the creative class… 
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obustronną komunikację. Taka komunikacja opiera się na załoŜeniu, Ŝe miesz-
kańcy regionu są współtwórcami określonego wizerunku oraz towarzyszących 
im działań. Proces ten zakłada partycypację mieszkańców w działaniach pro-
mocyjnych i osobiste zaangaŜowanie w ten proces. 

W lutym 2007 roku TNS OBOP przeprowadził badanie „Mieszkańcy  
o swoim mieście” na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków. Jednym z badanych 
zagadnień była postrzegana przez mieszkańców potrzeba promocji miasta. Na 
rysunku 1 przedstawiono rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie „Czy wła-
dze miasta powinny podejmować działania promocyjne mające na celu rekla-
mowanie miasta?”. 

tak, to inwestycja, 
która przyniesie 

korzyść
87%

nie, to 
niepotrzebny 

wydatek
7%

trudno powiedzieć
6%

 
Rys. 1. Odpowiedzi respondentów dotyczące podejmowania przez miasto działań promocyjnych 
mających na celu reklamowanie miasta 

Źródło: U. Krasowska, Wykorzystanie badan opinii w tworzeniu i prowadzeniu działąń promocyj-
nych, http://www.outdoordla miast.pl/festiwal/pierwsza edycja/prezentacje.asp. 

MoŜna stwierdzić, Ŝe z jednej strony promocja miasta/regionu/obszaru jest 
pozytywnie rozumiana w społecznościach lokalnych, z drugiej strony nasuwa 
się pytanie, czy zgodnie ze wspomnianą teorią partycypacji lokalnej społeczno-
ści w działania marketingu terytorialnego, moŜe ona istotnie wpłynąć na jego 
postać i charakter. 

Biorąc pod uwagę załoŜenia teoretyczne dotyczące aktywności kreatywnej 
społeczeństwa wyraŜonej wzrostem potencjału przemysłu kreatywnego oraz 
sektora kreatywnego w Polsce moŜna stwierdzić, Ŝe do takowej partycypacji 
dochodzi i z czasem jej udział w działaniach związanych z marketingiem teryto-
rialnym będzie rósł.  

Obecnie tylko nieliczne miasta i regiony oparły swoje strategie marketin-
gowe na koncepcji wykorzystania kreatywności kulturowej jako wyróŜnika  
i elementu, wokół którego tworzy się i tworzyć się będzie w przyszłości działa-
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nia promocyjne, informacyjne, wizerunkowe i kontekstowe. RóŜnorodność 
kulturowa, będąca kluczowym elementem przemysłu kreatywnego jest jednak 
na tyle silnym spoiwem między wizją miasta/regionu/obszaru a potrzebą utoŜ-
samienia się społeczności danego terenu, Ŝe twórcy koncepcji marketingowych 
juŜ dziś powinni się skupić nad takim ukierunkowaniem strategii, które umoŜ-
liwi skanalizowanie „energii przynaleŜności etnicznej” w bardziej wymierne 
formy słuŜące tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta/regionu/obszaru. 

Twórcy kampanii promujących miasta/regiony/obszary i budujący ich wize-
runek chętnie sięgają po tropy wizualne sprawdzone juŜ na gruncie identyfikacji 
kulturowej. P.H. Lewiński dlatego podkreśla, Ŝe ich atrakcyjność polega przede 
wszystkim na skuteczności gry podejmowanej z odbiorcą w kreowaniu świata, 
polegającej na konotacjach kulturowych24. Oczywiste staje się wówczas, Ŝe 
przemysł kreatywny w tym ujęciu jest platformą dostarczającą z jednej strony 
elementów kluczowych dla rozpoznawalności przekazu, z drugiej zaś przez 
swój produktowy charakter stanowi bezpośrednie wsparcie w obszarze dostar-
czenia dóbr i usług wspierających realizowany przekaz.  

Innym istotnym elementem łączącym przemysł kreatywny i marketing tery-
torialny jest postrzeganie tego pierwszego. Przemysł kreatywny jako sektor 
gospodarki jest utoŜsamiany z pozytywnym przejawem aktywności gospodar-
czej związanej z kreatywnością i ekspansywnością związaną ze stałym posze-
rzaniem własnej domeny o coraz to nowe obszary związane z „kulturą”, np. 
internet, technologie multimedialne, turystykę, rozrywkę. Im go więcej w danej 
gospodarce, tym lepiej świadczy to o jej poziomie rozwoju, innowacyjności, 
szansach na przyszłość. Sektor ten i związane z nim pojęcia, takie jak: kreatyw-
ność, przemysł kultury, własność intelektualna, rozwój oparty na zasobach kul-
tury, moŜe dlatego stanowić o sile przekazu związanego z działaniami w sferze 
marketingu terytorialnego. MoŜna zatem mówić o swego rodzaju ekosystemie 
między przemysłem kreatywnym a marketingiem terytorialnym. Funkcjonowa-
nie jednego wzmacnia i poszerza siłę drugiego. Ponadto występuje w tym eko-
systemie silne sprzęŜenie zwrotne, gdyŜ przemysł kreatywny, jak kaŜda forma 
działalności gospodarczej, równieŜ wymaga wsparcia w obszarze promocji  
i marketingu. 

 

                                                 
24 P.H. Lewiński, Obraz świata w reklamie, w: Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dą-

browska, J. Anusiewicz, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2218, Język a Kultura, t. 13, Wro-
cław 2000, s. 211. 
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Podsumowanie 

NaleŜy stwierdzić, Ŝe szeroko rozumiany marketing miejsc stanowi przede 
wszystkim przeniesienie marketingowego myślenia na grunt miast/regionów/ 
obszarów. Przemysł kreatywny to zaś wyodrębniona grupa działań ludzkich  
o charakterze produktowo-usługowym silnie nacechowana aspektem kulturo-
wym z pierwiastkiem kreatywności. Nie naleŜy jednak zapominać o złoŜoności 
tych specyficznych produktów. Działania na rzecz promocji i budowania wize-
runku opartego na ideach zastosowania kulturowego umocowania przemysłu 
kreatywnego nie tylko odnoszą się do wielu grup odbiorców, ale równieŜ słuŜą 
rozmaitym celom, jednak narzędzia formalne, z jakich korzysta się tworząc  
i realizując marketing terytorialny, wciąŜ pozostają te same. 

Marketing terytorialny, który posługuje się wątkami zaczerpniętymi z idei 
przemysłu kreatywnego, nie tylko rozsławia dane miejsce, ale przede wszyst-
kim oŜywia tradycje i przypomina o ich istnieniu. Sposobem na „kulturowo 
poprawną” promocję powinno zatem być poszukiwanie wyjątkowości przez 
odkrywanie lub reinterpretowanie przeszłości. Tradycja powinna uwodzić, in-
trygować i budzić zainteresowanie. Przemysł kreatywny jako element marke-
tingu terytorialnego tworzy atrakcyjną interpretację kultury i tradycji o bardzo 
szerokim wachlarzu znaczeń. Dzięki temu, marketing terytorialny realizowany  
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi marketingowych, będzie  
w stanie zaspokoić jedną z fundamentalnych potrzeb – potrzebę odkrywania. 
WiąŜe się to bezpośrednio z kluczową cechą marketingu terytorialnego, a mia-
nowicie z obietnicą daną odbiorcy, Ŝe w promowanym miejscu tkwi wspomnie-
nie Ŝywej tradycji, unikatowej i wartej doświadczenia, i iŜ tylko wytrwały od-
biorca, przekształcając się w poszukiwacza, dotrze do sedna, do rdzenia, do 
prawdziwych treści kultury. Sekret pozostaje ukryty, dostępny tylko dla wybra-
nych. 

 
CREATIVE INDUSTRY AS A PART OF TERRITORIAL MARKETIN G  

 
Summary 

 
In order to fully grasp the importance of the creative industry as a part of territorial market-

ing, which is now one of the key factors influencing the competitiveness of the region, it is neces-
sary to consider that in the world economy consumers are not only interested in purchasing just 
goods and services, as the factors having an impact on the choice are not only functionality or the 
price of the product, but also the contact of the consumer with a particular „experience”, which 
they provide with their symbols and values, they bring with them and which help customers build 
own identity based on the sense of affiliation, i.e. cultural or regional one. Therefore, in the au-
thor’s opinion it is reasonable to verify the hypothesis that the creative industry becomes a „new” 
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– essential part of the territorial marketing. Thus, the aim of the article is to identify interdepend-
ence, connections and mutual relations between the creative industry and parts of territorial mar-
keting.  

Keywords: creative industries, place marketing, region, market, product 

Translated by Sławomir Kotylak 
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WYKORZYSTANIE MODELI ŚCIEśKOWYCH  
DO WYZNACZANIA INDEKSÓW ATRAKCYJNO ŚCI  

OBSZARÓW TERYTORIALNYCH  
 
 
 
Streszczenie 

W ostatnich latach moŜna zauwaŜyć, Ŝe zarówno gremia praktyków biznesowych, jak i śro-
dowiska naukowe zajmujące się problematyką zarządzania i marketingiem coraz większą uwagę 
poświęcają zagadnieniom związanym z pomiarem oraz kreowaniem niematerialnych zasobów 
przedsiębiorstw. Omawiane obszary problemowe stanowią istotne kwestie nie tylko dla podmio-
tów stricte rynkowych, ale równieŜ dla jednostek terytorialnych, dla których głównym czynni-
kiem sukcesu w dzisiejszych czasach staje się sposób postrzegania ich przez potencjalnych intere-
sariuszy (rozumianych jako potencjalnych inwestorów – przedsiębiorców, mieszkańców, tury-
stów, władze centralne) w ujęciu poszczególnych płaszczyzn problemowych poddanych ocenie  
i badaniu. W artykule przedstawiono moŜliwości zastosowania modeli ścieŜkowych do wyzna-
czania indeksów atrakcyjności obszarów terytorialnych, takich jak miasta, gminy, województwa, 
regiony geograficzne lub terytorialne a nawet całe państwa. Ponadto w artykule zaprezentowano 
wyniki badań własnych na próbie ponad 1000 respondentów, których poproszono o ocenę atrak-
cyjności rynku ukraińskiego w obszarze moŜliwości podjęcia tam pracy zarobkowej. 

Słowa kluczowe: modele ścieŜkowe, indeks atrakcyjności, obszary terytorialne, postrzeganie 
rynku ukraińskiego 

Wprowadzenie 

Obecnie w literaturze przedmiotu poświęconej zagadnieniom marketingu 
terytorialnego moŜna coraz częściej spotkać się ze zwrotem „zarządzanie wize-
runkiem jednostki terytorialnej”. Mając na uwadze jedną z myśli Ph. Kotlera 
naleŜy pamiętać o tym, Ŝe „aby móc czymś zarządzać trzeba pierw móc to wyli-

                                                 
1 lukasz.m.skowron@gmail.com. 
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czyć”. W związku z tym wydaje się naturalna konieczność wprowadzenia ogól-
nie przyjętego narzędzia pomiarowego, które pozwoliłoby na jednoczesny po-
miar sposobu postrzegania danej jednostki terytorialnej w szczegółowym zesta-
wieniu poszczególnych kryteriów oceny (z perspektywy róŜnych grup interesa-
riuszy), jak równieŜ umoŜliwiłoby benchmarking na poziomie bardziej ogólnym 
(głównych indeksów oceny), słuŜący do pozycjonowania danego podmio-
tu/obiektu na tle innych podmiotów/obiektów konkurencyjnych. Zdaniem auto-
ra artykułu idealną metodykę badawczą, zapewniającą moŜliwość zbudowania 
narzędzia pomiarowego cechującego się omawianymi właściwościami, stanowi 
modelowanie ścieŜkowe. 

Idea i główne zalety modelowania ścieŜkowego 

W polskiej i zagranicznej literaturze naukowej oraz biznesowej występuje 
wiele opracowań dotyczących róŜnorodnych metod oraz narzędzi badawczych 
wykorzystywanych do pomiaru poszczególnych niematerialnych obszarów ana-
lizowanych podmiotów2. W artykule autor skupia się na metodzie modelowania 
ścieŜkowego, jako jednego z najnowocześniejszych i zarazem najdokładniej-
szych sposobów na wyznaczanie całego skomplikowanego procesu wartościo-
wania przez badane osoby z natury niekwantyfikowalnych zjawisk i zagadnień.  

Za główną zaletę modelowania ścieŜkowego naleŜy przyjąć moŜliwość do-
kładnego przedstawienia za pomocą procesu o charakterze przyczynowo-
skutkowym róŜnorodnych złoŜonych zjawisk marketingowych i społecznych. 
Dla procesu oceny rzetelności i dokładności otrzymanych wyników niezwykle 
istotne jest to, Ŝe modele ścieŜkowe pozwalają na dokładną analizę miar ich 
dopasowania do zaobserwowanej empirycznie rzeczywistości rynkowej przez 
wyliczenie poszczególnych wskaźników, takich jak: R2, AVE, Crombach’s Alfa 
oraz Composite Reliability.  

Jeśli wskaźniki dopasowania będą zawierały się w zadowalających prze-
działach, wówczas badacz moŜe mieć pewność, Ŝe wyznaczone przez model 
zaleŜności ścieŜkowe są istotne ze statystycznego punktu widzenia i mogą sta-
nowić bazę dla wyciągania poprawnych wniosków natury marketingowo-

                                                 
2 Np. D. Johnson Michael, Customer orientation and market action, National Quality Research 

Center, University of Michigan Business School, Prince Hall, Upper Saddle River, New Jersey 
07458, 1998; D. Johnson Michael et. al., The evolution and future of national satisfaction index 
models, „Journal of Economic Psychology” 2001, Vol. 22; S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność 
klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012; Ł. Skowron, Modele ścieŜkowe jako 
narzędzia opisujące relacje firmy z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, „Handel 
Wewnętrzny” listopad–grudzień 2011, cz. 2.  
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zarządczej. W tym celu wykorzystuje się potencjał omawianego rozwiązania 
pomiarowego przejawiający się w moŜliwości wyznaczenia zarówno głównych 
obszarów kształtujących badane zagadnienie lub zjawisko, jak i aspektów bar-
dziej szczegółowych, które stanowią kluczowe problemy oceny poszczególnych 
obszarów badanego modelu3.  

Na rysunku 1 zaprezentowano ramową konstrukcję przedstawiającą ideę 
pomiaru badanych zjawisk lub zagadnień z zastosowaniem modelowania ścieŜ-
kowego.  

 

 
Rys. 1. Ramowa konstrukcja modelu ścieŜkowego 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak pokazuje schemat zaprezentowany na rysunku 1, za pomocą modelu 
ścieŜkowego moŜna przedstawić cały złoŜony proces budowania badanego zja-
wiska (na omawianym rysunku jest to obszar X6) jako konstrukcję o strukturze 
przyczynowo-skutkowej, zachodzącą między obszarami X1–X6 (naleŜy zauwa-
Ŝyć, Ŝe w wypadku prezentowanego modelu ścieŜkowego, moduły X5 i X6 sta-
nowią obszary zaleŜne natomiast moduły X1–X4 to obszary niezaleŜne). Pre-
zentowany schemat ukazuje bardzo dobrze główne zalety modelowania ścieŜ-
kowego, czyli moŜliwość wyznaczenia kluczowych czynników sukcesu (z per-

                                                 
3 Szczegółowa budowa modeli ścieŜkowych została omówiona: S. Skowron, Ł. Skowron, Lo-

jalność klienta… 
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spektywy opinii badanych osób) w zakresie analizowanego zjawiska4, jak rów-
nieŜ moŜliwość zdiagnozowania głównych zagadnień problemowych, dotyczą-
cych aspektów oceny poszczególnych obszarów wchodzących w skład badane-
go modelu5. 

Wykorzystanie modelowania ścieŜkowego do wyznaczenia indeksu atrak-
cyjności jednostki terytorialnej na przykładzie badań własnych 

W celu zoperacjonalizowania omawianej metodyki modelowania ścieŜko-
wego w obszarze wyznaczania indeksów atrakcyjności jednostek terytorialnych 
autor zaprezentował wyniki badań własnych prowadzonych z wykorzystaniem 
omawianego narzędzia pomiarowego. Analizie poddano proces budowania opi-
nii przez mieszkańców województwa lubelskiego odnośnie do atrakcyjności 
rynku ukraińskiego. Obliczenia wykonano na podstawie danych uzyskanych  
w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych. Próba badawcza wyniosła 
1129 respondentów. Do wyznaczenia zaleŜności o charakterze przyczynowo-
skutkowym wykorzystano metodykę modeli ścieŜkowych oraz metodę anali-
tyczną Partial Least Squares (PLS). Ze statystycznego punktu widzenia pozwa-
lają one w sposób optymalny przedstawić korelacyjne zaleŜności, występujące 
między poszczególnymi obszarami modelu wraz z uwzględnieniem poziomów 
wag, wyestymowanych dla poszczególnych obszarów (modułów) modelu oraz 
zagadnień je definiujących.   

Model postrzeganej atrakcyjności rynku ukrai ńskiego 

W celu oszacowania stopnia dopasowania modelu do istniejącej rzeczywi-
stości posłuŜono się współczynnikiem R26. Wartość R2 uzyskana dla obszaru 
„Ogólnej oceny atrakcyjności rynku ukraińskiego” (rys. 2, tab. 1) wskazuje, Ŝe 
tak skonstruowany model w sposób doskonały odwzorowuje obraz mechani-
zmu kształtowania omawianego zjawiska z perspektywy badanych responden-
                                                 

4 Przez porównanie uzyskanych wyników zaleŜności ścieŜkowych – pośrednich B11; B21; B31; 
B41; oraz bezpośrednich B12; B22; B32; B42; B51. 

5 W omawianym przypadku, np. dla obszaru X1 przez porównanie uzyskanych poziomów wag: 
G11; G12; G13; G14; … G1n – analogicznej analizie moŜna poddać pozostałe obszary prezentowa-
nego modelu X2, X3, X4, X5 oraz X6. 

6 Współczynnik determinacji R2 – określa, jaki procent zmienności zmiennej zaleŜnej jest wy-
wołany kształtowaniem zmiennej/zmiennych niezaleŜnych. Współczynnik determinacji przyjmuje 
wartości z przedziału [0,1] i wskazuje, jaka część zmienności zmiennej y jest wyjaśniana przez 
załoŜony model.   

SST

SSE

SST

SSR
R −== 12  

 Gdzie: SSR – regresyjna suma kwadratów odchyleń (część wyjaśniona przez zbudowany mo-
del), SSE – resztowa suma kwadratów odchyleń (część niewyjaśniona przez zbudowany model), 
SST – całkowita suma kwadratów odchyleń (SST = SSR + SSE). 
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tów. Omawiany model wyjaśnia zachodzące wariancje w obszarze budowania 
indeksu atrakcyjności rynku ukraińskiego aŜ w 77%7.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Model kształtowania oceny ogólnej atrakcyjności rynku ukraińskiego w opinii badanych 
respondentów 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto w celu gruntownego sprawdzenia stopnia dopasowania wewnętrz-
nego i zewnętrznego omawianego modelu wykonano wiele szczegółowych 
analiz ilustrujących róŜne miary wskaźników jego dopasowania (tab. 1). 

Tabela 1 

Miary dopasowania modelu kształtowania oceny ogólnej atrakcyjności rynku ukraińskiego  
w perspektywie opinii badanych respondentów 

Obszary modelu AVE 
Composite 
Reliability 

R2  
Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

Aspekty społeczno-
osobiste 

0,749 0,967  0,962 0,749  

Aspekty wizerun-
kowo-kulturowe 

0,771 0,959  0,95 0,771  

Płaca i warunki 
pracy 

0,671 0,942  0,929 0,671  

Ogólna ocena 
atrakcyjności 

1,000 1,000 0,77 1,000 1,000 0,513 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
7 W wypadku badań społecznych przyjmuje się, Ŝe model odwzorowuje w sposób dobry zaob-

serwowane zjawiska, gdy R2 przekracza 0,5. Gdy R2 jest większe od 0,6 wówczas model wyja-
śnia badane zjawisko w sposób bardzo dobry, z kolei  gdy przekracza 0,7 – w sposób doskonały. 

Aspekty  
wizerunkowo-kulturowe 

3,350 

Aspekty  
społeczno-osobiste 

4,340 

Płaca i warunki pracy 
3,070 

Ogólna o 
cena atrakcyjności 

3,720 

R2 = 0,77 

0,537 

0,386 

–0,041 
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Analizy te wykazały, Ŝe prezentowany model wypełnia wszystkie załoŜenia 
statystyczne zapewniające o wysokim stopniu dokładności i rzetelności uzyski-
wanych wyników badawczych. 

Wyniki uzyskane dla poszczególnych modułów omawianego modelu  
(tj. „aspektów wizerunkowo-kulturowych”, „aspektów społeczno-osobistych” 
oraz „płacy i warunków pracy” – rys. 2) wskazują, Ŝe w opinii przebadanych 
mieszkańców województwa lubelskiego, zmienne kształtujące ich sposób po-
strzegania atrakcyjności rynku ukraińskiego osiągają bardzo niskie lub niskie 
wartości. Z trzech analizowanych obszarów problemowych w omawianym mode-
lu respondenci najniŜej ocenili odpowiednio moduły: „płacy i warunków pracy” 
(3,07) oraz „aspektów wizerunkowo-kulturowych” (3,35). Modułem ocenionym 
najwyŜej (choć nadal zdecydowanie poniŜej wartości pozytywnych) jest obszar 
związany z „aspektami społeczno-osobistymi”. Szczegółową analizę czynników 
wpływających na poziomy uzyskanych indeksów poszczególnych obszarów 
omawianego modelu przedstawiono w dalszej części artykułu (tab. 2–4).  

Z kolei przeprowadzona analiza zaleŜności ścieŜkowych pokazuje, Ŝe ogól-
na opinia mieszkańców województwa lubelskiego odnośnie do atrakcyjności 
rynku ukraińskiego jest kształtowana przez kwestie problemowe dotyczące: 
„aspektów wizerunkowo-kulturowych” oraz „aspektów społeczno-osobistych”. 
Wymienione obszary naleŜy traktować jako kluczowe determinanty procesu 
wyznaczania ogólnego poziomu atrakcyjności rynku ukraińskiego (obszary te 
uzyskały najwyŜsze poziomy zaleŜności ścieŜkowych, odpowiednio dla „aspek-
tów wizerunkowo-kulturowych” – 0,537 oraz „aspektów społeczno-osobistych” 
– 0,386). Uzyskane wyniki empiryczne dla modułu „płacy i warunków pracy” 
wykazują na jego marginalny wpływ na ostateczną opinię respondentów odno-
śnie do atrakcyjności omawianego rynku. Oceniając omawiany obszar naleŜy 
zwrócić jednak uwagę na bardzo duŜy odsetek braku odpowiedzi (tab. 4).  
W większości badanych zagadnień wskaźnik ten przewyŜsza poziom 45%, co 
oznacza, Ŝe respondenci dysponują bardzo ograniczoną wiedzą odnośnie do 
analizowanych zagadnień. Ma to istotny wpływ na ostateczne wyniki uzyskane 
dla zaprezentowanego na rysunku 2 modelu ścieŜkowego (uzasadnia to wystę-
powanie nieznacznej odwrotnej zaleŜności relacyjnej między obszarami „płacy  
i warunków pracy” a „ogólną oceną atrakcyjności rynku ukraińskiego”). 

Opisane powyŜej zaleŜności relacji ścieŜkowych skutkują uzyskaniem sto-
sunkowo niskiego poziomu indeksu postrzeganej atrakcyjności rynku ukraiń-
skiego w perspektywie badanych respondentów (3,72 w skali 10-stopniowej).  
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Dla pełnego zrozumienia wszystkich relacji zachodzących zarówno między 
poszczególnymi obszarami analizowanego modelu, jak i wewnątrz analizowa-
nych obszarów naleŜałoby dodatkowo poszerzyć przeprowadzoną analizę za-
leŜności ścieŜkowych o analizę korelacji Pearsona, analizę wartości średnich  
i odchylenia standardowego oraz analizę regresji liniowej. Ze względu na ogra-
niczone moŜliwości prezentowania danych empirycznych, autor artykułu ogra-
niczył się jedynie do omówienia szczegółowych zaleŜności ścieŜkowych oraz 
klasycznych miar statystycznych wyznaczonych dla poszczególnych zagadnień 
opisujących kaŜdy z modułów uwzględnionych w modelu zaprezentowanym na 
rysunku 1.  

Szczegółowa analiza poszczególnych obszarów modelu atrakcyjności rynku 
ukrai ńskiego 

Wyniki analizy wartości średnich ocen dla obszaru aspektów wizerunkowo-
kulturowych (rys. 3) umoŜliwiają sformułowanie następujących konkluzji: 
1. Środek rozkładu normalnego dla średnich odpowiedzi w omawianym ob-

szarze modelu przyjmuje wartość niewiele ponad 3 pkt (w skali 1–10). 
Świadczy to o zdecydowanie negatywnej opinii wyraŜanej przez badanych 
respondentów odnośnie do oceny aspektów wizerunkowo-kulturowych ryn-
ku ukraińskiego.  

2. Analiza danych zawartych na rysunku 3 pozwala zauwaŜyć, Ŝe zdecydowa-
nie najwyŜej ocenionym przez respondentów zagadnieniem (choć wciąŜ 
poniŜej zadowalającego poziomu) jest stosunek społeczności ukraińskiej do 
cudzoziemców (8.D), rozumianego jako ich gościnność, otwartość oraz 
Ŝyczliwość (średnia wartość 4,86). 

3. Jednocześnie najniŜej ocenionymi obszarami (średnio około 3 pkt) są za-
gadnienia dotyczące istotnych dla kaŜdego człowieka kwestii, tj. bezpie-
czeństwa i jakości funkcjonowania systemu prawnego w poszczególnych 
poruszanych perspektywach problemowych. Respondenci przypisali najniŜ-
sze noty odpowiednio: bezpieczeństwu osobistemu obywateli (8.B – 3,11), 
ochronie prawnej obywateli przez państwo (8.C – 3,03), jakości pracy ad-
ministracji publicznej (8.G – 2,91) oraz poszanowaniu/respektowaniu prze-
pisów prawa i porządku publicznego na Ukrainie (8.A – 2,86). 

4. Nieco wyŜej (aczkolwiek wciąŜ poniŜej poziomu 4 pkt) zostały ocenione 
kwestie dotyczące dostępu do informacji (8.E – średnio 3,83 pkt) oraz sytu-
acji gospodarki i rynku ukraińskiego (8.F – średnio 3,4 pkt). 

5. Kolejną istotną informację wynikającą z analizy rysunku 3 dostarcza po-
równanie poziomu jednorodności/spójności odpowiedzi deklarowanych przez 
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respondentów. MoŜna dostrzec, Ŝe odchylenie standardowe uzyskanych wyni-
ków dla większości analizowanych zagadnień kształtuje się w przedziale 
1,5–1,6, co świadczy o wysokim poziomie zgodności respondentów w oce-
nie poszczególnych badanych kwestii. PodwyŜszone poziomy odchylenia 
standardowego zostały natomiast zaobserwowane dla takich zagadnień jak: 
dostęp do informacji (8.E – 1,825) oraz stosunek społeczności ukraińskiej 
do cudzoziemców (8.D – 2,268). Wyniki te świadczą o tym, Ŝe respondenci 
nie byli w pełni jednomyślni przy udzielaniu odpowiedzi na pytania opisu-
jące omawiane zagadnienia (zwłaszcza w wypadku oceny stosunku spo-
łeczności ukraińskiej do cudzoziemców moŜemy zaobserwować duŜą roz-
bieŜność udzielanych odpowiedzi).  

6. Dosyć wysoki odsetek odpowiedzi „nie wiem” (od 24% do 39%, średnio 
29,75%) wskazuje na brak znajomości i opinii odnośnie do omawianych 
zagadnień. 

4,86

3,83

3,40 3,11 3,03 2,91 2,86
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4,00
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5,00

8.D 8.E 8.F 8.B 8.C 8.G 8.A 
Wartość średnia Odchylenie standardowe  

Rys. 3. Wyniki wartości średnich i odchylenia standardowego zagadnień z obszaru aspektów 
wizerunkowo-kulturowych 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczegółowa analiza poszczególnych miar statystycznych (tab. 2) w obrę-
bie obszaru aspektów wizerunkowo-kulturowych badanego modelu pozwala na 
wyciągnięcie następujących wniosków: 
1. Dla wszystkich analizowanych zagadnień moŜna zaobserwować stosunko-

wo wysoki poziom braku odpowiedzi (ponad 24,0%). Badani respondenci 
wykazali się najmniejszą wiedzą odnośnie do jakości pracy administracji 
publicznej (prawie 40,0% braku odpowiedzi), dostępu do informacji (33,7% 



Wykorzystanie modeli ścieŜkowych do wyznaczania indeksów… 107

braków) oraz oceny sytuacji gospodarki i rynku ukraińskiego (31,3% bra-
ków). 

2. Na podstawie wartości „wag” wyznaczonych za pomocą metody PLS moŜna 
stwierdzić, Ŝe w wypadku obszaru aspektów wizerunkowo-kulturowych 
wszystkie zmienne w sposób istotny statystycznie kształtują obraz omawia-
nego modułu w opinii badanych respondentów. NaleŜy jednak zaznaczyć, 
Ŝe pytania dotyczące oceny dostępu do informacji, sytuacji gospodarki  
i rynku ukraińskiego oraz stosunku społeczności ukraińskiej do cudzoziem-
ców powinno się traktować jako zagadnienia kluczowe dla procesu budo-
wania opinii społecznej odnośnie do całego omawianego obszaru. 

3. Spośród wymienionych kwestii problemowych, zagadnienie dostępu do 
informacji naleŜy traktować jako najistotniejsze dla badanych respondentów 
przy całościowej ocenie analizowanego obszaru (najwyŜszy poziom „wag” 
PLS).  

4. Dodatkowo naleŜy zaznaczyć, Ŝe wymienione powyŜej zagadnienia są jed-
nocześnie najwyŜej ocenionymi pytaniami przez badanych respondentów.  

Tabela 2 

Analiza odpowiedzi udzielanych w obszarze aspektów wizerunkowo-kulturowych 

 Aspekty wizerunkowo-kulturowe 
Wartość  
średnia 

Waga 
(PLS) 

Odchylenie  
standardowe 

Braki 
odp.  
w % 

8A 
Poszanowanie/respektowanie prze-
pisów prawa i porządku publicznego 

2,86 0,151 1,499 26,3 

8B Bezpieczeństwo osobiste obywateli 3,11 0,144 1,614 24,0 

8C 
Ochrona prawna obywateli ze strony 
państwa 

3,03 0,153 1,592 28,5 

8D 
Stosunek społeczności do cudzo-
ziemców (gościnność, otwartość, 
Ŝyczliwość) 

4,86 0,168 2,268 25,5 

8E Dostęp do informacji 3,83 0,209 1,825 33,7 

8F 
Sytuacja gospodarki i rynku ukraiń-
skiego (stabilność, prognozy na przy-
szłość, siła waluty) 

3,40 0,174 1,611 31,3 

8G 

Jakość pracy administracji publicznej 
(szybkość załatwiania spraw, jasność 
procedur, występowanie zjawisk ko-
rupcyjnych) 

2,91 0,138 1,637 39,5 

Źródło: opracowanie własne. 
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Reasumując, naleŜy jednoznacznie podkreślić, Ŝe w obrębie kwestii wize-
runkowo-kulturowych, respondenci oceniają rynek ukraiński stosunkowo nega-
tywnie. 

Przeprowadzona analiza wartości średnich ocen dla obszaru aspektów spo-
łeczno-osobistych (rys. 4) pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 
1. Środek rozkładu normalnego dla średnich odpowiedzi w omawianym ob-

szarze modelu przyjmuje wartość 4 pkt (w skali 1–10). Wynik ten jest wyŜ-
szy niŜ w wypadku pozostałych obszarów analizowanego modelu, choć 
wciąŜ nie moŜna traktować go jako pozytywnego. 

2. Analiza danych zawartych na rysunku 4 pozwala zauwaŜyć, Ŝe kwestie 
problemowe ujęte w omawianym obszarze analitycznym cechują się duŜy-
mi róŜnicami średnich ocen przyznanych przez respondentów. 

3. NajwyŜej ocenionymi zagadnieniami (ponad 5 pkt w skali 1–10) okazały 
się kwestie związane z łatwością nawiązywania kontaktów osobistych oraz 
moŜliwościami spędzania wolnego czasu. Na nieco niŜszym poziomie (choć 
wciąŜ stosunkowo wyŜszym od pozostałych kwestii ujętych w omawianym 
obszarze) respondenci ocenili łatwość porozumiewania się (4,90) oraz kosz-
ty Ŝycia/utrzymania (4,88). 

4. Zagadnieniami, które cechują się zdecydowanie najniŜszymi średnimi przy-
znawanych ocen (poniŜej  4 pkt), są odpowiednio: wolność słowa, rozumia-
ną jako moŜliwość swobodnego wyraŜania poglądów (średnia ocen 3,31), 
standard Ŝycia (3,63) oraz sprawność komunikacji/transportu (3,69). 

5. Pozostałe omawiane kwestie problemowe przyjmują wartości średnich  
w przedziale od 4,0 do około 4,5 pkt indeksowego.  

6. Dodatkową, bardzo istotną informacją ujętą na rysunku 4 są dane dotyczące 
poziomu jednorodności/spójności odpowiedzi udzielanych przez badanych 
respondentów przedstawione przez porównanie uzyskiwanych miar wskaź-
nika odchylenia standardowego. Prezentowane dane pokazują, Ŝe dla więk-
szości poruszanych kwestii problemowych omawiany wskaźnik przyjmuje 
wartość w przedziale od 2,00 do 2,15, co świadczy o duŜej rozbieŜności 
udzielanych przez respondentów odpowiedzi.  

7. Zdecydowanie najwyŜszy wskaźnik odchylenia standardowego wśród przy-
znanych ocen wykazuje zagadnienie kosztów Ŝycia i utrzymania na Ukra-
inie (2,605). 

8. Z kolei najniŜszy poziom odchylenia standardowego zaobserwowano dla 
zagadnienia standardu Ŝycia (1,691) oraz sprawności komunikacji/transportu 
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(1,698). PowyŜsze wyniki świadczą o umiarkowanie wysokim podobień-
stwie w ocenie przez respondentów omawianych kwestii problemowych. 

9. NaleŜy zwrócić uwagę na wyraźny odsetek udzielanych odpowiedzi „nie 
wiem”, sugerujący brak świadomości i wiedzy Polaków na temat realiów 
panujących na Ukrainie. W analizowanym obszarze obserwowano od 
28,0% do aŜ 45,0% braku odpowiedzi (średnio 34,9%).  
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Rys. 4. Wyniki wartości średnich i odchylenia standardowego zagadnień z obszaru aspektów spo-
łeczno-osobistych 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczegółowa analiza poszczególnych miar statystycznych (tab. 3) w obrę-
bie obszaru aspektów społeczno-osobistych badanego modelu pozwala na 
przedstawienie następujących wniosków: 
1. Dla wszystkich analizowanych zagadnień moŜna zaobserwować wysoki 

poziom braku odpowiedzi. Respondenci wykazali się najmniejszą wiedzą 
odpowiednio w kwestii: dostępu do prasy i telewizji polskojęzycznej oraz 
dostępu do internetu. Prawie co drugi ankietowany nie udzielił odpowiedzi 
na powyŜsze pytania. Jednocześnie największy poziom wiedzy wśród bada-
nych osób odnotowano w wypadku zagadnień dotyczących łatwości poro-
zumiewania się (27,6% braków), standardu Ŝycia (27,7% braków) oraz ła-
twości nawiązywania kontaktów osobistych (28,8% braków). Zatem staty-
stycznie jedna na cztery osoby nie była w stanie odpowiedzieć na te pytania. 
Poziom braku odpowiedzi w pozostałych poruszanych kwestiach problemo-
wych kształtuje się na poziomie od 30,1 do 37,7%. 
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2. Na podstawie wartości „wag” wyznaczonych za pomocą metody PLS moŜ-
na stwierdzić, Ŝe w wypadku obszaru aspektów społeczno-osobistych nie 
wszystkie zagadnienia w sposób równie istotny (ze statystycznego punktu 
widzenia) kształtują obraz omawianego modułu w opinii badanych respon-
dentów. Prezentowane dane pokazują, Ŝe zagadnienia dostępu do prasy i te-
lewizji polskojęzycznej oraz dostępu do internetu naleŜy traktować jako 
najmniej istotne kwestie problemowe w wyznaczaniu całościowego indeksu 
omawianego obszaru.  

3. Wszystkie pozostałe zagadnienia opisujące moduł aspektów społeczno-
osobistych powinno się traktować jako istotne statystycznie kwestie kształ-
tujące obraz omawianego modułu. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe pytania do-
tyczące moŜliwości spędzania wolnego czasu, sprawności komunika-
cji/transportu, łatwości nawiązywania kontaktów osobistych i porozumie-
wania się oraz kosztów Ŝycia/utrzymania stanowią zagadnienia kluczowe 
dla budowania opinii respondentów odnośnie do całego omawianego obsza-
ru. 

Tabela 3  
Analiza odpowiedzi udzielanych w obszarze aspektów społeczno-osobistych 

 Aspekty społeczno-osobiste 
Wartość  
średnia 

Waga 
(PLS) 

Odchylenie  
standardowe 

Braki 
odp. w % 

9A Sprawność komunikacji/transportu 3,69 0,127 1,698 35,6 

9B 
Łatwość porozumiewania się (wy-
stępowanie bariery językowej) 

4,90 0,122 2,078 27,6 

9C 
Łatwość nawiązywania kontaktów 
osobistych 

5,35 0,126 2,087 28,8 

9D 
MoŜliwość spędzania wolnego 
czasu 

5,32 0,132 2,130 35,1 

9E 
Standard Ŝycia (mieszkanie i jego 
otoczenie, estetyka terenów miej-
skich) 

3,63 0,110 1,691 27,7 

9F Wolność religijna (wyznaniowa) 4,25 0,115 2,092 37,7 

9G 
Wolność słowa (moŜliwość swo-
bodnego wyraŜania poglądów) 

3,31 0,119 1,893 30,1 

9H Dostęp do internetu 4,56 0,085 2,130 45,4 

9I 
Dostęp do prasy i telewizji polsko-
języcznej 

4,03 0,088 2,044 44,6 

9J 
Koszty Ŝycia/utrzymania (1 – bardzo 
wysokie, 10 – bardzo niskie) 

4,88 0,123 2,605 36,2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowując, postrzeganie aspektów wizerunkowo-kulturowych strony 
ukraińskiej przez mieszkańców województwa lubelskiego naleŜy określić jako 
stosunkowo negatywne, aczkolwiek wyŜsze w stosunku do pozostałych anali-
zowanych obszarów.  

Prezentowane zestawienie wyników analizy wartości średnich ocen dla ob-
szaru płacy i warunków pracy (rys. 5) pozwala na wyciągnięcie następujących 
wniosków: 
1. Środek rozkładu normalnego dla średnich odpowiedzi w omawianym ob-

szarze modelu przyjmuje wartość nieco poniŜej 3 pkt (w skali 1–10). Warto 
zauwaŜyć, Ŝe jest to wynik najniŜszy ze wszystkich badanych obszarów 
modelu. Świadczy to o zdecydowanie negatywnej opinii wyraŜanej przez 
badanych respondentów dotyczącej poszczególnych poruszanych kwestii 
problemowych w obszarze płacy i warunków pracy na rynku ukraińskim.  

2. AŜ połowa zagadnień problemowych tego modułu została oceniona przez 
respondentów na poziomie poniŜej 3 pkt. Są to odpowiednio kwestie doty-
czące: poziomu zarobków (średnia 2,8), przestrzegania przepisów prawa 
pracy i bhp (średnia 2,8), ochrony pracownika przez państwo (średnia 2,92) 
oraz uczciwości pracodawców (średnia 2,94). 

3. Nieco wyŜej (aczkolwiek wciąŜ na bardzo niskim poziomie – niewiele po-
nad 3 pkt) oceniono kwestie dotyczące moŜliwości znalezienia pracy (śred-
nio 3,06 pkt), stabilności zatrudnienia (średnio 3,13 pkt) oraz moŜliwości 
rozwoju kariery zawodowej (średnia 3,22). 

4. Analiza danych zawartych na rysunku 5 pozwala zauwaŜyć, Ŝe zdecydowa-
nie najwyŜej ocenionym zagadnieniem (choć wciąŜ jest to wynik bardzo ni-
ski, tj. na poziomie poniŜej 3,98 pkt w skali 1–10) jest atmosfera w pracy  
w firmach ukraińskich. 

5. Podkreślenia wymaga takŜe wyjątkowo wysoki wskaźnik braku opinii re-
spondentów na temat poruszanych zagadnień. W tym zestawie zmiennych 
średnio wariant odpowiedzi „nie wiem” wybierało 44,9% respondentów. 
Stan taki naleŜy wytłumaczyć faktem, Ŝe pytania te dotyczyły wprost kwe-
stii związanych z zatrudnieniem, stąd teŜ część respondentów, zwaŜywszy 
na swój brak doświadczenia w omawianej materii, była zapewne niechętna 
do formułowania jakiegokolwiek osądu.  

6. Analiza poziomu wskaźnika odchylenia standardowego pokazuje, Ŝe dla 
większości badanych zagadnień kształtuje się on w przedziale 1,50–1,75, co 
świadczy o wysokim lub umiarkowanie wysokim podobieństwie w ocenie 
poszczególnych badanych kwestii problemowych. PodwyŜszony poziom 
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odchylenia standardowego wykazano jedynie w wypadku odpowiedzi na 
pytanie o atmosferę panującą w pracy na rynku ukraińskim (2,06). 

3,98

3,22 3,13 3,06 2,94 2,92 2,80 2,80

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

10.H 10.F 10.C 10.D 10.G 10.E 10.A 10.B

Wartość średnia Odchylenie standardowe
Rys. 5. Wyniki wartości średnich i odchylenia standardowego zagadnień z obszaru płacy i warun-
ków pracy 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczegółowa analiza poszczególnych miar statystycznych (tab. 4) w obrębie 
obszaru oceny przez respondentów zagadnień związanych z płacą i warunkami 
pracy pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 
1. Dla wszystkich analizowanych zagadnień moŜna zaobserwować bardzo 

wysoki poziom braku odpowiedzi (w większości przypadków przekraczają-
cy 40%).  

2. Respondenci wykazali się najmniejszą wiedzą odnośnie do atmosfery panu-
jącej w środowisku pracy (ponad połowa ankietowanych nie potrafiła od-
powiedzieć na to pytanie), natomiast mieli stosunkowo więcej informacji na 
temat poziomu zarobków występujących na Ukrainie (naleŜy jednak zazna-
czyć, Ŝe jest to wciąŜ duŜy odsetek braku odpowiedzi, wynoszący 31,3%). 
Uzyskane wyniki pokazują, Ŝe mieszkańcy Lubelszczyzny dysponują bar-
dzo małą wiedzą odnośnie do poszczególnych (poruszanych w badaniu) 
aspektów funkcjonowania ukraińskiego rynku pracy. 

3. Na podstawie wartości „wag” wyznaczonych za pomocą metody PLS moŜ-
na stwierdzić, Ŝe w wypadku obszaru oceny pracy i warunków pracy 
wszystkie zmienne w sposób istotny statystycznie (aczkolwiek nie tak samo 
silny) kształtują obraz omawianego modułu w opinii badanych responden-
tów.  
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4. Problem poziomu zarobków stanowi zdecydowanie kluczowe zagadnienie 
przy ostatecznym formułowaniu przez respondentów ogólnej oceny bada-
nego obszaru pracy i warunków pracy na Ukrainie. Świadczy to o tym, Ŝe 
odpowiednia wysokość zarobków byłaby w stanie rekompensować (w opi-
nii badanych respondentów) inne niedogodności wynikające z poruszanych 
aspektów funkcjonowania ukraińskiego środowiska pracy. 

5. Dodatkowo naleŜy zaznaczyć, Ŝe najwyŜej ocenione przez respondentów 
zagadnienie atmosfery panującej w środowisku pracy jest jednocześnie 
najmniej istotnym problemem w procesie ogólnego wartościowania przez 
badane osoby omawianego obszaru analizowanego modelu (najniŜszy po-
ziom „wagi” wyznaczonej za pomocą metody PLS).  

6. Pozostałe poruszane zagadnienia w porównywalnym, statystycznie istotnym 
stopniu wpływają na ocenę przez respondentów ukraińskiego środowiska  
i rynku pracy.  

Tabela 4 
Analiza odpowiedzi udzielanych w obszarze płacy i warunków pracy 

 Praca i warunki pracy 
Wartość 
średnia 

Waga 
(PLS) 

Odchylenie  
standardowe 

Braki 
odp.  
w % 

10A Poziom zarobków 2,80 0,231 1,513 31,3 

10B 
Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
i BHP 

2,80 0,155 1,517 42,1 

10C Stabilność zatrudnienia 3,13 0,151 1,646 45,3 

10D MoŜliwość znalezienia pracy 3,06 0,156 1,653 44,6 

10E 
Ochrona pracownika ze strony pań-
stwa 

2,92 0,146 1,620 46,6 

10F 
MoŜliwość rozwoju kariery (klarow-
ność/ jasność zasad awansu zawodo-
wego) 

3,22 0,138 1,756 49,3 

10G Uczciwość pracodawców 2,94 0,144 1,730 47,1 

10H Atmosfera w środowisku pracy 3,98 0,115 2,060 52,9 

Źródło: opracowanie własne. 

Reasumując, mieszkańcy województwa lubelskiego mają bardzo ograni-
czoną wiedzę na temat ukraińskiego rynku pracy. Jednocześnie ich wyobraŜenia 
o płacy i warunkach pracy na tym rynku są bardzo negatywne. 

Stosunek respondentów do rynku ukraińskiego podsumowano pytaniem  
o jego ogólną atrakcyjność. Średnia ocena uzyskanych odpowiedzi wyniosła 
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3,69 przy 10-stopniowej skali pomiaru. Analiza odchylenia standardowego 
(1,76) świadczy o względnie jednorodnej opinii respondentów, co do ogólnej 
atrakcyjności analizowanego rynku, przy czym naleŜy zaznaczyć, Ŝe jest on 
oceniany: 

– stosunkowo negatywnie, 
– nieco lepiej przez męŜczyzn (śr. ocen 3,91) niŜ przez kobiety (3,48),  
– wyŜej przez osoby z doświadczeniem kontaktów roboczych (4,51) niŜ 

przez osoby bez takiego doświadczenia (3,57), 
– bardziej pozytywnie przez osoby częściej wyjeŜdŜające (powyŜej czte-

rech wyjazdów – śr. ocen 4,34) niŜ wyjeŜdŜające rzadko (1–3 wyjazdy 
– 3,81) lub w ogóle (3,41). 

Podsumowanie 

Przedstawione w artykule dane, uzyskane dzięki zastosowaniu modelu 
ścieŜkowego oraz metody analitycznej PLS, pozwalają na bardzo precyzyjne 
wskazanie głównych obszarów problemowych, wpływających na sposób po-
strzegania danego podmiotu terytorialnego (w omawianym przypadku atrakcyj-
ności rynku ukraińskiego w ocenie mieszkańców województwa lubelskiego)  
w perspektywie wytypowanych do badania modułów omawianego modelu. 
Informacje płynące z zastosowania prezentowanej metody badawczej pozwalają 
osobom odpowiedzialnym za kreowanie wizerunku badanych podmiotów na 
efektywne kształtowanie działań, mających na celu budowanie pozytywnej 
opinii o podmiocie na rynku przez kształtowanie długookresowych obustronnie 
korzystnych relacji z głównymi interesariuszami omawianych organiza-
cji/instytucji. 
 
USING PATH MODELS IN DETERMINING THE ATTRACTIVENESS  

INDEX OF TERRITORIES 
 

Summary 
 
Over the past few years, it has become noticeable that both circles of business practitioners 

and academic milieus which deal with the issues of management and marketing are devoting 
more and more attention to the question of measuring and creating intangible assets of enterprises. 
The problems discussed are vital not only for market subject in a strict sense, but also for territo-
rial units. What is nowadays becoming the major success factor for the latter is the way they are 
perceived by the people who will potentially form relationships with them (such as potential 
investors-entrepreneurs, residents, tourists, the central government)from the perspective of partic-
ular planes of problems which were subject to assessment and research. In the present article, the 
author has proposed the possibilities of using path models in determining the attractiveness indi-
ces of territories such as towns or cities, districts, voivodeships, geographical or territorial re-
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gions, and even entire countries. Moreover, the article presents the results of author’s own re-
search conducted on a sample of over 1000 respondents who were asked to assess the attractive-
ness of the Ukrainian market with respect to the possibilities of taking up work there. 

Keywords: path models, attractiveness index, territories, the perception of the Ukrainian market  

Translated by Łukasz Skowron 
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU JAKO 

ODPOWIEDŹ UCZELNI WYśSZYCH NA RYNKOWE  
POTRZEBY SEKTORA MIKRO I MAŁYCH  

PRZEDSIĘBIORSTW 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule opisano doświadczenia Uniwersytetu Szczecińskiego, jakie zdobyto w kontak-
tach z mikro i małymi przedsiębiorcami podczas współpracy przy wdraŜaniu innowacyjnych 
technologii w zarządzaniu rozwiązań w ramach programu Bon na innowacje. Do współpracy 
doszło w latach 2009–2012 i realizowano przy finansowym wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

Słowa kluczowe: innowacje, wdroŜenia, nowe technologie, miko i małe przedsiębiorstwa 

Wprowadzenie 

W ramach programu Bon na innowacje (BNI) moŜna było realizować usłu-
gi dotyczące wdroŜenia albo teŜ rozwoju produktu lub technologii, świadczone 
przez wybraną w konkursie przez przedsiębiorcę jednostkę naukową. Usługa ta 
mogła dotyczyć na przykład opracowania nowej technologii produkcji lub 
świadczenia usług, ale teŜ udoskonalenia juŜ istniejących w firmie technologii 
lub produkowanych wyrobów czy teŜ świadczonych usług. Kosztami kwalifi-
kowanymi mogły być teŜ usługi doradcze świadczone przez jednostki naukowe. 
Program był skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku 
złoŜenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok zło-
Ŝenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie 

                                                 
1 rafal.szymanski@wzieu.pl. 
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korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. 
Wykonawcą usług mogły być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły 
badania naukowe lub prace rozwojowe.  

Polskie firmy sektora MSP – innowacyjność i efektywność działalności 

Przeprowadzone w czerwcu 2012 roku przez Polską Konfederację Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan badania firm, które wzięły udział w rankingu 
„Kamerton Innowacyjności 2010” pokazały, jak inwestycje w innowacje wpły-
nęły na efektywność i konkurencyjności tych firm2. Większość z nich wskazała, 
Ŝe inwestycje w innowacje zrealizowane w latach 2007–2010 przyniosły pozy-
tywne efekty, przy czym na pierwszym miejscu była wymieniana poprawa po-
zycji konkurencyjnej na rynku. Z badań wynika, Ŝe po wprowadzeniu innowacji 
89% firm pod względem jakości produktów poprawiło swoją konkurencyjność 
na polskim rynku, a na rynkach zewnętrznych poprawa dotyczyła 57% z nich. 
Analizowano takŜe konkurencyjność firm na rynku krajowym i rynkach zagra-
nicznych w takich obszarach, jak nowatorstwo (wzrost odpowiednio o 82%  
i 51%), jakość obsługi klienta (71% i 39%), ceny (66% i 43%) oraz promocja  
i dystrybucja (57% i 37%). Inwestycje w innowacje nie pozostały teŜ bez 
wpływu na efektywność badanych przedsiębiorstw: 13% obniŜyło koszty dzia-
łalności, aŜ 18% zwiększyło zyski, 15% poprawiło rentowność, a 11% wydaj-
ność pracy3. 

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2009–2011, 
innowacje produktowe i procesowe w sektorze małych firm wprowadziło ponad 
14% przedsiębiorstw przemysłowych i ponad 12% usługowych. Wśród firm 
średnich odsetek ten był jeszcze wyŜszy i wynosił odpowiednio ponad 32%  
i 25%4. Nieco niŜszy odsetek firm małych zainwestował w nowoczesne roz-
wiązania o charakterze organizacyjnym lub marketingowym (odpowiednio 9%  
i 10,9% firm z sektora przemysłowego oraz 12% i 11,9% firm usługowych). 
Podobnie było w wypadku firm średnich, z których 19,8% przemysłowych  
i 24,1% usługowych zainwestowało w tych latach w innowacje o charakterze 
organizacyjnym, 17,4% przemysłowych i 20% usługowych w innowacyjne 
rozwiązania marketingowe.  

                                                 
2 Kamerton innowacyjności, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=E2A6A9C6E5 

8A408097CA3F79883067FD (17.11.2012). 
3 M. Starczewska-Krzysztoszek, Innowacje chronią firmy przed skutkami kryzysu, „Rzeczpo-

spolita” 2012, nr 297, s. B10. 
4 Działalność innowacyjna w latach 2009–2011, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4997_ 

PLK_HTML.htm (23.09.2012). 
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Przytoczone wyniki badań pokazują, jak powaŜnie inwestycje mogą wpły-
wać w innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach. NaleŜy stwierdzić, Ŝe 
dla pozycji firmy na rynku waŜne jest, by była ona prowadzona nowocześnie, 
co wiąŜe się m.in. z ciągłymi inwestycjami w innowacyjne rozwiązania. Takie 
działania skutkują bowiem wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej podmiotów 
gospodarczych na rynku. Nowatorskie rozwiązania mogą dotyczyć: jakości 
produktów, nowatorstwa technologii, obsługi klienta, kształtowania cen, sposo-
bów promocji i dystrybucji czy teŜ innych wpływających na efektywność dzia-
łania firmy. 

Z prowadzonych od lat 90. ubiegłego wieku badań poziomu innowacyjności 
polskich mikro i małych przedsiębiorstw wynika, Ŝe jest on wciąŜ duŜo niŜszy 
w porównaniu z większością krajów tzw. UE-15. Jednym z czynników, jaki 
został wskazany jako przyczyna takiego stanu, jest niski poziom współpracy 
przedsiębiorstw z sektorem naukowym. W celu zwiększenia intensywności tych 
kontaktów polski rząd wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) zainicjowały w 2008 roku realizację programu pilotaŜowego 2008–
2010 Bon Na Innowacje (BNI). Głównym celem, jaki przyświeca temu progra-
mowi jest przyczynienie się do nawiązania nowych kontaktów przedsiębiorców 
z jednostkami naukowymi. Dotychczasowe badania prowadzone przez autora 
oraz kontakty z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na-
wiązywane w ramach realizowanych usług doradczych potwierdzają zarówno 
niski poziom innowacyjności, jak i znikomy kontakt sektora MSP z jednostkami 
naukowymi. W kontekście powyŜszych rozwaŜań zainicjowany przez PARP 
pomysł takiego rodzaju wsparcia dla wybranych przedsiębiorstw i jednostek 
naukowych autor ocenia jako niezwykle trafny i potrzebny. 

Odbiorcy wsparcia w ramach programu Bon na innowacje 

Wyniki przytoczonych badań jednoznacznie wskazują na znaczne dyspro-
porcje w grupie mikro, małych i średnich firm (te ostatnie mają duŜo większy 
potencjał w aspekcie finansowym i właśnie badawczo-rozwojowym), dlatego 
uznano, Ŝe o wsparcie w ramach programu Bon na innowacje mają moŜliwość 
ubiegać się wyłącznie firmy mikro i małe. Podobnie, jak w wielu innych pro-
gramach współfinansowanych ze środków budŜetu państwa, firmy te muszą 
mieć siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w wypadku 
osób fizycznych dodatkowo wymagane jest zamieszkiwanie na terenie Polski. 
ZawęŜenie w ten sposób grupy beneficjentów, zdaniem autora, jest bardzo traf-
ną decyzją. Biorąc pod uwagę, opisywane dalej, koszty kwalifikowane i wyso-
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kość wsparcia w ramach programu BNI, przedsiębiorstwa średnie albo same nie 
byłyby nim zainteresowane albo teŜ stanowiłyby zbyt silną konkurencję dla 
mikro i małych firm. Dodatkowo wśród firm średnich intensywność kontaktów 
ze sferą naukową jest duŜo większa i w wielu wypadkach nie spełniają one do-
datkowego kryterium, jakie wpisano w wytycznych do programu. Mianowicie, 
w celu podkreślenia inicjacyjnego charakteru nawiązywanych przez MSP kon-
taktów z jednostkami naukowymi wytyczne do programu BNI dopuszczają 
moŜliwość udzielenia wsparcia tylko tym przedsiębiorcom, którzy w roku zło-
Ŝenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złoŜenia 
wniosku o udzielenie wsparcia, nie korzystali z usług Ŝadnej jednostki nauko-
wej w zakresie usług dotyczących wdroŜenia lub rozwoju produktu lub techno-
logii. PowyŜsze uwagi dotyczą przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy 
z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007, nr 155, 
poz. 1095 z późn. zm.). W tabeli 1 przedstawiono trzy główne kryteria, jakie są 
brane pod uwagę przy klasyfikowaniu przedsiębiorstw do wybranych grup. 

Tabela 1 

Kryteria klasyfikacji firm sektora MSP 

Rodzaj firmy 
Zatrudnienie  

(osoby) 
Przychody  
(mln euro) 

Suma aktywów 
bilansu (mln euro) 

Mikro < 10 < 2 < 2 
Mała < 50 < 10 < 10 
Średnia < 250 < 50 < 43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierp-
nia 2008 r., http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/100/2685/Rozporzadzenie_Komisji__WE_NR_ 
8002008_z_dnia_6_sierpnia_2008_r.html (22.10.2012). 

Są to podstawowe kryteria, przy czym na potrzeby właściwej klasyfikacji 
przedsiębiorstwa naleŜy przyjąć, Ŝe przez mikroprzedsiębiorcę lub małego 
przedsiębiorcę naleŜy rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę lub małego 
przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 roku, uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (DzUrz UE L 214  
z 9.08.2008 r.).  
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Zasady udzielania wsparcia – koszty kwalifikowane  

Program Bon na innowacje pozwala na jednorazowe, w latach 2008–2013, 
wsparcie jednego przedsiębiorstwa w maksymalnej kwocie 15 000 zł5. Katalog 
kosztów kwalifikowanych jest zamknięty i obejmuje zakup usług dotyczących 
wdroŜenia lub rozwoju produktu lub technologii, mających na celu opracowanie 
nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przed-
siębiorstwa. Program Bon na innowacje jest realizowany od 2008 roku, przy 
czym rok 2013 jest ostatnim rokiem jego trwania. Z załoŜenia na te lata przewi-
dziano całkowity budŜet programu w wysokości maksymalnie 30 mln zł. Wiel-
kość udzielonego wsparcia oraz liczba rekomendowanych do wsparcia przez 
PARP wniosków przedsiębiorców w poszczególnych latach 2008–2012 poka-
zano w tabeli 2. 

Tabela 2 

Dane o programie Bon na innowacje w latach 2008–2012 

Rok 
Liczba wniosków rekomendo-

wanych do dofinansowania 
(szt.) 

Całkowita wartość wniosków reko-
mendowanych do dofinansowania  

(zł) 
2008 110 1 637 345 
2009 510 7 576 344 
2010 627 9 382 538 
2011 360 5 397 550 
2012 481 7 198 684 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.parp.gov.pl/index/index/779 (19.10.2012).  

W większości przypadków (1976 spośród 2088 rekomendowanych wnio-
sków), jednostki naukowe, realizując usługi na rzecz przedsiębiorstw, wycenia-
ły je na kwotę równą maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych. Dzięki 
temu z pewnością osiągnięto najczęściej maksymalnie efektywne wykorzysta-
nie wsparcia. Pozostałe przypadki wskazują, Ŝe wsparcie stanowiło pomoc przy 
większych realizacjach wdroŜeń, z których największe osiągnęło wartość netto 
w wysokości 69 995 zł. Wykorzystanie tylko nieco więcej niŜ połowy budŜetu 
w latach 2008–2012 oraz niewielka (110) liczba rekomendowanych do dofinan-
sowania wniosków w 2008 roku wskazują z jednej strony na pewne niedocią-
gnięcia w procesie informowania o programie, z drugiej zaś o małym stopniu 
gotowości przedsiębiorstw do aplikowania o takie środki. 

                                                 
5 Program pilotaŜowy Bon na innowacje – wytyczne dla wnioskodawców, PARP, Warszawa 

2008–2012, s. 8, http://www.parp.gov.pl/index/more/27193 (19.10.2012). 
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Procedury ubiegania się o wsparcie 

Program Bon na innowacje jest realizowany w cyklach rocznych, przy 
czym PARP przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia w trybie ciągłym do mo-
mentu wykorzystania budŜetu programu na dany rok. Informacje dotyczące 
terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków są ogłaszane na 
stronie internetowej PARP. Wnioskodawca, którym jest przedsiębiorca, doko-
nuje wyboru jednostki naukowej – wykonawcy usługi, która obejmuje wdroŜe-
nia lub rozwoju produktu lub technologii. Następnie przygotowuje wniosek  
o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, zgodnie z wy-
tycznymi.  

Wniosek musi być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezen-
towania wnioskodawcy i naleŜy dołączyć do niego podstawowe dokumenty 
firmowe (kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sprawozdania finan-
sowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisa-
mi o rachunkowości, jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do ich sporządzania, 
zaświadczenie o pomocy de minimis, którą wnioskodawca otrzymał w ciągu 
bieŜącego roku kalendarzowego lub dwóch poprzednich lat kalendarzowych) 
Przedsiębiorca wypełnia wniosek, podpisuje go, potwierdza za zgodność z ory-
ginałem załączone kopie dokumentów i dołącza wszystkie wymagane załączni-
ki. Wniosek wraz z załącznikami jest składany osobiście lub przesyłany pocztą 
do PARP w jednym oryginalnym egzemplarzu oraz dwóch kopiach poświad-
czonych przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.  

PARP rozpatruje wnioski w trybie ciągłym według kolejności ich wpływu. 
Dla kaŜdego naboru, w ciagu trzech lat obowiązywania konkursu, ustalane są 
osobne terminy składania wniosków. Po pozytywnym zweryfikowaniu wnio-
sku, PARP przekazuje wnioskodawcy dwa egzemplarze umowy. Wnioskodaw-
ca podpisuje umowę i przekazuje obydwa egzemplarze do PARP. Przekazanie 
podpisanych egzemplarzy umowy przez przedsiębiorcę musi nastąpić w ciągu 
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania umowy z PARP.  

Po złoŜeniu i rekomendacji wniosku moŜliwe jest wykonanie usługi doty-
czącej wdroŜenia lub rozwoju produktu lub technologii przez wykonawcę (jed-
nostkę naukową) na rzecz beneficjenta (przedsiębiorcy). Wykonawca wystawia 
beneficjentowi fakturę za wykonaną usługę na kwotę równą rzeczywistej warto-
ści zrealizowanej usługi, a przedsiębiorca dokonuje płatności kosztów niekwali-
fikowanych na konto. Następnie beneficjent dostarcza do PARP komplet do-
kumentów potwierdzających wykonanie usługi (wniosek o wypłatę wsparcia, 
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raport wykonawcy z wykonanej usługi, poświadczone za zgodność z orygina-
łem kopie faktur i dokumentów potwierdzających dokonanie płatności kosztów 
niekwalifikowanych). PARP po pozytywnej weryfikacji tych dokumentów  
w terminie 30 dni dokonuje wypłaty wsparcia bezpośrednio na konto wyko-
nawcy. W wypadku nieprawidłowości w działaniach przedsiębiorcy (błędy  
w dokumentach, nieterminowość) ponosi on odpowiedzialność za uregulowanie 
wszelkich naleŜności wobec wykonawcy usługi. Uproszczone do maksimum 
wymagania proceduralne i tak nie we wszystkich aplikacjach zostały spełnione. 
Spośród 1591 wniosków złoŜonych w latach 2008–2010, 344 nie uzyskały re-
komendacji do dofinansowania. 

Jednostki naukowe – realizatorzy wdroŜeń  

Zgodnie z przyjętymi w programie zasadami, Bon na innowacje ma słuŜyć 
on inicjowaniu kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami na-
ukowymi w celu wymiany wiedzy w zakresie szeroko rozumianych innowacyj-
nych rozwiązań dla firm. Jednostka naukowa została zdefiniowana w rozumie-
niu art. 2 pkt. 9 lit. a–f Ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach finansowa-
nia nauki (DzU z 2008, nr 169, poz. 1049), przy czym musi mieć siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taka instytucja, która na zlecenie benefi-
cjenta wykonuje usługę wdroŜenia, rozwoju produktu lub technologii, objętą 
wsparciem w ramach programu Bon na innowacje, musi być wskazana we 
wniosku o udzielenie wsparcia.  

W programie mogą brać udział jednostki naukowe z całego kraju i nie jest 
stosowane kryterium podziału na województwa, czyli beneficjent moŜe wybrać 
wykonawcę z innego województwa niŜ siedziba jego własnej firmy. Wybór 
winien być podyktowany moŜliwościami merytorycznymi, technicznymi i po-
tencjałem badawczym jednostki naukowej, przy racjonalnym stosunku jakości 
do ceny. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać tego wyboru i udzielić za-
mówienia na podstawie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty oraz dołoŜyć 
wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów (brak bezstronności  
i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu w związku  
z realizowanym zamówieniem).Wszystkie te działania, co do zasady, powinny 
mieć formę pisemną, przy czym dla dokumentowania czynności innych niŜ 
zawarcie umowy dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks.  

Biorąc pod uwagę, Ŝe w większości jednostek naukowych występuje pio-
nowa struktura decyzyjna, paradoksalnie to mniejsze jednostki stawały się bar-
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dziej konkurencyjne w składanych przedsiębiorcom odpowiedziach ofertowych 
na złoŜone zapytania o moŜliwość realizacji usługi wdroŜeniowej. 

Uniwersytet Szczeciński na mapie uczelni regionu i kraju  

Na mapie wykonawców wdroŜeń w ramach programu Bon na innowacje, 
Uniwersytet Szczeciński (US) zajął bardzo dobrą pozycję w województwie 
zachodniopomorskim oraz zaakcentował swoje działania w województwie po-
morskim i lubuskim (odnosząc się do lokalizacji siedziby przedsiębiorstwa). 
Udział Uniwersytetu Szczecińskiego we wdroŜeniach w odniesieniu do całego 
kraju oraz wybranych regionów w latach 2008–2010 pokazano w tabeli 3. 

Tabela 3 

Udział Uniwersytetu Szczecińskiego we wdroŜeniach w latach 2008–2012 w podziale na woje-
wództwa według siedziby przedsiębiorstwa – beneficjenta (w %) 

Region 
Udział US 

2008 2009 2010 2011 2012 
woj. lubuskie 0,00 0,00 10,00 3,00 0,00 
woj. pomorskie 0,00 0,00 4,17 1,50 0,00 
woj. zachodniopomorskie 0,00 25,00 23,40 26,50 0,00 
cały kraj 0,00 5,00 7,00 5,40 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.parp.gov.pl/index/index/779 (12.01.2013). 

Wyniki w województwie zachodniopomorskim wskazują na wiodącą rolę 
Uniwersytetu Szczecińskiego jako jednostki naukowej wdraŜającej innowacyj-
ne rozwiązania w przedsiębiorstwach tych regionów. NaleŜy teŜ podkreślić, 
rozszerzenie działalności Uniwersytetu Szczecińskiego we wdroŜeniach w roku 
2010 na województwa pomorskie i lubuskie. Dzięki temu w 2010 roku o 2%  
w stosunku do roku 2009 zwiększył się udział uczelni we wdroŜeniach ogółem 
w Polsce. Dodatkowym powodem wysokiej oceny US jest fakt, Ŝe stało się tak 
mimo wzrostu liczby uczelni wyŜszych w kraju (w latach 2009 i 2010 odpo-
wiednio 461 i 467).  

Słabe i mocne strony programu Bon na innowacje – ocena na podstawie 
wdroŜeń 

Wszystkie omawiane aspekty, jak równieŜ duŜe zainteresowanie progra-
mem wśród przedsiębiorców w całym kraju, dowodzą trafności pomysłu na 
program inicjujący kontakty przedsiębiorców ze światem nauki. Do mocnych 
stron programu Bon na innowacje moŜna zaliczyć: czytelną i uproszczoną pro-
cedurę aplikacyjną, szeroki zakres moŜliwych do realizacji usług, liczną grupę 
potencjalnych wykonawców – jednostek naukowych, wyłączenie z grupy MSP 
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beneficjentów o statusie średniego przedsiębiorstwa, sprawną obsługę benefi-
cjentów przez PARP.  

Wśród słabych stron tego programu naleŜy zaś wymienić: znikomą kampa-
nię informacyjną, niską kwotę dofinansowania oraz zmiany w dokumentacji 
konkursowej w trakcie trwania naboru wniosków. W porównaniu jednak z zale-
tami tego programu, słabe strony są jedynie drobnymi mankamentami, które nie 
mają w ocenie autora większego wpływu na ogólną bardzo dobrą ocenę, jaką 
naleŜy wystawić tej inicjatywie. 

Podsumowanie 

Korzyści, jakie uzyskano dzięki nawiązaniu kontaktów między przedsię-
biorcami i uczelniami, w tym Uniwersytetu Szczecińskiego, okazały się być 
obopólne. Firmy mogły pozyskać wiedzę na temat najnowszych rozwiązań na-
ukowych moŜliwych do zastosowania w prowadzeniu biznesu, natomiast pra-
cownicy naukowi zetknęli się z prawdziwymi problemami przedsiębiorców 
oraz mogli poznać zasady funkcjonowania firm w praktyce.  

WdroŜenia zrealizowane w 2009 roku pokazują zaś, Ŝe w większości wy-
padków zainicjowane kontakty nie były incydentalne. Wielu z beneficjentów 
BNI zwraca się z mniej lub bardziej skomplikowanymi problemami bizneso-
wymi do Uniwersytetu jako wykonawcy wcześniejszych wdroŜeń. W kilku 
przypadkach doszło nawet do realizacji kolejnych zleceń między jednostką 
naukową a przedsiębiorstwem.  

Te rzeczywiste korzyści pozwalają na optymistyczne prognozowanie na 
przyszłość: kolejne problemy biznesowe mogą być przecieŜ rozwiązywane przy 
uŜyciu zasobów kadrowych jednostek naukowych, bez potrzeby kształcenia  
i zatrudniania nowych pracowników w przedsiębiorstwie (outsourcing). Firmy 
mogą uczestniczyć jako przedstawiciele świata biznesu w panelach dyskusyj-
nych i konferencjach. Wreszcie pracownicy naukowi mogą testować swoje teo-
rie naukowe na Ŝywych organizmach, jakimi są mikro i małe przedsiębiorstwa. 

 
MODERN TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AS A RESPONSE  

OF UNIVERSITIES TO THE MARKET NEEDS OF THE MICRO  
AND SMALL ENTERPRISES SECTOR 

 
Summary 

 
The paper presents the University of Szczecin’s experiences with micro and small enterprises 

concerning the implementation of modern technologies in the management. This form of coopera-
tion took place in 2009–2012 and was part-financed by the Polish Agency for Enterprise Devel-
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opment. The paper describes the phases of the University of Szczecin’s experience of cooperation 
with entrepreneurs. 
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AKTYWNOŚĆ MARKETINGOWA LOKALNYCH  
ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
 
 
 
Streszczenie 

DuŜa konkurencja na rynku usług turystycznych spowodowała konieczność prowadzenia 
działań marketingowych równieŜ w kontekście terytorialnym na bazie współpracy podmiotów na 
określonym obszarze. Działania wynikające ze współpracy podmiotów, które gospodarczo  
i organizacyjnie nie były wcześniej powiązane, podnoszą atrakcyjność regionu – powstają nowe 
produkty turystyczne, zwiększa się efektywność promocji obszaru. Lokalne organizacje tury-
styczne to organizacje zrzeszające podmioty z określonego obszaru, które w celu rozwoju tury-
styki podejmują wspólne przedsięwzięcia marketingowe. Celem artykułu jest analiza zakresu 
działań marketingowych lokalnych organizacji turystycznych województwa pomorskiego, na 
terenie którego działają 22 takie organizacje. 

Słowa kluczowe: marketing, współpraca, organizacje lokalne, turystyka 

Wprowadzenie 

Rynek turystyczny ma swoją specyfikę, głównie z uwagi na złoŜony 
przedmiot wymiany. Taki rynek w ujęciu podmiotowym oznacza określony 
zbiór nabywców usług turystycznych i wytwórców usług turystycznych doko-
nujących transakcji rynkowych. Zawiera wiele elementów, m.in. określone 
miejsce pobytu, zakwaterowanie, transport, usługi gastronomiczne, przewod-
nickie, dodatkowe rozrywki w postaci zorganizowanych wycieczek czy imprez. 
Przedmiot wymiany stanowi to, co jest oferowane nabywcy, aby spełnić jego 

                                                 
1 m.wanagos@wpit.am.gdynia.pl. 
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oczekiwania dotyczące wyjazdu turystycznego. Kupujący stosunkowo rzadko 
decyduje się na nabycie produktu turystycznego, ale zazwyczaj przeznacza na 
to często znaczącą kwotę domowego budŜetu2. Definiowanie pojęcia usług tu-
rystycznych moŜe opierać się na wyliczeniu rodzajów usług objętych tym poję-
ciem, takich jak: usługi przewozowe, hotelarskie, rekreacyjne, gastronomiczne, 
organizatorskie itp.3 

DuŜe znaczenie w działalności turystycznej ma współpraca podmiotów ofe-
rujących usługi turystyczne w kontekście przestrzennym. Specyficznym bo-
wiem wymogiem klienta w turystyce (turysty) jest oczekiwanie kompleksowo-
ści zaspokojenia jego potrzeb w miejscu pobytu turystycznego. Współpraca 
róŜnych osób reprezentujących podmioty, które będą miały wpływ na jakość, 
kształt czy zakres obsługi turysty, a takŜe jej popularyzację jest podstawowym 
czynnikiem konkurencyjności na rynku turystycznym. Działające w Polsce od 
niemal 10 lat lokalne organizacje turystyczne tworzą doskonałą platformę 
współpracy, głównie w zakresie działań marketingowych.  

Celem artykułu jest analiza aktywności marketingowej tych organizacji. 
Analizę oparto na przykładzie województwa pomorskiego, w którym funkcjo-
nują 22 takie organizacje. Wykorzystując metodę ankietową przebadano 11  
z nich. 

Specyfika i elementy rynku turystycznego 

Rynek turystyczny obejmuje towary i usługi, ale naleŜy podkreślić duŜą 
przewagę usług. Rynek ten występuje na obszarze tymczasowego pobytu tury-
stów oraz w miejscu stałego zamieszkania. Towary i usługi są połączone przez 
popyt i wzajemnie uzupełniane przez ich zbyt. Konsumpcja skupia się w miej-
scu ich podaŜy, łącząc się jednocześnie z produkcją usług4. 

Usługi turystyczne moŜna podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczy 
zaspokojenia potrzeb turystycznych, w tym usług podstawowych, do których 
zaliczono usługi związane z pobytem, dojazdem i powrotem z miejsca tymcza-
sowego pobytu. Druga grupa to usługi uzupełniające, zwane teŜ komplementar-
nymi, do których naleŜą usługi zaspokajające duchowe potrzeby turysty, wzbo-
gacają czas wolny oraz pozwalają na poznanie danego miejsca. 

                                                 
2 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 

s. 42. 
3 J. Raciborski, J. Sondel, K. Sondel, H. Zawistowska, Prawo turystyczne, Wyd. Prawnicze 

LexisNexis, Zestaw Nowelizujący nr 9, s. A/6. 
4 A.S Kornak, Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1979, s. 190–191. 
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Wśród usług turystycznych naleŜy wymienić5:  
– usługi, na które popyt wywołany jest tylko przez turystykę (np. usługi 

przewozowe), 
– usługi wynikające z korzystania z turystyki, ale występujące równieŜ  

w innych miejscach i sytuacjach (usługi gastronomiczne, noclegowe), 
– usługi wykorzystywane przez turystów, jak i osoby, które nie są tury-

stami (usługi bankowe, ubezpieczeniowe). 
Rynek turystyczny w ujęciu podmiotowym, wyróŜnia osoby nabywające 

usługi turystyczne oraz osoby wytwarzające usługi turystyczne, które dokonują 
transakcji rynkowych. Przedmiotem transakcji są usługi turystyczne. Dokonując 
klasycznego podziału podmiotów rynku usług turystycznych, moŜna wyróŜnić 
trzy grupy podmiotów6: 

a) nabywców: 
– nabywcy indywidualni (gospodarstwa domowe), 
– nabywcy instytucjonalni (masowo korzystający z usług turystycz-

nych); 
b) oferentów: 

– przedsiębiorstwa turystyczne sprzedające całe pakiety turystyczne, 
– przedsiębiorstwa turystyczne zajmujące się usługami cząstkowymi; 

c) podmiotów polityki turystycznej: 
– organy polityki centralnej, będące nieodzownym elementem istnie-

nia rynku, 
– jednostki samorządu terytorialnego, do zadań których naleŜy opieka 

nad regionalnym i lokalnym produktem turystycznym, 
– organizacje branŜowe w turystyce, 
– samorząd gospodarczy.  

Opisując specyfikę rynku usług turystycznych, nie moŜna zapomnieć o na-
stępujących elementach rynku usług turystycznych7: 

– popyt turystyczny przejawiający się zamiarem zakupu usług turystycz-
nych przez nabywców, 

– podaŜ turystyczna przejawiająca się gotowością do udzielania usług 
przez usługodawców, 

– ceny usług turystycznych. 

                                                 
5 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,  

s. 25–27. 
6 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 13. 
7 Marketing usług turystycznych…, s. 26–27. 
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Definicja turystyki i rynku usług turystycznych jest niezwykle waŜna, po-
niewaŜ wszystkie działania marketingowe prowadzone przez organizacje doty-
czą rozwoju turystycznego regionu, kształtowania produktów turystycznych 
oraz promocji turystycznej. Dla odpowiedniego zastosowania działań marketin-
gowych tak waŜne jest dlatego zrozumienie turystyki oraz samego rynku usług 
turystycznych. 

Popyt turystyczny moŜna podzielić na popyt potencjalny i efektywny. Popyt 
potencjalny nie ma pokrycia w rzeczywistej sile nabywczej konsumentów i nie 
występuje na rynku. Powinny być jednak prowadzone badania nad potencjal-
nymi nabywcami usług turystycznych do wyboru odpowiednich środków kon-
kurencji. Popyt efektywny ma zaś pokrycie w dochodach konsumentów i wy-
stępuje na rynku. WaŜne jest ustalenie odpowiedniego poziomu dochodów dla 
wystąpienia popytu turystycznego. MoŜna równieŜ wyróŜnić rodzaje popytu  
w zaleŜności od motywacji nabywców. Jest to popyt funkcjonalny i niefunkcjo-
nalny. W pierwszym z nich bierze się pod uwagę cechy jakościowe produktu  
i jego wartość uŜytkową. Drugi jest wynikiem wpływu skutków zewnętrznych 
na ocenę uŜyteczności produktu. Taka ocena jest zmienna i zaleŜna od reakcji 
pozostałych nabywców8. 

W ujęciu ekonomicznym, podaŜ to powiązanie między wielkością produktu 
turystycznego oferowaną w danym czasie a ceną, zakładając, Ŝe pozostałe zja-
wiska budujące rynek nie zmienią się. PodaŜ turystyczna moŜe być teŜ rozu-
miana jako zamierzona przez wytwórców wielkość sprzedaŜy dóbr i usług. 
MoŜna wyróŜnić podaŜ pierwotną i podaŜ wtórną. PodaŜ pierwotna uwzględnia 
naturalne walory turystyczne oraz dobra kultury (zabytki, język, tradycje, go-
ścinność), jak równieŜ korzyści dotyczące infrastruktury obszaru (gospodarkę 
komunalną, transport), zaś podaŜ wtórna: przedmioty infrastruktury turystycz-
nej oraz instytucje (gastronomia, urządzenia sportowe, wypoczynkowe, organi-
zacja podróŜy, hotelarstwo), bez których atrakcje turystyczne będą niedostępne. 
E. Brunner podzielił przemysł turystyczny na pierwotny i wtórny. Pierwotny 
dotyczy indywidualnej obsługi konsumentów, wtórny nie dotyczy bezpośrednio 
świadczonych usług turystycznych, ale rozwija się w wyniku pobudzenia ruchu 
turystycznego9. 

W ofercie obszaru wyróŜnia się dobra i usługi świadczone turystom. Grupa 
dóbr zawiera podstawowe dobra turystyczne poŜądane przez turystów, m.in. 

                                                 
8 R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, War-

szawa 1999, s. 63–64. 
9 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 28–29. 
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czyste powietrze, zabytki, walory kulturowe, ukształtowanie terenu. W grupie 
usług moŜna natomiast wyszczególnić10: 

– infrastrukturę dającą moŜliwość wykorzystania dóbr turystycznych 
(szlaki turystyczne, wyciągi), 

– jednostki obsługujące ruch turystyczny (informacja turystyczna, biura 
podróŜy), 

– urządzenia oraz instytucje infrastruktury noclegowej, komunikacyjnej, 
Ŝywieniowej, umoŜliwiające bytowanie w miejscowościach turystycz-
nych (komunikacja publiczna, hotele, restauracje, sieć dróg), 

– infrastrukturę handlową, usługową, komunalną, wykorzystywaną przez 
turystów podczas pobytu oraz gwarantującą bezpieczny pobyt. 

Cechy charakteryzujące podaŜ turystyczną to m.in. występowanie w tych 
samych miejscach co walory turystyczne, wysoki poziom kapitałochłonności 
oraz sezonowość. 

Polityka turystyczna jest ściśle związana z marketingiem terytorialnym oraz 
promocją regionu prowadzoną przez jednostki samorządowe i organizacje zrze-
szające podmioty turystyczne. Odpowiednio dobrane narzędzia marketingu 
terytorialnego oraz wypracowany pozytywny, atrakcyjny wizerunek regionu, są 
w stanie w duŜym stopniu wpłynąć na popyt turystyczny oraz rozwinąć ofertę 
podaŜową przedsiębiorstw działających w danym regionie. NaleŜy równieŜ 
podkreślić wagę specyficznego produktu, jakim jest produkt obszaru, obejmują-
cy m.in. takie wartości, jak walory przyrodnicze, kulturowe, gościnność miesz-
kańców, zasoby ludzkie. Nie moŜna teŜ zapomnieć o roli współpracy między 
podmiotami polityki turystycznej, która w znacznym stopniu wpływa na zwięk-
szenie efektywności prowadzonych działań.  

Marketing na rynku turystycznym oparty jest na współpracy i partnerstwie 
podmiotów działających w określonym obszarze recepcji turystycznej. Zwięk-
sza to efektywność inicjatyw pojedynczych przedsiębiorstw i instytucji, zarów-
no przy kształtowaniu oferty obszaru, jak i jego popularyzacji.  

Lokalne organizacje turystyczne i ich specyfika w województwie pomorskim 

Lokalne organizacje turystyczne (LOT) to organizacje tworzone na podsta-
wie współpracy samorządu terytorialnego i lokalnej branŜy turystycznej, po-
dejmujące działania polegające na promocji turystycznej regionu oraz kreacji, 
rozwoju i promocji lokalnych produktów turystycznych. Organizacje te funk-
cjonują jako stowarzyszenia. Zgodnie z Ustawą o Polskiej Organizacji Tury-

                                                 
10 Kompendium wiedzy o turystyce…, s. 58–59. 
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stycznej i jej późniejszymi zmianami11, normami Polskiej Organizacji Tury-
stycznej oraz załoŜeniach budowy trójstopniowego systemu promocji tury-
stycznej w Polsce, główne zadania lokalnych organizacji turystycznych polega-
ją na12: 

– integracji lokalnej społeczności, głównie podmiotów branŜy turystycz-
nej i jednostek samorządu lokalnego, 

– kształtowaniu produktów turystycznych (tworzenie, rozwój i promocja) 
wokół atrakcji turystycznych w strefie obszaru ich działania, 

– zbieraniu i aktualizowaniu informacji o produktach turystycznych i lo-
kalnych atrakcjach, 

– prowadzeniu i utrzymaniu lokalnych punktów informacji turystycznej, 
– współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. 
Struktura lokalnych organizacji turystycznych róŜni się od pozostałych 

form organizacji pozarządowych. RóŜnica polega na moŜliwości członkostwa 
osób fizycznych i prawnych na takich samych prawach, jak członkowie zwy-
czajowi, którzy mają prawo wybierania i bycia wybranymi na stanowiska kie-
rownicze, utrzymując dalej formułę otwartą, czyli sposobność wstąpienia lub 
wystąpienia ze stowarzyszenia w dowolnym czasie, przy zachowaniu danych 
warunków statutu. Organizacja jest uprawniona do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie realizacji jej celów i zadaniach określonych w statucie13. 

Lokalne organizacje turystyczne na terenie województwa pomorskiego to 
22 podmioty: Gdańska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Turystyczne 
Kaszuby, Stowarzyszenie Turystyczne Sopot, Stowarzyszenie Rozwoju Pół-
nocnych Kaszub „Norda”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Skotawsko”, 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Tajemnicze Pogranicze”, Lokalna Organiza-
cja Turystyczna „Bory Tucholskie”, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Łeba”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Szczyt WieŜyca”, Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Ustka”, Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejhe-
rowska”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”, Powiślańska 
Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Krynica Morska, 
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa”, Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna 
Kociewie, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kaszuby Bytowskie”, Lokalna 

                                                 
11 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej, DzU z 23 lipca 1999, rozdz. I, art. 4.3. 
12 Lokalne organizacje turystyczne, http://www.pot.gov.pl/wspolpraca-z-regionami/lokalne-

organizacje-turystyczne (18.02.2013). 
13 Lokalna organizacja turystyczna, http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokalna_organizacja_tury 

styczna (18.02.2013). 
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Organizacja Turystyczna Sztutowo, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 
Człuchowska”, Stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna” Lokalna Organizacja 
Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Słupska”14. Przykła-
dem organizacji, którą warto przybliŜyć jest jedna z trzech lokalnych organiza-
cji turystycznych funkcjonująca w Trójmieście, czyli Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna w Gdyni – Stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna”. Do jej głównych 
celów naleŜy rozwój turystyki na terenie Gdyni, tworzenie oraz promocja pro-
duktów turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej, integracja działań  
i podmiotów branŜy turystycznej, organizacji, instytucji, stowarzyszeń i władz  
samorządowych na rzecz turystyki.  

Organizacja swoje działania realizuje przez prowadzenie punktów informa-
cji turystycznej, tj. Miejskiej Informacji Turystycznej i Bałtyckiego Punktu 
Informacji Turystycznej, prowadzenie organizacji pracy Lotnych Miejskich 
Punktów Informacji Turystycznej oraz, na zlecenie Urzędu Miasta Gdynia, 
stoisk Informacji Turystycznej podczas festynów odbywających się w Gdyni. 
Stworzyła takie produkty turystyczne, jak:  

– Magia Kaszub. Szlakiem Pomorskich Baśni,  
– Międzynarodowy Turniej Bowlingowy „Bursztynowa Kula”,  
– Rajd Turystyczny „Wędrówki z LOT Gdynia”. 
Działania tej organizacji skupiają się głównie na rozwoju gospodarczym  

i przedsiębiorczości oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Obejmują wsparcie  
w rozwoju społeczności lokalnych i wspólnot. Organizacja zajmuje się równieŜ 
propagowaniem i wspomaganiem kultury fizycznej i sportu, działaniami doty-
czącymi krajoznawstwa i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy15. 

Kolejną lokalną organizacją turystyczną w Trójmieście jest Stowarzyszenie 
Turystyczne Sopot. Organizacja ta istnieje od 6 stycznia 1997 roku, ale dopiero 
od 17 września 2003 roku ma status LOT. Jej podstawowym celem jest promo-
cja miasta Sopot jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i uzdrowiska. Organi-
zacja podejmuje równieŜ działania na polu promocji Sopotu jako destynacji 
turystycznej z wyróŜnieniem sektora usług konferencyjnych oraz wiele innych 
zadań. 

Stowarzyszenie skupia 83 członków, wśród których znajdują się osoby fi-
zyczne oraz wiele sopockich pensjonatów, hoteli, właścicieli pokoi gościnnych, 

                                                 
14 Lokalne organizacje turystyczne, http://www.zarabiajnaturystyce.pl/przydatne-adresy/ 

lokalne-organizacje-turystyczne (18.02.2013). 
15 Stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna” – Lokalna Organizacja Turystyczna w Gdyni, 

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=128683 (18.02.2013). 
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restauracji, biur podróŜy oraz obiektów uŜyteczności publicznej. Dzięki człon-
kostwu mają one moŜliwość promocji swojej działalności na imprezach i tar-
gach turystycznych w kraju i poza jego granicami. Wszystkie działania podej-
mowane przez Stowarzyszenie Turystyczne Sopot są zgodne i oparte na celach 
„Strategii marketingu turystycznego miasta Sopot”. Organizacja prowadzi 
główny punkt Informacji Turystycznej w centrum, który jest czynny cały rok 
oraz trzy punkty Informacji Turystycznej w pozostałych częściach miasta. Kie-
ruje Biurem Zakwaterowań, pośredniczącym w wynajmie turystom samodziel-
nych pokoi, mieszkań i apartamentów, ograniczając dzięki temu wynajem nie-
legalnych kwater. Stworzyła równieŜ specjalny serwis pod nazwą Biuletyn In-
formacyjny STS, który dostarcza drogą elektroniczną mediom, członkom oraz 
instytucjom informacje dotyczące aktualnych działań stowarzyszenia i wiado-
mości z dziedziny turystyki. Jest teŜ dystrybutorem materiałów promocyjno-
informacyjnych rozprowadzanych wśród instytucji związanych z turystyką mia-
sta. Odpowiada za wydawnictwo broszur, folderów i map16. 

Trzecią organizacją na terenie Trójmiasta jest Gdańska Organizacja Tury-
styczna, która została załoŜona w 2002 roku. Prowadzi współpracę z samorzą-
dem terytorialnym Gdańska oraz lokalną branŜą turystyczną. Kluczowym celem 
jej działania jest promocja miasta Gdańsk. Zrzesza ponad 120 członków, wśród 
których głównym podmiotem jest Miasto Gdańsk, pozostałe to hotele, restaura-
cje, biura podróŜy, touroperatorzy, organizatorzy turystyki, a takŜe inne pod-
mioty związane z gospodarką turystyczną Gdańska. 

Organizacja realizuje swoje działanie przez tworzenie nowoczesnych pro-
jektów, takich jak: Karta Turysty „Gdańsk – Sopot – Gdynia – Plus”, Gdańsk & 
Love czy audioguide Gdańsk, a takŜe projekty miejskie, regionalne i międzyna-
rodowe, np. Cruise Baltic, targi turystyczne, Bitwa Morska, OblęŜenie Twier-
dzy Wisłoujście czy Zintegrowany System Informacji Turystycznej. Elementa-
mi systemu informacji turystycznej są całoroczne punkty informacji oraz mo-
bilna i rowerowa informacja turystyczna działająca sezonowo. Organizacja 
koordynuje równieŜ badania tajemniczego klienta. Organizacje przekazują in-
formacje dotyczące turystyki Gdańska przez portal turystyczny gdansk4u.pl 
oraz media społecznościowe (Facebook, Foursquare i Twitter). Organizowane 
są równieŜ róŜnorodne szkolenia dla branŜy turystycznej, konkursy i konferen-
cje17. W ramach Gdańskiej Organizacji Turystycznej w 2005 roku zostało po-
wołane do Ŝycia „Gdańsk Convention Bureau”, którego podstawowym zada-

                                                 
16 Historia, http://www.sts.sopot.pl/pl/sts.php?strona=historia#txt (18.02.2013). 
17 http://www.gdansk4u.pl/GOT (18.02.2013). 
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niem jest promocja miasta Gdańsk i regionu jako destynacji konferencyjnej oraz 
wpieranie organizatorów podczas planowania wydarzeń biznesowych. „Gdańsk 
Convention Bureau” odpowiada za promocję turystyki biznesowej na obszarze 
całego województwa pomorskiego. Głównym realizowanym przez nią projek-
tem była kampania promocyjna „Promocja turystyki biznesowej jako markowe-
go produktu Gdańska i Pomorza”. W 2007 roku „Gdańsk Convention Bureau” 
stało się pełnoprawnym członkiem International Congress & Convention Asso-
ciation (ICCA)18. 

Działania marketingowe lokalnych organizacji turystycznych na podstawie 
badań własnych 

Celem badania była analiza działań marketingowych podejmowanych przez 
lokalne organizacje turystyczne na terenie województwa pomorskiego. Podsta-
wowa hipoteza badawcza to: „Działania marketingowe organizacji zrzeszają-
cych podmioty turystyczne w województwie pomorskim skupiają się głównie 
na kształtowaniu produktów turystycznych i promocji regionu”. ZałoŜono rów-
nieŜ, Ŝe podmioty gospodarcze województwa pomorskiego wykazują duŜe za-
angaŜowanie  w działaniach marketingowych regionu oraz to, Ŝe współpraca 
tych podmiotów gospodarczych z samorządem terytorialnym jest bardzo ścisła  
i pozwala na realizację licznych przedsięwzięć marketingowych. 

Weryfikację hipotez przeprowadzono za pomocą metody ankietowej drogą 
internetową w kwietniu 2012 roku. W realizacji badań posłuŜono się kwestiona-
riuszem ankietowym jako narzędziem badawczym. Kwestionariusz ankietowy 
został wysłany drogą e-mailową do 22 lokalnych organizacji turystycznych. 
Odpowiedź uzyskano od 11 z nich. 

Zakres problemowy przeprowadzonych badań obejmował pytania dotyczą-
ce liczby członków i struktury organizacji, podejmowanych działań marketin-
gowych oraz współpracy z innymi podmiotami. Kwestionariusz ankietowy 
składał się z sześciu pytań, z których dwa były półotwarte, z moŜliwością wie-
lokrotnego wyboru odpowiedzi. Pierwsze dotyczyło prowadzonych przez orga-
nizacje działań marketingowych, drugie określało zakres działalności organiza-
cji. Pytania przewidywały określone odpowiedzi z jednoczesnym umoŜliwie-
niem respondentom dodania własnego komentarza. Dwa pytania były otwarte  
i dotyczyły liczby członków i struktury organizacji oraz udziału w kreowaniu 
produktów turystycznych. Do jednego pytania zastosowano metodę skali rang 
(0 – brak współpracy, 1 – bardzo zła współpraca, 2 – zła współpraca, 5 – bardzo 

                                                 
18 http://www.gdanskconvention.pl/onas#/onas (18.03.2013). 
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dobra współpraca) i odnosiło się do oceny współpracy organizacji z innymi 
podmiotami w regionie. Ostatnie pytanie naleŜało to pytań alternatywnych za-
mkniętych, określających charakter organizacji. MoŜliwe były dwie odpowie-
dzi, potwierdzające poruszoną kwestię – tak, lub odrzucającą – nie.  

Respondentów zapytano o strukturę oraz liczbę członków organizacji,  
w odniesieniu do ogółu członków i do podziału, ze względu na osobowość 
prawną. Wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela  1 

Struktura członków lokalnych organizacji turystycznych 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ogółem członków 116 6 83 77 26 24 155 47 18 13 38 
Samorząd lokalny 1 0 1 11 16 1 3 1 11 9 5 
Stowarzyszenia i organi-
zacje turystyczne 

29 1 6 12 2 2 3 1 2 1 5 

Podmioty gospodarcze 
branŜy turystycznej i oko-
łoturystycznej 

60 3 24 16 4 18 149 39 4 3 12 

Inne podmioty gospodar-
cze 

11 2 33 3 2 2 0 6 1 0 8 

Osoby fizyczne bez dzia-
łalności gospodarczej 

15 0 19 25 2 1 0 0 0 0 8 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

NajwyŜszy odsetek członków lokalnych organizacji turystycznych (56%) 
stanowią podmioty branŜy turystycznej i okołoturystycznej, liczba pozostałych 
podmiotów występuje na podobnym poziomie, od 14% do 10%, są to osoby 
fizyczne bez działalności gospodarczej oraz inne podmioty gospodarcze (12%), 
stowarzyszenia i organizacje turystyczne (11%), samorząd lokalny (10%). 

Respondenci wypowiedzieli się równieŜ na temat działań marketingowych 
podejmowanych przez podmioty polityki turystycznej. Mieli moŜliwość wielo-
krotnego wyboru przykładowych odpowiedzi. Okazuje się, Ŝe wśród działań 
podejmowanych przez LOT-y największa liczba organizacji bierze udział  
w targach krajowych lub zagranicznych, co stanowi 16% wszystkich podejmo-
wanych działań. Dość powszechna jest równieŜ działalność wydawnicza i orga-
nizacja szkoleń, seminariów bądź konferencji – 15% wszystkich działań. Popu-
larny jest teŜ marketing online i branie udziału w realizacji projektów tury-
stycznych oraz organizacja konkursów – 11%. Najmniej rozpowszechniona jest 
organizacja podróŜy studyjnych, dotyczy tylko 5% wszystkich prowadzonych 
działań.  
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Na temat  udziału w kreowaniu produktów turystycznych respondenci wy-
powiedzieli się w pytaniu otwartym, w którym naleŜało wymienić wykreowane 
przez organizacje produkty turystyczne. Tylko jedna organizacja z jedenastu 
wykreowała sześć lub więcej produktów turystycznych, pięć produktów tury-
stycznych zostało utworzonych przez dwie organizacje, natomiast dwie z dwu-
nastu nie stworzyły Ŝadnego produktu turystycznego, a kolejne cztery tylko 
jeden lub dwa produkty. Pozostałe oscylują między trzema a czterema utworzo-
nymi produktami turystycznymi. Zazwyczaj organizacje, które powstały nie-
dawno, a zakres ich działania obejmuje stosunkowo mniejszy obszar, wskazy-
wały mniejszą liczbę wykreowanych produktów. 

Respondenci określili równieŜ formę i rodzaj działalności prowadzonej 
przez organizacje. W kwestionariuszu mieli moŜliwość wielokrotnego wyboru 
odpowiedzi. Większa część organizacji (75%) prowadzi działalność gospodar-
czą, pozostałe 25% nie podejmują takich działań. Wśród działalności, którą 
zajmują się organizacje najczęściej są to działania związane z prowadzeniem 
stron internetowych oraz promocją organizacji przez internet (19%). Znaczna 
część zajmuje się teŜ prowadzeniem punktu informacji turystycznej oraz han-
dlem – sprzedaŜą wydawnictw, broszur, map lub przewodników turystycznych 
(17%). Popularne jest równieŜ organizowanie wyjazdów na targi (14%) oraz 
organizacja szkoleń (12%). Wśród wymienionych rodzajów działalności re-
spondenci wskazywali równieŜ umowy z gestorami baz noclegowych, sprzedaŜ 
pamiątek oraz biletów na imprezy (7%), natomiast sprzedaŜ biletów komunika-
cji miejskiej oraz prowadzenie innej formy działalności nie została odnotowana 
w Ŝadnej organizacji. 

Respondenci ocenili poziom współpracy badanych organizacji z pozostały-
mi podmiotami polityki turystycznej działającymi w regionie (tab. 2). Do oceny 
współpracy zastosowano metodę skali rang (0 – brak współpracy, 1 – bardzo zła 
współpraca, 2 – zła współpraca, 5 – bardzo dobra współpraca).  

LOT-y, wśród których przeprowadzono badania najlepiej oceniają współ-
pracę z samorządami lokalnymi, w 58% uznano ją jako bardzo dobrą. Ocena 
współpracy z podmiotami gospodarczymi branŜy turystycznej oraz z Lokalnymi 
Grupami Działania odznacza się równieŜ wysokim poziomem, jest bardzo do-
bra lub dobra. Natomiast aŜ 79% organizacji stwierdziło brak współpracy  
z izbami turystycznymi. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi 
podmiotami gospodarczymi jest na średnim poziomie. 
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Tabela 2 

Ocena współpracy LOT-ów z pozostałymi podmiotami polityki turystycznej w regionie 

Podmioty/ 
organizacje 

Brak 
współpracy 

Bardzo zła 
współpraca 

Zła współ-
praca 

Średnia 
współpraca 

Dobra 
współpraca 

Bardzo 
dobra 

współpraca 
N % N % N % N % N % N % 

Urząd Marszał-
kowski 

0 0 2 17 2 17 4 33 2 17 2 17 

Samorząd lokalny 0 0 0 0 0 0 2 17 3 25 7 58 
Lokalne Grupy 
Działania 

2 17 0 0 1 8 1 8 4 33 4 33 

Izby turystyczne 9 75 0 0 0 0 1 8 0 0 2 17 
Podmioty gospo-
darcze branŜy 
turystycznej 

1 8 0  1 8 1 8 5 42 4 33 

Inne podmioty 
gospodarcze 

1 8 1 8 3 25 2 17 3 25 2 17 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Kolejnym poruszanym problemem była charakterystyka działań organizacji, 
którą respondenci mogli określić na podstawie propozycji odpowiedzi alterna-
tywnych zamkniętych. MoŜliwe były dwie odpowiedzi, potwierdzająca poru-
szoną kwestię – tak, lub odrzucająca – nie.  

Tabela 3  
Charakterystyka działań LOT-ów 

Pytania Tak Nie 

N % N % 
Czy organizacja uczestniczy w realizacji „Strategii Rozwoju 
Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004–2013”? 

7 58 5 42 

Czy organizacja prowadzi cykliczne spotkania dla członków,  
w celu wymiany informacji, doświadczeń i poglądów? 

12 100 0 0 

Czy jest prowadzona współpraca z innymi podmiotami przy 
realizacji promocji produktowej? 

10 83 2 17 

Czy w wydawnictwach i materiałach promocyjnych umiesz-
czane są informacje o organizacji? 

0 100 12 0 

Czy istnieje współpraca z innymi podmiotami w ramach orga-
nizowania imprez studyjnych, które odbywają się na terenie 
objętym działalnością? 

2 17 10 83 

Czy istnieją problemy/przeszkody przy współpracy z innymi 
organizacjami? 

7 58 5 42 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

W badanej grupie 58% organizacji uczestniczyło w realizacji  „Strategii 
Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004–2013”. Wszystkie 
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podmioty prowadzą cykliczne spotkania dla członków, w celu wymiany do-
świadczeń oraz mają umieszczoną w wydawnictwach i materiałach promocyj-
nych informację o swoich organizacjach. 83% badanych współpracuje z innymi 
podmiotami w ramach polityki produktowej, ale tylko 17% w celu organizowa-
nia wyjazdów studyjnych. Według 58% nie istnieją Ŝadne problemy przy 
współpracy z innymi organizacjami, ale 42% zauwaŜyło przeszkody na tym 
polu. 

Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety moŜna stwierdzić, Ŝe: 
1. Do LOT-ów naleŜą głównie podmioty gospodarcze branŜy turystycznej  

i okołoturystycznej (56%), pozostałych podmiotów jest znacznie mniej (od 
10% do 14%). 

2. Wiele organizacji prowadzi róŜnorodne działania marketingowe, ale w po-
równaniu z ogółem podmiotów, które mogłyby się równieŜ włączyć w dzia-
łalność marketingową, ich liczba jest niewielka. Mało znacząca jest rola lo-
kalnych organizacji turystycznych w kreowaniu produktów turystycznych. 
Wśród badanych organizacji znalazły się równieŜ takie, które nie wykre-
owały Ŝadnego produktu turystycznego. 

3. NajwyŜszy poziom współpracy z organizacjami, w kolejności od najlepszej, 
wykazują samorządy lokalne, podmioty branŜy turystycznej i okołotury-
stycznej oraz Lokalne Grupy Działania, natomiast izby turystyczne w więk-
szości wypadków nie podejmują współpracy. Współpraca z Urzędem Mar-
szałkowskim, lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi podmio-
tami jest na średnim poziomie. 

4. Istnieje dobry przepływ informacji między członkami organizacji oraz do-
bry dostęp do informacji na temat określonych organizacji. Niestety lokalne 
organizacje turystyczne nie włączają się wystarczająco w realizację polityki 
regionalnej, raczej koncentrują się na problemach lokalnych. Świadczy  
o tym słabe zaangaŜowanie w programy wynikające ze „Strategii Rozwoju 
Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004–2013”. 
Działania marketingowe organizacji zrzeszających podmioty turystyczne  

w województwie pomorskim opierają się na promocji regionu, lecz ich udział  
w kształtowaniu produktów turystycznych jest niewielki. Liczba podmiotów, 
będących członkami organizacji świadczy o dość małym zainteresowaniu i za-
angaŜowaniu w działalność marketingową regionu, a współpraca między pod-
miotami gospodarczymi nie jest aŜ tak ścisła, aby przyczynić się do realizacji 
licznych przedsięwzięć marketingowych.  
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Podsumowanie 

Na rynku turystycznym w Polsce bardzo powoli zachodzą zmiany, które 
prowadzą do zwiększenia efektywności działań marketingowych przez współ-
pracę. Przykładem moŜe być województwo pomorskie, które mimo duŜej liczby 
lokalnych organizacji turystycznych nie moŜe pochwalić się ich duŜą aktywno-
ścią. Działania marketingowe organizacji zrzeszających podmioty turystyczne 
skupiają się głównie na jednorazowych akcjach promocyjnych, nie zawsze wpi-
sujących się w załoŜenia strategiczne regionu. Mają one równieŜ niewielki 
udział w tworzeniu produktów turystycznych. ChociaŜ podejmowane przez 
lokalne organizacje turystyczne działania marketingowe mają niewielki wpływ 
na marketing regionu, nie moŜna powiedzieć, Ŝe ich działania nie mają w ogóle 
znaczenia. Pełnią one równieŜ bardzo istotną funkcję integracyjną środowiska 
lokalnego.  
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Streszczenie 

Rozwój jednostek terytorialnych jest procesem wielowymiarowym i holistycznym, a do jed-
nego z istotnych sposobów jego wsparcia naleŜy promocja. Gminy, dąŜąc do zwiększenia sku-
teczności oddziaływania na turystów, inwestorów, mieszkańców, tworzą systemy komunikacji 
marketingowej. Działalność ta wiąŜe się z występowaniem ryzyka. Celem artykułu jest identyfi-
kacja ograniczeń i barier, jakie mogą przyczyniać się do eskalacji niepewności w podejmowanej 
przez jednostki samorządu terytorialnego aktywności promocyjnej. Analizie poddano zarówno 
częstotliwość stosowania róŜnych narzędzi promocyjnych, jak i zakres i zasięg prowadzonych 
działań oraz warunki, w jakich są one realizowane. 

Słowa kluczowe: promocja, ryzyko, gminy, marketing terytorialny, bariery 

Wprowadzenie  

W Polsce dopiero od niedawna władze samorządów dostrzegły korzyści, 
jakie płyną z wdraŜania orientacji marketingowej, czyniąc działalność w tym 
obszarze waŜnym elementem zarządzania, za pośrednictwem którego następuje 
rywalizacja o ograniczone zasoby między gminami na płaszczyznach, takich 
jak: lokalizacja inwestycji, napływ turystów, mieszkańców, dostęp do źródeł 
finansowych, a takŜe jak najlepszego zaspokajania potrzeb obecnych uŜytkow-
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2 Pracę wykonano w ramach projektu badawczego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie DS.185, finansowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 
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ników przestrzeni3. Adaptacja załoŜeń marketingu na grunt samorządowy na-
stąpiła wraz z wprowadzeniem systemu rynkowego. Uległa wówczas poszerze-
niu swoboda działania jednostek terytorialnych przez uzyskanie większej samo-
dzielności w dwóch głównych aspektach. Pierwszym było przypisanie gminom 
względnie stałych źródeł finansowania, a drugim samodzielność w podejmowa-
niu znacznej części decyzji, w tym takŜe moŜliwość zaciągania zobowiązań4. 
Wraz z przekazaniem przez władze centralne znacznych kompetencji samorzą-
dom, delegowano takŜe odpowiedzialność i ryzyko związane z podejmowanymi 
decyzjami.  

Spośród wielu kompetencji i zadań władze gminy mają prawo do prowa-
dzenia w ramach działalności marketingowej własnej polityki promocyjnej, 
której głównym celem jest kształtowanie postaw, poglądów, zachowań róŜnych 
grup interesariuszy względem jednostki terytorialnej5. Działania podejmowane 
w obrębie tego celu są ściśle związane z nowym postrzeganiem procesu wy-
miany, w którym na pierwszy plan wysuwają się korzyści, jakich oczekują po-
tencjalni i obecni rezydenci jednostek.  

Przedmiotem promocji prowadzonej przez gminy jest ich potencjał, który 
np. w turystyce obejmuje walory antropogeniczne i przyrodnicze (atrakcje), 
infrastrukturę, dostępność. Prezentacja oferty gminy, w zaleŜności od tego ja-
kiej sfery dotyczy, kierowana jest na zewnątrz jednostki lub do jej wnętrza,  
a podejmowane działania mają za zadanie informowanie o gminie, budowanie 
wizerunku, przekonywanie o zaletach i korzyściach oferty oraz nakłanianie do 
określonych zachowań względem niej6.  

Władze, informując o zdarzeniach, nakłaniając do określonych zachowań, 
kształtując postawy i opinie, dąŜą do uzyskania w krótkiej lub dłuŜszej perspek-
tywie, bezpośrednio lub pośrednio, określonych korzyści. Funkcjonując jednak 
w środowisku niezwykle dynamicznym, warunkach rosnącej konkurencji ze 
strony innych jednostek, a takŜe odmiennych i zmiennych potrzeb społecznych 
oraz presji z ich strony, jednostki powinny liczyć się z moŜliwością wystąpienia 
zdarzeń niepoŜądanych, pociągających za sobą negatywne skutki. Ryzyko wy-
nikłe z niewłaściwie prowadzonego procesu komunikacji z otoczeniem, a takŜe 
                                                 

3 M. Obrębalski, Marketing przestrzeni miejskiej, w: Ekonomika i zarzadzanie miastem, red.  
R. Brol, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 238–245. 

4 M. Miszczuk, Podstawy prawne funkcjonowania i organizowania samorządu terytorialnego  
w Polsce, w: Gospodarka samorządu terytorialnego, red. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. śuk, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24–28. 

5 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 
Kraków 2007, s. 22. 

6 M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 63. 
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własnym personelem (pracownikami urzędów gmin) moŜe prowadzić do niepo-
Ŝądanych zdarzeń, zakłócających lub ograniczających moŜliwość rozwoju jed-
nostki. Proces ten polega w głównej mierze na poprawie istniejących lub two-
rzeniu nowych walorów uŜytkowych oraz ich propagowaniu na określonych 
rynkach docelowych7. Przykładem takiego procesu jest tworzenie warunków do 
rozwoju turystyki, dzięki którym zamieszkująca na danym terenie ludność zy-
skuje inwestycje, miejsca pracy, a przedsiębiorcy klientów. Sprawne i skutecz-
ne zarządzanie jednostką wymaga podejmowania wielu działań w róŜnych ob-
szarach, w tym takŜe promocji i zarządzania związanym z nim ryzykiem.  

Autor artykułu ma na celu wskazanie barier i ograniczeń, będących waŜnym 
elementem w dąŜeniu do poprawy efektywności funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego z jednej strony, zaś z drugiej – ograniczania ryzyka 
związanego z prowadzaną działalnością promocyjną.  

Ryzyko w działalności promocyjnej jednostek terytorialnych 

Obecnie wszystkie organizacje, niezaleŜnie od formy prawnej i typu, styka-
ją się z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami, powodującymi powstawa-
nie niepewności. Ryzyko przynaleŜne wszelkim decyzjom stwarza potrzebę 
budowania strategii zabezpieczających lub redukujących negatywne skutki8. 
Brak takich rozwiązań prowadzi w wypadku kryzysu do popełniania wielu błę-
dów9.  

W jednostkach samorządu terytorialnego, podobnie jak w przedsiębior-
stwach, moŜna wyróŜnić ryzyko obiektywne, podlegające pomiarowi, dotyczą-
ce rodzaju oraz zakresu przedmiotowego podejmowanych decyzji i subiektyw-
ne, podmiotowe, wynikające z predyspozycji decydentów, ich cech indywidual-
nych, zaleŜnych od poziomu tolerancji niekorzystnych zdarzeń. Inna typologia 
wyróŜnia ryzyko systematyczne (zewnętrzne) i specyficzne (wewnętrzne). 
Pierwsze jest niezaleŜne od jednostki i nie moŜe być przez nią w jakikolwiek 
sposób kontrolowane, niektóre jego obszary mogą być natomiast prognozowane 
co do wielkości i zakresu, drugi rodzaj wynika z zakresu prowadzonych przez 

                                                 
7 A. Smalec, Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach, w: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red.  
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Pro-
blemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 491–492. 

8 R. Wróblewski, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 90, seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 
2011, s. 11. 

9 Ph. Kotler, J.A. Castione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Wyd. MTBiz-
nes, Warszawa 2009, s. 70. 
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podmiot działań10. ZagroŜenia wewnętrzne występujące w jednostkach samo-
rządu wynikają z prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych uwarunkowań, 
składających się na występowanie ryzyka strukturalnego, funkcjonalnego i fi-
nansowego (tab. 1). Zidentyfikowane rodzaje i źródła ryzyka wskazują na duŜą 
złoŜoność procesu zarządzania nim. Konsekwencje nieprawidłowych decyzji 
mogą negatywnie wpływać nie tylko na realizację celów, lecz równieŜ na efek-
tywne wykorzystanie pozostających w dyspozycji jednostek zasobów11. 

Tabela 1 

Rodzaje i źródła ryzyka w działalności promocyjnej 

Ryzyko  
strukturalne 

Ryzyko funkcjonalne Ryzyko finansowe 

Brak kadr Niewłaściwe audytorium do którego 
trafia przekaz  

Zbyt małe nakłady na po-
szczególne działania  

DuŜa fluktuacja 
kadr 

Niewłaściwa treść komunikatu i for-
ma przekazu  

Straty wynikłe z nietraf-
nych decyzji   

NienaleŜyte 
przygotowane 
kadr  

Brak otwartości i skupienie się na 
jednostronnej komunikacji 

Niewłaściwe wykorzysta-
nie posiadanych środków, 
niska efektywność działań  

Rozproszenie 
kompetencji 

Brak koncepcji efektywnej działalno-
ści promocyjnej, niedostrzeganie 
potencjału jednostki 

 

Zbyt wiele  
obowiązków 
przypisanych 
pracownikom  

Odpowiedzialność prawna, np. nie-
właściwe umowy z zewnętrznymi 
podmiotami, dochodzenie roszczeń  

 

 Zakłócenia w procesie komunikacji 
wewnątrz jednostki 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zarządzanie ryzykiem ma na celu podejmowanie działań zmierzających do 
identyfikacji i oceny ryzyka oraz podjęcia działań eliminujących lub ogranicza-
jących jego niekorzystny wpływ na organizację12. Według T.T. Kaczmarka na 
proces zarządzania ryzykiem składa się sześć faz: 1) identyfikacja ryzyka – 

                                                 
10 P. Sienkiewicz, Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów, „Problemy Techniki 

Uzbrojenia” 2005, z. 95, nr 1, s. 10. 
11 M. Poniatowicz, Transfer ryzyka jako instrument zarządzania ryzykiem w jednostkach samo-

rządu terytorialnego, w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, 
Niemczech i na Ukrainie, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wyd. Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 328. 

12 M. Bywanis-Jodlińska, Kontrola i zarządzanie ryzykiem, Fundacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej, Warszawa 2005, s. 10. 
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ustalenie przyczyn, rodzajów; 2) analiza ryzyka – identyfikacja miejsc wystę-
powania, określenie następstw; 3) opracowanie wariantów – sprecyzowanie, 
jakie działania podjąć w zaleŜności od sytuacji i jakie będą tego koszty; 4) sza-
cowanie, ocena i hierarchizacja ryzyka; 5) podjęcie decyzji i działań; 6) monito-
ring i ocena rezultatów13.  

WdroŜenie tego procesu w obszarze działalności promocyjnej do praktyki 
jednostek samorządu terytorialnego powinno przyczynić się do optymalizacji 
podejmowanych decyzji i zredukowania, w wypadku wystąpienia, negatywnych 
skutków.  

Materiał i organizacja badań 

Opracowanie oparto na wynikach badań ankietowych, które przeprowadzo-
no w pierwszym kwartale 2013 roku. Kwestionariusz w formie elektronicznego 
dokumentu przesłano do wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich woje-
wództwa lubelskiego i podlaskiego (z wyłączeniem Białegostoku i Lublina ze 
względu na znacząco odbiegający potencjał od innych jednostek) na adresy 
mailowe uzyskane z Biuletynu Informacji Publicznej. Zakres tematyczny skie-
rowanego do gmin kwestionariusza dotyczył celów polityki promocyjnej, wy-
korzystywanych narzędzi, ich rodzaju i częstotliwości oraz kierunków prowa-
dzonej aktywności marketingowej. Istotnym aspektem, wiąŜącym się bezpo-
średnio z ryzykiem w sferze promocji, było poznanie głównych barier i ograni-
czeń wynikających z uwarunkowań organizacyjnych i kompetencyjnych, jakimi 
dysponują badane jednostki, jak równieŜ podejmowanego zakresu podmioto-
wego współpracy z innymi organizacjami oraz wysokości ponoszonych na tego 
typu zadania środków finansowych.  

Wypełnione ankiety zwróciło 10 gmin miejskich (2 z województwa podla-
skiego i 8 z lubelskiego) oraz 11 miejsko-wiejskich (4 z województwa podla-
skiego i 7 z lubelskiego). Spośród wszystkich badanych jednostek dochody 
ogółem ośmiu z nich (85,7%) w 2011 roku nie przekroczyły 68 000 tys. zł. 
Znacznie wyŜsze miały trzy miasta na prawach powiatu: Zamość, Chełm, Biała 
Podlaska i były to odpowiednio: 308 457,7; 240 284,7 i 212 061,7 tys. zł. Więk-
sze zróŜnicowanie gmin cechowały dochody własne, będące częścią dochodów 
ogółem. Kwoty siedmiu gmin oscylowały w przedziale od 2801 do 9210 tys. zł, 
wśród nich tylko jedna była gminą miejsko-wiejską. Jednostek, które w 2011 
roku miały dochody własne w przedziale od 10 000 do 40 000 tys. zł było 11  

                                                 
13 T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010,  

s. 131. 
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(6 miejskich i 5 miejsko-wiejskich). WyŜsze uzyskały tylko trzy miasta i kształ-
towały się one na poziomie przekraczającym 80 000 tys. zł (tab. 2).  

Tabela 2 

Powierzchnia, ludność oraz dochody badanych gminach 

Wyszczególnienie Gminy miejskie Gminy miejsko-wiejskie 
Ludność (liczba) od 4550 do 66 176 od 4945 do 26 589 
Gęstość zaludnienia (na 1 km2)  od 318 do 2171 od 39 do 148 
Powierzchnia (km2) od 13,3 do 49,4 od 62,9 do 314,0 
Dochody ogółem ( tys. zł)   od 14 589,0  

do 308 457,7 
od 11 907,9 do 62 163,2 

Dochody własne (tys. zł) od 6643,3 do 103 096,7 od 2801,1 do 31 042,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów statystycznych Województwo Lubel-
skie. Podregiony, powiaty, gminy 2012; Województwo Podlaskie 2012 – podregiony, powiaty, 
gminy. 

Powierzchnia badanych gmin wynosiła od 13,3 km2 do 314 km2, a liczba 
ludności je zamieszkującej od 4550 do 66 176 osób. Tak duŜe zróŜnicowanie 
wynika z charakteru gmin, gminy miejskie zajmują znacznie mniejszą po-
wierzchnię przy jednocześnie większej liczbie mieszkańców.  

Zakres i uwarunkowania prowadzenia działalności promocyjnej przez 
gminy 

W wypadku jednostek samorządu terytorialnego działalność  promocyjna 
stanowi punkt wyjścia do szerszego zastosowania marketingu w gminach przez 
tworzenie i podtrzymywanie dwukierunkowej komunikacji z otoczeniem ze-
wnętrznym i wewnętrznym.  

Podstawowym celem działań promocyjnych 61,9% badanych jednostek 
[13]14 jest wykreowanie oryginalnego, rozpoznawalnego wizerunku. Na tej 
podstawie moŜna uznać, Ŝe władze świadome są korzyści, jakie mogą osiągnąć 
w wyniku zbudowania oryginalnego obrazu jednostki, które bazuje na akumu-
lacji wielu stymulatorów i jest subiektywnym, indywidualnym wraŜeniem kaŜ-
dej osoby. Utworzony obraz odgrywa waŜną rolę w podejmowaniu decyzji do-
tyczących, np. miejsca wypoczynku, inwestycji, nauki15.  

                                                 
14  W nawiasach kwadratowych, np. [13],  zawarto liczbę gmin których przedstawiciele udzieli 

danej odpowiedzi.  
15 U. Kobylińska, Współczesne wyzwania dla miejskich samorządów w zakresie kreowania wi-

zerunku, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu 
terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2011, s. 62. 
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Innymi najczęściej wskazywanymi priorytetami działań gmin w obszarze 
promocji było przekazywanie informacji na temat atrakcyjności inwestycyjnej, 
takiej odpowiedzi udzieliło 57,1% [12] przedstawicieli badanych jednostek; 
zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w róŜnych inicjatywach – wymieniło 
52,4% [11], a informowanie na temat atrakcyjności turystycznej – 47,6% [10]. 

Znacznie mniej gmin za główne cele promocji uznawało wspieranie lokal-
nych podmiotów, instytucji przez własną działalność [4], prezentacje rezultatów 
podjętych działań przez władze [4], jak równieŜ przekonanie mieszkańców do 
realizowanych projektów [3] oraz zwiększanie zainteresowania jednostką samo-
rządu terytorialnego przez róŜnego rodzaju organizacje, podmioty [3]. Tylko  
w jednej gminie miejsko-wiejskiej, za podstawowy kierunek działań uznano 
potrzebę poszerzenia poziomu wiedzy na jej temat przez mieszkańców.  

Z analizy aspiracji władz gmin wynika, Ŝe mają one coraz większą świado-
mość tego, Ŝe promocja pozwala przyciągać inwestorów oraz wpływa pozytyw-
nie na zwiększenie ruchu turystycznego i aktywizację mieszkańców. Stąd teŜ 
wynika potrzeba właściwego wyznaczenia celów, jakie powinny zostać ustalane 
na podstawie potencjału jednostek i ich charakteru, a takŜe specyfiki gmin są-
siednich. Nietrafnie określone priorytety lub ich nadmiar stanowią główne źró-
dło ryzyka niskiej efektywności alokacji zasobów.   

Osiągnięcie wyznaczonych przez poszczególne gminy celów wymaga reali-
zacji wielu zadań oraz wykorzystania wielu instrumentów. Na podstawie uzy-
skanych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe w praktyce zarówno gminy miejskie, 
jak i miejsko-wiejskie posługują się duŜym zakresem działań i narzędzi promo-
cyjnych. Najczęściej, w obu typach jednostek samorządu terytorialnego, komu-
nikacja następuje przez zamieszczane informacji na własnej stronie internetowej 
oraz wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń i w formie plakatów. Wła-
dze gmin miejskich bardzo często obejmują patronatem imprezy sportowe, na-
ukowe i kulturalne, a do działań promocyjnych podejmowanych z nieco mniej-
szą częstotliwością naleŜą: przygotowywanie materiałów dla prasy, sponsoro-
wanie klubów sportowych, zawodników, wydawanie i rozpowszechnianie ulo-
tek, broszur, folderów oraz organizowanie i współorganizowanie konkursów, 
jak teŜ udzielanie wywiadów przez przedstawicieli władz. Najrzadziej osoby 
odpowiedzialne za promocję w obu typach gmin korzystają z moŜliwości rozsy-
łania biuletynu za pomocą poczty elektronicznej, a przedstawiciele władz 
uczestniczą w targach inwestycyjnych, w gminach miejskich równieŜ w targach 
turystycznych, a miejsko-wiejskich zamieszczają reklamy na innych niŜ własna 
stronach internetowych (tab. 3).  
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Częstotliwość podejmowanych działań i wykorzystywanych narzędzi róŜni 
się w ramach dwóch typów jednostek. Gminy miejskie są bardziej aktywne od 
gmin miejsko-wiejskich w stosowaniu 27 z 29 instrumentów działalności pro-
mocyjnej (tab. 3). 

W badanych jednostkach stosowany jest obszerny katalog środków oddzia-
ływania. MoŜna równieŜ wyróŜnić takie, których częstotliwość jest niewystar-
czająca, dotyczy to działań zarówno tradycyjnych, jak i tych podejmowanych  
w  ramach nowych technologii. Dlatego za główne źródła ryzyka naleŜy uznać 
ich zakres i trafność, a takŜe częstotliwość oraz brak poszukiwania nowator-
skich rozwiązań i instrumentów. 

Tabela 3 

Działalność promocyjna gmin miejskich i miejsko-wiejskich 

Prowadzone działania, stosowane narzędzia 
Gminy 

miejskie 
Gminy miej-
sko-wiejskie 

x * n** x * n** 

Zamieszczanie informacji na własnej stronie interne-
towej 

5,00 10 4,91 11 

Wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń 4,40 10 4,45 11 
Plakaty 4,00 10 4,27 11 
Patronat władz gmin nad imprezami kulturalnymi, 
naukowymi 

4,50 10 3,82 11 

Patronat władz gmin nad imprezami sportowymi 4,40 10 3,82 11 
Przygotowywanie materiałów dla prasy 4,30 10 3,91 11 
Sponsorowanie klubów sportowych, zawodników 4,30 10 3,73 11 
Ulotki, broszury, foldery 4,00 10 3,73 11 
Organizowanie/współorganizowanie konkursów 4,00 10 3,45 11 
Wywiady prasowe 4,00 10 3,27 11 
GadŜety reklamowe 3,90 10 3,27 11 
Wydawanie map, przewodników 3,90 10 3,18 11 
Udział przedstawicieli gmin w konferencjach, sympo-
zjach 

3,90 10 3,09 10 

Przygotowywanie materiałów dla radia 3,80 10 3,18 10 
Sponsorowanie imprez kulturalnych, naukowych 3,90 10 3,00 10 
Umieszczanie informacji na innych stronach interne-
towych 

3,80 10 2,82 11 

Wysyłanie materiałów promocyjnych mailem 3,60 10 2,73 10 
Wydawanie ksiąŜek, albumów 3,20 9 3,00 10 
Reklama prasowa, zamieszczanie ogłoszeń w prasie 3,50 10 2,36 10 
Organizowanie/współorganizowanie akcji charytatyw-
nych 

3,40 10 2,36 10 

Przygotowywanie materiałów dla telewizji 3,20 10 2,45 10 
Artykuły sponsorowane  3,20 10 2,40 11 
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Wysyłanie materiałów promocyjnych tradycyjną pocztą 3,00 10 2,36 11 
Bilboardy, citylighty, banery 2,90 9 2,36 10 
Reklama internetowa na innych niŜ własna strona in-
ternetowa 

3,30 10 1,91 10 

Udział przedstawicieli gmin w targach turystycznych 2,60 9 2,45 9 
Filmy promocyjne gminę na nośnikach elektronicznych 
(np. CD, DVD) 

3,10 10 1,91 11 

Newsletter czyli rozsyłanie biuletynu za pomocą pocz-
ty elektronicznej 

2,50 10 1,91 10 

Udział przedstawicieli gmin w targach inwestycyjnych 2,30 9 1,36 9 

* x – średnia częstotliwość, oceny dokonano według następującej skali: 5 – bardzo często, 
4 – często, 3 – czasami, 2 – rzadko, 1 – bardzo rzadko, 0 – sporadycznie/brak; 
**n – liczba gmin    

Źródło: badania własne. 

Największy zakres działań promocyjnych (w tym informacyjnych) kiero-
wany jest, niezaleŜnie od rodzaju gmin, do młodzieŜy i osób w wieku produk-
cyjnym, zamieszkujących na danym terenie, nieco mniejszy do seniorów. Jed-
nostki skupiają się w większym stopniu na informowaniu i przyciąganiu tury-
stów krajowych niŜ zagranicznych. RozbieŜności między gminami miejskimi  
i miejsko-wiejskimi dotyczą natęŜenia i zakresu działań, mających na celu 
przedstawienie moŜliwości i zachęcenie podmiotów krajowych i zagranicznych 
do inwestowania. W tym obszarze intensywność starań gmin miejskich jest 
znacznie większa (rys. 1).  
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Uwaga: oceny natęŜenia działań  dokonano według następującej skali: 5 – bardzo duŜe,  
4 – duŜe, 3 –średnie, 2 – małe, 1 – bardzo małe, 0 – sporadycznie/nie są prowadzone. 

Rys. 1. Średnie natęŜenie działań promocyjnych skierowanych do poszczególnych grup docelowych  

Źródło: badania własne. 
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Porównując priorytety z kierunkami i natęŜeniem działań moŜna dostrzec  
w działalności części gmin pewną niekonsekwencję związaną z prowadzoną 
aktywnością i wyznaczonymi celami. Ze zgromadzonych danych wynika, Ŝe 
większy nacisk przez jednostki kładziony jest na promocję wewnętrzną niŜ ze-
wnętrzną. Szczególnie dotyczy to rynku turystów zagranicznych oraz w wypad-
ku gmin miejsko-wiejskich – inwestorów. Ujawnione dysonanse mogą być wy-
nikiem braku spójnego, długoterminowego programu promocyjnego, a takŜe 
wysokich kosztów, jakie wiąŜą się z podejmowaniem działań na rynkach mię-
dzynarodowych.  

Bariery i ograniczenia w działalności promocyjnej gmin   

Za promocję w strukturze organizacyjnej siedmiu urzędów gmin odpowie-
dzialna jest komórka, w której zatrudniony jest więcej niŜ jeden pracownik,  
a w trzech specjalna osoba. Kompetencje w zakresie realizacji zadań w kolej-
nych dziewięciu jednostkach samorządu terytorialnego rozproszone są w ra-
mach wydziałów (komórek) bądź wchodzą w skład obowiązków jednego z pra-
cowników lub teŜ przynaleŜą do róŜnych osób w zaleŜności od potrzeb (rys. 2).  
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Rys. 2. Umiejscowienie kompetencji w strukturze urzędów gmin związanych z prowadzeniem 
działalności promocyjnej 

Źródło: badania własne. 

Główną barierą w prowadzeniu skuteczności i efektywnej polityki promo-
cyjnej według 95,2% gmin [20] są ograniczone środki. WaŜnym ograniczeniem, 
chociaŜ juŜ nie tak istotnym dla większości jednostek, jest nadmiar innych za-
dań [7], zbyt mała liczba pracowników [6] oraz procedury związane z zamó-
wieniami publicznymi [5]. Cztery jednostki zwróciły uwagę na trudną współ-



Bariery w prowadzeniu działalności promocyjnej… 151

pracę z sektorem prywatnym, a po trzy wskazywały na problem małego znacze-
nia promocji wśród innych priorytetów gmin i braku planów działalności pro-
mocyjnej. Tyko dwie jednostki zwróciły uwagę na trudną współpracę z innymi 
gminami. Po jednej jednostce wskazano na brak szkoleń w zakresie promocji, 
brak odpowiednich kwalifikacji pracowników zajmujących się sprawami pro-
mocji, ograniczenia wynikające z przepisów prawnych uniemoŜliwiających 
realizację zamierzeń i inicjatyw czy zbyt małą identyfikację mieszkańców  
z miastem – to bariery ograniczające realizację powierzonych zadań w obszarze 
promocji, jakie wskazywane były najrzadziej.  

Najwięcej badanych gmin współpracowała z Urzędami Marszałkowskimi 
[19] oraz w ramach własnych jednostek organizacyjnych [17]. Nieco mniej 
gmin prowadzi działania w zakresie promocji wspólnie z innymi gminami [16], 
regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi [16], powiatami [15] 
oraz podmiotami sektora społecznego, takimi jak stowarzyszenia i fundacje 
[15].  Ponad 50% przebadanych jednostek realizuje inicjatywy wspólnie z miej-
scowościami partnerskimi [12], a takŜe podmiotami prywatnymi świadczącymi 
usługi noclegowe [11]. Niespełna połowa badanych gmin zleca natomiast zada-
nia agencjom i biurom reklamowym [10]. Nieliczne gminy współpracują  
z podmiotami prywatnymi spoza branŜy turystycznej [5] i biurami podróŜy [3] 
oraz innymi prywatnymi organizacjami turystycznymi [3]. Ryzyko współpracy 
wiąŜe się głównie z pozostawaniem części elementów poza kontrolą urzędów 
oraz proporcjonalności zaangaŜowania w stosunku do oczekiwanych korzyści.  

Istotnym uwarunkowaniem aktywności promocyjnej jest wysokość środ-
ków przeznaczanych na realizację tego typu zadań. Wydatki większości bada-
nych urzędów na promocję przekroczyły w 2012 roku 45 000 zł (5 gmin miej-
skich i 6 gmin miejsko-wiejskich). W dwóch gminach miejsko-wiejskich mie-
ściły się w przedziale od 35 001 zł do 40 000 zł, natomiast w dwóch miejskich  
i jednej miejsko-wiejskiej kształtowały się na poziomie od 20 001 zł do 30 000 
zł. Najmniej w 2012 roku wydała jedna gmina miejsko-wiejska i była to kwota 
poniŜej 5000 zł, a w sumie pięć badanych jednostek na promocję przeznaczyło 
jedynie niespełna 15 000 zł.  

Podsumowanie  

Działania promocyjne w administracji publicznej, której budŜety tworzone 
są z podatków i opłat obywateli obliguje jednostki do prowadzenia ich w spo-
sób zaplanowany i efektywny. Nie znaczy to, Ŝe zawsze działania przynoszą 
oczekiwane uzyski zaangaŜowanym w ten proces interesariuszom. Tak waŜne 
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jest dlatego wskazanie miejsc moŜliwego występowania ryzyka i zarządzanie 
nim.  

Badania wykazały, Ŝe cele promocji w znacznej części gmin skupione są na 
czterech sferach: wizerunkowej, turystycznej, inwestycyjnej i aktywizującej 
mieszkańców. Cele te powinny być ściśle związane z potencjałem jednostek. 
Trudności, jakie mogą wystąpić przy projektowaniu załoŜeń efektów, które 
powinny zostać osiągnięte w określonym czasie, stanowią źródło ryzyka. Bez-
pośrednio powiązane są one z listą wykorzystywanych w ramach promocji na-
rzędzi i realizowanych działań. Zarówno wśród ankietowanych gmin miejskich, 
jak i miejsko-wiejskich, gama ta jest bardzo szeroka, natomiast ich częstotli-
wość znacznie zróŜnicowana. Oznacza to, Ŝe jednostkom pozostają pewne moŜ-
liwości rozwoju w tym zakresie, jednak powinno to być uzupełnione o nowe 
sposoby oddziaływania. Ocena ryzyka musi zatem dotyczyć zarówno skutecz-
ności realizacji poszczególnych aktywności promocyjnych, jak i ich ekono-
miczności. Poziom ryzyka wynika równieŜ ze specyfiki interesujących jednost-
kę rynków i skierowanych na nie działań. Na podstawie wyników badań moŜna 
wskazać, Ŝe głównym kierunkiem aktywności promocyjnej gmin miejskich  
i miejsko-wiejskich są mieszkańcy, natomiast znacznie mniejsze natęŜenie dzia-
łań jest kierowane do turystów i inwestorów. W celu sprawniejszej ich realizacji 
większość jednostek prowadzi szeroką współpracę z innymi podmiotami, takimi 
jak: Urząd Marszałkowski, inne gminy czy regionalna lub lokalna organizacja 
turystyczna. Zasadność, intensywność i zakres wyboru kierunków działań oraz 
podmiotów do współpracy to elementy, które powinny podlegać analizie pod 
względem przyniesienia jednostce moŜliwych niepowodzeń i strat.  

Znaczna liczba badanych gmin nie ma dobrze zorganizowanego systemu 
kadrowego pozwalającego w pełni wykorzystać moŜliwości, jakie zapewnia 
współczesny marketing w obszarze właściwej koordynacji i realizacji zadań  
z zakresu promocji. Rozproszenie, nakładanie się kompetencji, małe znaczenie 
zadań, wymaga rozpoznania, w jakim stopniu te zjawiska mogą wpływać, 
utrudnić bądź uniemoŜliwi ć osiągnięcie wyznaczonych celów. Dodatkowo 
znacznym ograniczeniem, mogącym zwiększać ryzyko w działalności promo-
cyjnej jest zgłaszany przez niemal wszystkie gminy brak funduszy na pełną 
realizację zadań.  

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe w turbulentnym otoczeniu, w jakim 
funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego, zarządzanie ryzykiem staje się 
koniecznością, a systematyczny proces jego identyfikacji, analizy, oceny, moni-
torowania oraz aktywnego podejścia, zmierzającego do ograniczenia negatyw-
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nych skutków jest jednym z waŜniejszych wyzwań, przed jakimi stoją władze 
gmin. Umiejętne i skuteczne zarządzanie ryzykiem przyczynia się takŜe do 
poprawy wizerunku jednostki, świadczy o tym naleŜyte wykorzystanie pono-
szonych nakładów. Promocja wówczas nie jest postrzegana przez pryzmat 
zbędnych wydatków, a staje się inwestycją w rozwój jednostki.   
 
BARRIERS IN PROMOTIONAL ACTIVITY CONDUCTED BY LOCAL  
AUTHORITIES OF MUNICIPALS OF EASTERN POLAND REGIONS 16 
 

Summary 
 
The development of territorial units is a multi-dimensional and holistic process and one of 

significant ways of its support is publicity. Communes trying to be more efficient in terms  
of affecting tourists, investors and inhabitants create systems of marketing communication. This 
activity is connected with risk. Therefore, the aim of the work was to identify limitations and 
barriers which may influence the escalation of uncertainty in promotional activity undertaken by 
territorial units. Both the frequency of applying various publicity tools as well as the range and 
scope of the activities undertaken and conditions in which they are realised were analysed.   

Keywords: promotion, risk, communes, territorial marketing, tourism, investments 

Translated by Mirosław Zalech 
 

 

                                                 
16 The elaboration is made as a part of research project of The Faculty of Physical Education 

and Sport of Józef Piłsudski University School of Physical Education in Warsaw, DS.185, fi-
nanced by Ministry of Science and Higher Education. 
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Streszczenie 

Autorzy w artykule podjęli próbę zdefiniowania orientacji marketingowej instytucji publicz-
nej zajmującej się regulacją rynku usług transportu kolejowego. Zdefiniowali pojęcie usługi 
regulacyjnej i powody, dla których Urząd Transportu Kolejowego powinien być zorientowany na 
klienta. Zaproponowali poziomy usługi regulacyjnej i koncepcję marketingu mix. Instytucja 
regulatora przy wykorzystaniu instrumentów marketingowych, np. PR winna wykazać, Ŝe jest 
społecznie uŜyteczna w kontekście ochrony interesów klienta finalnego korzystającego z usługi 
transportu kolejowego. 

Słowa kluczowe: regulacja, usługa regulacyjna, marketing mix, transport kolejowy, urząd 

Wprowadzenie 

Punktem wyjścia rozwaŜań jest szeroko rozumiany obszar rynku transpor-
towego. Rynek ten moŜna definiować jako proces, za pomocą którego wzajem-
ne oddziaływania nabywców i sprzedających prowadzą do określenia przedmio-
tu sprzedaŜy, w tym wypadku usług transportowych, a takŜe określenia ich ilo-

                                                 
1 maaw@kozminski.edu.pl. 
2 j.majewski@kolej.com.pl. 
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ści i cen3. W związku z tym, rynek transportowy staje się kategorią ekono-
miczną i społeczną związaną z produkcją i wymianą usług przemieszczania4.  

Szczególnym przypadkiem rynku transportowego jest rynek kolejowy, na 
którym tradycyjnie funkcjonował tzw. monopol naturalny. Powodowało to 
wstrzymanie naturalnych procesów rynkowych. Jednocześnie, zwłaszcza  
w Europie, wraz z postępem integracji międzynarodowej i liberalizacją kolej-
nych dziedzin odpowiedzialności władzy publicznej, kolej stawała się pod 
względem monopolistycznego charakteru coraz bardziej osamotniona.  

W ten sposób zrodziło się przekonanie o konieczności liberalizacji i deregu-
lacji tego sektora i wprowadzenia do niego mechanizmów konkurencyjnych. 
Kluczową pod tym względem kwestią stało się zagwarantowanie dostępu do 
infrastruktury podmiotom zainteresowanym działalnością przewozową. Kwestia 
ta stała się więc niezwykle waŜnym zagadnieniem, rodzącym podobne proble-
my jak we wszystkich branŜach sieciowych, ze względu na charakter tzw. urzą-
dzeń kluczowych. W związku z tym, Ŝe obszar działalności kolejowej uznano 
za tzw. rynek powiązany, jako jeden ze sposobów rozwiązania tej kwestii wska-
zano mechanizm niezaleŜnej regulacji rynku. W rezultacie jednym z podstawo-
wych narzędzi polityki transportowej w odniesieniu do kolei stała się regulacja 
rynku i model tzw. konkurencji regulowanej5.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie orientacji marketingowej in-
stytucji publicznej na przykładzie stworzonej na potrzeby regulacji rynku kole-
jowego instytucji publicznej, jaką jest Urząd Transportu Kolejowego. Jest to 
jednocześnie okazja do podkreślenia roli marketingu i jego instrumentów  
w działalności instytucji publicznej świadczącej swoistego rodzaju usługę ryn-
kową, czyli usługę regulacyjną. 

Regulacja rynku transportu kolejowego – podstawy nastawienia marketin-
gowego 

W nauce polskiej z zakresu prawa administracyjnego, niezaleŜna regulacja 
jest instytucją nową. Jej podstawą jest generalna zasada, mówiąca o oddzieleniu 
od siebie w poszczególnych gałęziach części infrastrukturalnej i przewozowej,  
a w wypadku usług publicznych – funkcji zarządzania od wykonywania prze-

                                                 
3 D. Kamerschen, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991, s. 4. 
4 Polski rynek usług transportowych, red. D. Rucińska, PWE Warszawa 2012, s. 18. 
5 Omawianą problematykę zawarto m.in. w kilku grupach rozporządzeń i dyrektyw Unii Euro-

pejskiej, a więc w aktach prawa wiąŜących poszczególne kraje członkowskie. Por. A. Rudnicki, 
W. Starowicz, Transport miejski – ekspertyza do polityki transportowej państwa i narodowej 
strategii rozwoju transportu, „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 7–8, s. 13. 
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wozów. W ocenie T. Skocznego niezaleŜna regulacja polega przede wszystkim 
na zapewnieniu w trybie preskryptywnych działań ex ante podejmowanych 
przez niezaleŜne instytucje publiczne dostępu do infrastruktury liniowej (m.in. 
kolejowej) i innych urządzeń kluczowych, np. terminali towarowych, kontene-
rowych, torów ogólnego uŜytku6. Regulacja udostępniania infrastruktury 
uczestnikom rynku (konkurentom i potencjalnym konkurentom) na warunkach 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych za odpowiednią opłatą powinna dotyczyć 
wszystkich podmiotów spełniających określone kryteria. Funkcja ta realizowa-
na jest w drodze stanowienia norm prawnych kreujących taki obowiązek oraz 
wydawania przez regulatora decyzji określających warunki, na jakich ten obo-
wiązek będzie realizowany przez właściciela urządzeń kluczowych. Niejedno-
krotnie przybiera równieŜ formę decyzji rozstrzygających spory między zarząd-
cami i przewoźnikami, a takŜe nakładania kar, jeśli obowiązki i decyzje regula-
cyjne nie są realizowane właściwie. Treścią tak definiowanych zadań regulacji 
są: 
1. Zapewnienie konkurentom dostępu do sieci i innych urządzeń kluczowych, 

szczególnie jeŜeli nie mogą świadczyć usług transportowych z braku moŜ-
liwości uzyskania alternatywnego dostępu od innych oferentów i nie mogą 
sami wytworzyć takiej sieci lub urządzenia. 

2. Zapewnienie konkurentom dostępu do sieci i innych urządzeń kluczowych 
na warunkach równych i niedyskryminujących (dotyczy to takŜe ustalenia 
rozsądnej w danych warunkach i niedyskryminacyjnej opłaty za korzystanie 
z tych urządzeń). NaleŜy przy okazji podkreślić, Ŝe dotyczy to stanowienia 
zasad równych i jednakowych dla wszystkich konkurentów.  
Nieco inaczej problem postrzega np. W. Hoff, definiując regulację jako 

uwarunkowaną prawnie metodę oddziaływania państwa na gospodarkę, polega-
jącą na wydawaniu decyzji administracyjnych nakazujących przedsiębiorstwom 
wykonywanie określonych obowiązków związanych z rynkiem7. NaleŜy pod-
kreślić, Ŝe nie chodzi tutaj o pojedyncze naruszenia konkurencji, lecz o funk-
cjonowanie rynku jako całości aby zatem prowadzić regulacje w sposób wła-
ściwy naleŜy dogłębnie znać rynki regulowane oraz wypracowane metody ana-
lizy rynku sektorów sieciowych. Dla pełnego obrazu i rozumienia problematyki 
naleŜy zwrócić uwagę na rolę regulacji w dzisiejszych warunkach, w rozumie-

                                                 
6 T. Skoczny, Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, „Problemy Za-

rządzania” 2004, nr 3, s. 24; T. Skoczny, Uwagi w sprawie problemów niezaleŜnej regulacji 
sektorowej (materiał niepublikowany), Warszawa 2007, s. 17. 

7 W. Hoff, Prawny model regulacji sektorowej, Difin, Warszawa 2008, s. 44. 
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niu proponowanym przez J. Stiglitza8, który twierdzi, Ŝe celem regulacji jest 
zapewnienie działania konkurencji wszędzie tam, gdzie to jest moŜliwe oraz 
niedopuszczenie do naduŜywania dominującej pozycji rynkowej przez monopo-
le naturalne (np. przez podnoszenie cen) w tych gałęziach, w których nie ma 
miejsca na konkurencję.  

Niewątpliwie, ze zjawiskiem występowania monopolu naturalnego infra-
strukturalnego mamy do czynienia w sektorze transportu kolejowego. Podsta-
wowym celem regulacji jest zatem zastąpienie przez państwo zasad wolnej kon-
kurencji na rynku przez wyspecjalizowane organy regulacyjne oraz stanowienie 
odpowiednich przepisów prawnych i norm. Nie oznacza to jednak regulacji wy-
łącznie administracyjno-prawnej, opierającej się na stanowieniu i stosowaniu 
norm prawa administracyjnego w stosunku do negatywnych zjawisk ekonomicz-
nych. Jest raczej odwrotnie, bo z punktu widzenia ekonomii przesłanką regulacji 
działalności gospodarczej (w tym regulacji sektorowej) są niedoskonałości ryn-
ku, a uzasadnieniem – teoria interesu publicznego. Nad właściwą realizacją inte-
resu publicznego czuwa dlatego władza publiczna, wykorzystując swoje instytu-
cje, narzędzia i instrumenty. Jak wskazują Ph. Kotler i N. Lee, rolą władzy pu-
blicznej jest świadczenie usług o charakterze publicznym, krytycznych z punktu 
widzenia interesu publicznego, w tym równieŜ w zakresie zaspokajania potrzeb 
transportowych społeczeństwa i gospodarki9. Jednym z przejawów tej działalno-
ści jest rozwijanie rynku transportu kolejowego i promocja konkurencji. 

NiezaleŜny regulator wykorzystuje te same instrumenty, które pozostają do 
dyspozycji władzy publicznej, w tym licencjonowanie oraz nadzór i egzekwo-
wanie prawa, realizując zadania, takie jak10: 

– gwarantowanie równego i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruk-
tury wszystkim przewoźnikom i uŜytkownikom11, 

– zapobieganie naduŜywaniu pozycji przez podmioty zarządzające infra-
strukturą, 

– ochrona uŜytkowników infrastruktury przed decyzjami władzy publicz-
nej w zakresie poziomu finansowania jej operatorów. 

                                                 
8 J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 232. 
9 Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Wyd. Akademickie i Profesjonalne 

WSPiZ im L. Koźmińskiego, Warszawa 2008, s. 4. 
10 Railway reform and changes for the use of infrastructure, ECMT, Paris 2005, s. 57. 
11 Szczególnie, gdy podmiot zarządzający infrastrukturą jest powiązany z jednym lub więcej 

przewoźnikami, za: J. Majewski, Polityka transportowa Polski w latach 1989–2009 (materiał 
niepublikowany), Pułtusk 2012, s. 56. 



Orientacja marketingowa urzędu administracji publicznej… 161

KrzyŜowanie się wielu interesów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
powoduje, Ŝe sektor kolejowy wymaga szczególnej kontroli regulatora, odno-
szącej się do instytucji zarządzających infrastrukturą i do podmiotów prowa-
dzących działalność przewozową, zwłaszcza w newralgicznych gałęziach  
i segmentach rynku12. Poza tym taka bezpośrednia interwencja w mechanizmy 
rynkowe rodzi problemy natury politycznej, stąd konieczność zagwarantowania 
niezaleŜności powołanej do tego celu administracji. Swoistym testem w tym 
zakresie moŜe być stosunek do trzech zasadniczych kwestii13:  

– zaleŜności decyzji regulacyjnych od rządu, 
– zaleŜności decyzji regulacyjnych od interesariuszy w danej branŜy, 
– przejrzystości i wiarygodności procesu decyzyjnego. 
Urzędem władzy publicznej, pełniącym rolę organu regulacyjnego dla ryn-

ku transportu kolejowego w Polsce jest Urząd Transportu Kolejowego. W opi-
sanym wcześniej kontekście, instytucję tę naleŜy postrzegać jako kluczowy 
element struktury szeroko rozumianego rynku usług transportu kolejowego. Jest 
to instytucja publiczna, której zadaniem jest kształtowanie stosunków i relacji 
rynkowych między dostawcą urządzenia kluczowego (infrastruktury) a podmio-
tami korzystającymi z tejŜe infrastruktury. Celem działania Urzędu jest więc 
przyczynianie się do zaspokajania potrzeb transportowych w wyniku świadcze-
nia usług transportowych koleją klientom finalnym. Od instytucji regulatora 
zaleŜy czy wszystkim podmiotom funkcjonującym na rynku zapewniony jest 
sprawiedliwy i niedyskryminujący dostęp do sieci kolejowej oraz powiązanych 
z nią usług, a podaŜ i jakość świadczonych usług będzie spełniać wymagania 
klientów. Przy takim załoŜeniu regulator przyjmuje orientację na klienta.  
W ujęciu marketingowym ukierunkowany powinien być na klienta finalnego, 
który korzysta z usług transportowych. Miejsce regulatora na rynku oraz wza-
jemne relacje instytucji publicznych przedstawiono na rysunku 1.  

 

                                                 
12 Rynek transportowy jest regulowany na podstawie systemu koncesji (np. transport lotniczy) 

lub licencji (np. transport samochodowy i kolejowy), za: Wpływ procesów demonopolizacji  
i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania, red. W. Paprocki, 
J. Pieriegud, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 81; J. Majewski, Polityka transportowa…,  
s. 40. 

13 Dyrektywa 2001/14/WE wymaga, by w krajach członkowskich zostały utworzone instytucje 
regulujące niezaleŜne od jednostki zarządzającej infrastrukturą. Regulator rynku musi być nieza-
leŜny od zainteresowanych stron branŜy, ale niezaleŜność ta nie musi dotyczyć bezpośredniej 
kontroli politycznej, za: Railway reform…, s. 60. 
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Rys. 1. Miejsce regulatora na rynku transportu kolejowego – wzajemne zaleŜności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Antonowicz, Usługa regulacyjna jako specyficzny 
produkt na rynku transportu kolejowego, w: Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspek-
tywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 85. 

Potwierdzenie powyŜszych zaleŜności moŜna znaleźć w badaniach za-
mieszczonych w raporcie firmy IBM Business Consulting Services14. W ich 
wyniku sformułowano rekomendacje w zakresie dobrych praktyk funkcjonowa-
nia regulatora rynku usług transportu kolejowego. Podstawowe rekomendacje 
wobec regulatora to: 

– charakter niezaleŜnego ciała z ustaloną strukturą organizacyjną i zdefi-
niowanymi procedurami, 

                                                 
14 M. Antonowicz, M. Król, Regulacja rynku kolejowego w Polsce, w: Tworzenie wartości 

przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 
2007, s. 24–25. 
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– niezaleŜność od wpływów politycznych i wszystkich innych, 
– dysponowanie kompetencjami w zakresie regulacji oraz sektora, dostęp 

do zasobów (osobowych i technicznych) adekwatnych to pełnionych 
zadań, 

– wyposaŜenie w (wydzielony) personel, który zajmuje się jedynie za-
gadnieniami regulacji, 

– odpowiednia moc i kompetencje do realizowania celów polityki regula-
cyjnej, w tym zdolność decyzyjna i odpowiedzialność za decyzje, 

– odpowiednie środki prawne do egzekwowania własnych decyzji, 
– jawność, transparentność, konsekwencja, przewidywalność i zrozumia-

łość metod działania i decyzji oraz oparcie ich na mierzalnych kryte-
riach, 

– orientacja na klienta i postrzeganie swojej roli jako dostawcy usług re-
gulacyjnych. 

Syntetyczny katalog powyŜszych zasad potwierdzają równieŜ raporty Euro-
pejskiej Konferencji Ministrów Transportu, zgodnie z którymi instytucja regula-
tora powinna być oparta na15: 

a) jasnym określeniu zadań statutowych w odpowiednim akcie prawnym; 
b) obiektywizacji zasad powoływania i odwoływania kierującego, w tym 

np. braku moŜliwości odwołania przed końcem kadencji; 
c) wyłączenia spod nadzoru sektorowego ministerstwa; 
d) wprowadzeniu odpowiedzialności przed parlamentem i grupami intere-

su (w tym obowiązek jasnego i transparentnego uzasadniania decyzji); 
e) ostateczności decyzji i braku moŜliwości ich zmian, np. przez ministra. 
Takie rozumienie roli regulatora implikuje jego nastawianie na orientację 

marketingową. Marketing bowiem, jak wskazują Ph. Kotler i N. Lee, staje się 
najlepszą formą planowania w instytucji publicznej, która przez zaspokajanie 
potrzeb obywateli dostarcza im rzeczywistą wartość16. W perspektywie stano-
wienia planów transportowych i udziału w procesie decyzyjnym ich przyjmo-
wania instytucji regulatora, ta orientacja staje się szczególnie istotna, np.  
z punktu widzenia ochrony interesów pasaŜerów korzystających z transportu 
kolejowego. Szczególną troską marketingu w instytucji regulatora powinno być 
doprowadzanie, przez działania regulacyjne, do skutków w mechanizmie funk-
cjonowania rynku cenionych przez podmioty rynku usług transportu kolejowe-
go; skutków w postaci pobudzenia rozwoju konkurencji w transporcie przez 

                                                 
15 Railway reform…, s. 57. 
16 Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym…, s. 10. 
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niedyskryminacyjny dostęp do urządzenia kluczowego, czyli infrastruktury, bez 
której nie moŜna świadczyć usług. W przypadku regulatora, działania marketin-
gowe muszą przekonać szeroko pojęte otoczenie, a szczególnie klientów, Ŝe 
instytucja ta działa zgodnie z ich interesem i jest społecznie uŜyteczna. Tego 
typu nastawienie wpisuje się w istotę koncepcji orientacji marketingowej, która 
zakłada „wyczuwanie i reagowanie”, czyli szybką identyfikację potrzeb rynku  
i reakcję na oczekiwania klientów. Konsekwencją tego są działania o charakte-
rze decyzyjnym, które pozwalają na rozwój usług transportu kolejowego.  
W efekcie podmioty rynku mogą realizować swoje cele i zaspokajać wymaga-
nia klientów zgodnie z ich potrzebami, np. co do czasu przemieszczania, wygo-
dy i dostępności i to po konkurencyjnej cenie17. 

Usługa regulacyjna – ujęcie marketingowe 

Usługa to działanie oferowane klientowi w celu zaspokojenia jego potrzeb  
i osiągania korzyści, którą jedna ze stron moŜe zaoferować drugiej. Z zasady 
jest ona niematerialna i nie prowadzi do uzyskania jakiejkolwiek własności18.  
B. Hollins i S. Shinkins określają usługę jako zbiór funkcji oferowanych uŜyt-
kownikom przez daną organizację albo jako skutek wywołany przez czynności 
na styku między świadczącym usługę a klientem oraz przez czynności wyko-
nywane przez świadczącego usługę w celu zaspokojenia potrzeb klienta19. Nie-
wątpliwe działania regulacyjne ingerują w ten obszar. Dotyczy to działań za-
rządców infrastruktury oferujących usługę dostępu oraz przewoźników, oferują-
cych usługę przewozu.  

Usługę regulacyjną moŜna zatem zdefiniować jako ogół działań skutkują-
cych podjęciem decyzji eliminujących niepoŜądane zjawiska na rynku, popra-
wiających funkcjonowanie podmiotów rynkowych, a w efekcie końcowym 
umoŜliwiających zaspokajanie potrzeb transportowych społeczeństwa i gospo-
darki. Zarazem działania regulacyjne stają się usługą dopiero wówczas, kiedy 
stwarzają moŜliwość wyboru takiej kombinacji tworzących ową usługę działań, 
w wyniku których moŜe powstać wiązka korzyści dla usługobiorcy indywidual-
nego lub zbiorowego20. Kategoria produktu (w tym usługi) w marketingu jest 
bowiem definiowana szeroko i obejmuje wszystko, co organizacja lub indywi-
dualna osoba moŜe zaoferować rynkowi, Ŝeby zaspokoić jego potrzeby.  

                                                 
17 J. Mazur, A. Sznajder,  Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, Wyd. WyŜszej Szkoły 

Handlowej, Warszawa 1995, s. 15. 
18 G. Amstrong, Ph. Kotler, Marketing, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 312. 
19 B. Hollins, S. Shinkins, Zarządzanie usługami, PWE, Warszawa 2009, s. 23. 
20 A. Styś, Marketing usług, PWE, Warszawa 2003, s. 34. 
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Biorąc pod uwagę klasyfikację usług zaproponowaną przez Ph. Kotlera,  
w ramach kategorii, wyróŜnia się 5 rodzajów ofert przedsiębiorstwa21, usługę 
regulacyjną naleŜy zakwalifikować do grupy czystych usług o wysokiej dozie 
niematerialności. Wynika to z faktu, Ŝe jej skutki uwidaczniają się w sprawno-
ści funkcjonowania mechanizmu rynkowego. W całym sektorze publicznym, 
jak zauwaŜa Ph. Kotler, a tym bardziej w zakresie usług o tak specyficznym 
charakterze jak usługa regulacyjna, takie rozumowanie marketingowe nie jest 
rozpowszechnione22.  

W modelu usługi regulacyjnej wyróŜnia się cztery jej poziomy, tj. usługę 
podstawową, usługę rzeczywistą, usługę wzbogaconą i potencjalnie dodatkowe 
efekty. Przykładowy model poziomów usługi regulacyjnej przedstawiono na 
rysunku 2. Jako usługę podstawową moŜna traktować rynek o cechach spraw-
nego, konkurencyjnego funkcjonowania. Usługa rzeczywista to rdzeń świad-
czonej usługi, który w wypadku usługi regulacyjnej związany jest z problema-
mi, które w wyniku decyzji regulacyjnych zostaną rozwiązane. Usługa rzeczy-
wista obejmuje wiele decyzji, jakie zostaną podjęte w konkretnych sprawach 
rynkowych i będą postrzegane przez rynek w sensie jakości decyzji, skutków 
rynkowych, marki samego organu regulacyjnego na rynku.  

 
Rys. 2. Poziomy usługi regulacyjnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, 
Wyd. Akademickie i Profesjonalne WSPiZ im L. Koźmińskiego Warszawa 2008, s. 53; M. Anto-
nowicz, Usługa regulacyjna…, s. 88. 

                                                 
21 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 448. 
22 Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym…, s. 10. 

Usługa podstawowa 
Sprawnie funkcjonu-

jący rynek usług 
transportu kolejo-

wego 

USŁUGA RZECZYWISTA 
 

Monitoring i analizy rynku 

Zatwierdzanie opłat za dostęp do infrastruktury 

Standardy 
jakościowe 

usług przewo-
zowych 

Standardy 
infrastruktury, 
otwarty do-
stęp, niedy- 

kryminacyjny  

USŁUGA WZBOGACONA 
 

Procedura skarg 

R
ap

o
rty o

 ko
n

ku
ren

cji 
P

ro
ce

d
u

ra
 sąd

o
w

a 

System kontroli podmiotów rynku 



Mirosław Antonowicz, Jakub Majewski 166

Usługa wzbogacona moŜe obejmować dodatkowe usługi, jak np. ocenę ryn-
ku, raporty o konkurencji czy instrumenty systemu komunikacji urzędu pu-
blicznego z rynkiem. Czasami pojawia się wiązka dodatkowych efektów usługi 
regulacyjnej o charakterze potencjalnym. MoŜe to być, np. wzrost przewozów 
transportem kolejowym, poprawa jakości świadczonych usług. W przypadku 
usługi regulacyjnej są to dodatkowe efekty dla rynku, wynikające z charakteru 
systemowego decyzji regulacyjnych. Usługa regulacyjna tym samym uzyskuje 
znamiona usługi systemowej, poniewaŜ tak naprawdę ingeruje w system two-
rzenia usługi przewozowej, która bez dostępu do infrastruktury nie zostanie 
wytworzona przez przewoźnika i zaoferowana klientowi oraz strukturę układu 
rynkowego w transporcie, w wyniku kształtowania ex ante poŜądanych zacho-
wań podmiotów rynku,  wpływających na ostateczny kształt usługi transporto-
wej23. 

Wybrane instrumenty marketingu mix usługi regulacyjnej 

Urząd administracji publicznej, jakim jest Urząd Transportu Kolejowego, 
świadczący usługę regulacyjną winien być dostępny dla uczestników rynku 
transportu kolejowego i jak kaŜdy podmiot rynkowy jako zasadę funkcjonowa-
nia przyjąć orientację na klienta. Jest to o tyle waŜne, Ŝe w wypadku urzędu ma 
on bardzo znaczną siłę oddziaływania na rynek i zachowania podmiotów ryn-
kowych. Ponadto powinien być zarządzany z wykorzystaniem podejścia mene-
dŜerskiego.  

Jako Ŝe decyzje regulatora dotyczą podmiotów o róŜnej formie własności 
prywatnej i publicznej, to podejście menedŜerskie rozumiane winno być jako 
zarządzanie rynkowe, zakładające adaptację metod i technik zarządzania stoso-
wanych w sektorze prywatnym do zarządzania instytucją publiczną. Chodzi  
o nastawienie organizacji publicznej na osiąganie wyników, decentralizację 
decyzyjną, przyjęcie w zarządzaniu marketingowej perspektywy strategicznej 
(np. zbudowania w pełni konkurencyjnego rynku transportu kolejowego w Pol-
sce) oraz wykorzystywania i tworzenia konkurencyjnych mechanizmów rynko-
wych. Zmiany w sposobie podejścia do zarządzania winny zmierzać do popra-
wy działania rynkowego instytucji regulatora rynku.  

Znany w Europie model rynkowy zarządzania instytucją publiczną nazywa-
ny „New Public Management” kładzie nacisk na właściwe wyznaczanie celów 
instytucji publicznej, efektywne zarządzanie finansami, wyznaczanie standar-
dów świadczonych usług nie tylko własnych, ale np. w wypadku sektora kole-

                                                 
23 Marketing produktów systemowych, red. L. śabiński, PWE, Warszawa 2012, s. 36. 
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jowego określenie minimum standardowego klasyfikującego typ usługi przewo-
zowej i jej klasę. Pomocne moŜe tu być równieŜ korzystanie z rozwiązań 
benchmarkingowych (porównania i wprowadzanie dobrych praktyk regulacyj-
nych) oraz nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi24. Wszystko to wy-
maga stosowania adekwatnych instrumentów marketingowych w działalności 
instytucji regulacyjnej, a szczególnie tzw. komunikacji marketingowej, albo-
wiem wiedza i informacja stają się bardzo waŜnymi zasobami kaŜdego podmio-
tu rynkowego.  

Podstawą decyzji regulacyjnych powinna być jednocześnie wiedza zbudo-
wana na podstawie analiz rynku i bieŜących kontaktów z jego uczestnikami. 
Komunikacja marketingowa jest bowiem procesem wymiany informacji między 
podmiotem rynkowym a jego otoczeniem słuŜącym realizacji określonej strate-
gii marketingowej. W literaturze dotyczącej usług zwraca się uwagę na pięcio-
elementowe instrumentarium w tym zakresie. Obok klasycznego instrumenta-
rium, tj. produktu, ceny, dystrybucji i promocji, wyróŜnia się zwykle piąte P, 
czyli ludzi25. W wywarzaniu i świadczeniu usługi regulacyjnej ten instrument 
jest niezwykle waŜny. Zwłaszcza kompetencje, wiedza, doświadczenie oraz 
jakość pracy wykonywanej decydują o postrzeganiu organu regulacyjnego na 
rynku.  

Usługa regulacyjna wymaga czasu, analiz i podjęcia decyzji wyprzedzającej 
ex ante, przeciwdziałającej niekorzystnym zjawiskom. Dotyczy całości rynku  
i ma charakter systemowy. Jej powodzenie i wartość dla rynku w dłuŜszym 
horyzoncie czasowym zaleŜą więc od pracowników, np. od ich umiejętności 
przewidywania potencjalnych zachowań podmiotów rynkowych. Dynamiczne 
zmiany rynku usług, sama natura usług oraz rosnąca rola sektora usług w go-
spodarce narodowej spowodowały, Ŝe 5P okazały się niewystarczające. Rozwi-
nęły się koncepcje 7 i 8P, czyli obejmujące dodatkowo proces świadczenia 
usług, świadectwo materialne usługi oraz wydajność i jakość usług. Marketing 
mix dla usługi regulacyjnej przedstawiono na rysunku 3. 

                                                 
24 M. Antonowicz, Urząd Transportu Kolejowego po nowemu, „Rynek Kolejowy” 2013, nr 7, 

s. 69. 
25 A. Payne., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 44; A. Styś, Marketing usług…, s. 53–

54; J. Perenc, Marketing usług. Wybrane aspekty, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2005, s. 106. 
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Rys. 3 Marketing mix usługi regulacyjnej 

Źródło: opracowanie własne. 
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NaleŜy jednak stwierdzić, Ŝe instrumentem najbardziej przydatnym do sto-
sowania przez UTK wydaje się public relations. Z punktu widzenia działalności 
UTK warto przypomnieć, Ŝe jest ono funkcją zarządzania, która bada nastawie-
nie otoczenia, określa strategie i procedury działania organizacji wobec interesu 
publicznego oraz planuje i wykonuje programy działania, w celu uzyskania 
zrozumienia i akceptacji otoczenia. MoŜna zatem postawić tezę, Ŝe PR jest dzia-
łalnością, która słuŜy kreowaniu pozytywnego wizerunku organizacji publicznej 
oraz budowaniu więzi z otoczeniem. Jej celem jest pozyskanie akceptacji  
i Ŝyczliwości wobec poczynań organizacji oraz tworzenie i utrzymywanie ko-
rzystnych warunków jej funkcjonowania. Działania takie słuŜą bowiem wytwo-
rzeniu właściwego klimatu, który sprzyjałby rozwojowi i tym samym wzmac-
nianiu pozycji i roli rynkowej organizacji publicznej, występującej w roli regu-
latora rynku.  

Umiejętność budowy korzystnych relacji jest domeną nowego paradygmatu 
marketingowego, tzw. koncepcji marketingu relacji. Instytucja publiczna po-
winna bowiem  wykorzystywać umiejętności zarządzania relacjami z otocze-
niem tworzących klimat partnerstwa w kontaktach rynkowych. Koncepcja mar-
ketingu relacji stanowi pomost między współpracą, konkurencją i regulacją, 
prowadzoną przez róŜne instytucje, np. w transporcie kolejowym – Urząd 
Transportu Kolejowego. Kładzie nacisk na interakcyjność, współpracę, obsługę 
klienta, procesy i jakość. Jeśli marketing na rynku usług transportowych defi-
niuje się jako zespół zintegrowanych działań, mających na celu kształtowanie 
wielkości i asortymentu produkcji tych usług, z punktu widzenia potrzeb rynku 
i z uwzględnieniem głównych celów polityki transportowej, to wypracowany  
i stosowany w praktyce model konsultacji z rynkiem przez regulatora jest me-
chanizmem tworzącym zasadniczo nowe moŜliwości relacji i dzięki realizacji 
celów polityki transportowej wobec sektora kolejowego.  

W tym ujęciu niezbędne jest zwrócenie uwagi na zagadnienie sprawności 
marketingu, o której pisze L. Garbarski26. Sprawność marketingowa instytucji 
regulatora związana jest bowiem z jego zdolnością do kształtowania korzyst-
nych rezultatów w funkcjonowaniu rynku i sposobie zachowań rynkowych,  
np. podmiotu działającego jako naturalny infrastrukturalny monopolista na ryn-
ku. Koncepcje określające sprawność marketingu w instytucji regulatora przed-
stawiono na rysunku 4. 

                                                 
26 L. Garbarski, Dylematy pomiaru działań i efektów marketingowych, w Perspektywy rozwoju 

marketingu, red. S. Makarski, M. Grzybek, „Handel Wewnętrzny” t. 1, Warszawa 2012, s. 69. 
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Rys. 4. Koncepcje sprawności marketingu w instytucji regulatora 
Źródło: opracowanie własne na podstawie, L. Garbarski, Dylematy pomiaru działań i efektów 

marketingowych, w: Perspektywy rozwoju marketingu, red. S. Makarski, M. Grzybek, „Handel 
Wewnętrzny” t. 1, Warszawa 2012, s. 70. 
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postawionych przed instytucją regulatora celów o charakterze rynkowym, np. 
udziału w rynku usług transportowych w układzie międzygałęziowym czy stop-
nia poprawy świadomości rynkowej klientów w kontekście moŜliwości ochrony 
i dochodzenia swoich praw, wynikających z oferowanych przez transport kole-
jowy usług. 

Podsumowanie 

Dla poprawy sprawności rynkowego funkcjonowania instytucji regulatora 
rynku, marketing staje się uŜytecznym narzędziem. Urząd Transportu Kolejo-
wego, aby naleŜycie wypełniał swoją rolę musi wykorzystywać narzędzia anali-
tyczne oferowane przez marketing. W ramach szerokiego procesu konsultacji 
zaś stosować narzędzia komunikacji z rynkiem, aby uczynić proces podejmo-
wania decyzji regulacyjnych przejrzystym i zrozumiałym dla regulowanych 
podmiotów. Stąd teŜ sposób funkcjonowania instytucji oraz metoda zarządzania 
instytucją mającą charakter urzędu administracji rządowej winna nosić cechy 
zarządzania rynkowego. Od stylu zarządzania i kultury organizacyjnej zaleŜeć 
będzie odbiór rynkowy instytucji regulatora, jego efektywność działania i zdol-
ność do wprowadzenia oczekiwanych zmian na rynku. 

 
 

Sprawność działań marketingu 

Skuteczność marketingu 
Stan rynku, stan konkurencji na 

rynku transportu kolejowego  
w okresie  realizacji celu strate-

gii regulacyjnej 

Produktywność marketingu 
UŜyteczność działania instytucji 
regulatora w kontekście klienta 
finalnego i rynku jako systemu 
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MARKETING ORIENTATION OF PUBLIC OFFICE, BASED  
ON THE EXAMPLE OF THE OFFICE OF RAIL TRANSPORTATION  

 
Summary 

 
The authors of the paper tried to define marketing orientation of public institutions involved 

in the regulation of rail transport market. They defined the concept of regulatory services and the 
reasons for which the Railway Transport Office should be customer-oriented. Moreover, levels of 
regulatory services and the concept of marketing mix of regulatory services were proposed. The 
regulator institution by using marketing tools such as PR, should show, that it is socially useful  
in the context of protecting the interests of the railway transport customers. 

Keywords: regulation, regulatory services, regulatory services marketing mix, railway transporta-
tion, public office 

Translated by Mirosław Antonowicz 
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ZNACZENIE ODWOŁAŃ DO TRADYCJI  
W MARKETINGU śYWNOŚCI2 

 
 
 
Streszczenie 

Tradycja jest coraz częściej wykorzystywana w marketingu. Odwoływanie się do niej odpo-
wiada potrzebie posiadania punktów odniesienia, zaufania i stabilizacji. Postrzegana autentycz-
ność produktu jest silnie związana z jego pochodzeniem, które wyraŜa się przez czynniki czasu 
(historia), miejsca (obszar), socjalizacji (społeczność lokalna) i naturalności (surowce). Przepro-
wadzono badanie ankietowe wśród producentów wyrobów wpisanych na Listę Produktów Trady-
cyjnych, prowadzoną przez polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prawie 3/4 badanych 
stwierdziło, Ŝe uzyskanie wpisu na tę listę powoduje poprawę wizerunku ich organizacji. Według 
ankietowanych postrzeganie autentyczności produktów tradycyjnych zaleŜy przede wszystkim od 
takich czynników, jak wiedza konsumenta, wygląd produktu i jego nazwa. NajwaŜniejsze deter-
minanty przewagi konkurencyjnej w zakresie oferowania produktów tradycyjnych obejmują, 
zdaniem ich producentów: smak, niepowtarzalność produktu, tradycyjną recepturę, markę i repu-
tację, walory zdrowotne oraz zapach. 

Słowa kluczowe: marketing Ŝywności, tradycja, postrzegana autentyczność, nostalgia, przewaga 
konkurencyjna 

Wprowadzenie 

Akcentowanie regionalnego pochodzenia produktów Ŝywnościowych i sto-
sowania tradycyjnych metod wytwarzania staje się coraz bardziej atrakcyjną 
alternatywą w stosunku do modelu produkcji i konsumpcji masowej i homoge-
nicznej, dominującego w drugiej połowie XX w. Tradycja jest coraz częściej 
wykorzystywana w marketingu. Odwoływanie się do tradycji odpowiada po-
                                                 

1 pbryla@uni.lodz.pl. 
2 Niniejsza praca została wykonana w ramach projektów badawczych MNiSW: Iuventus Plus 
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trzebie posiadania punktów odniesienia, zaufania i stabilizacji. MoŜna przeko-
piować wszystkie aspekty produktu Ŝywnościowego, ale nie moŜna zmienić 
jego historii. Marki regionalnych produktów Ŝywnościowych zbudowane są na 
określonej tradycji, obejmującej zwyczaje produkcji i konsumpcji, oparte są 
takŜe na lokalizacji procesów produkcji i pochodzenia surowców. Sukces ryn-
kowy będzie moŜliwy dopiero jednak wtedy, kiedy czynnik tradycji i lokalizacji 
zostanie uwypuklony przez wypracowanie wysokiego poziomu postrzeganej 
autentyczności danej marki kolektywnej. W artykule przedstawiono wybrane 
wyniki badań autorskich przeprowadzonych wśród podmiotów, których produk-
ty znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT), prowadzonej przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Aspekty terminologiczne i teoretyczne 

Współczesny konsument, z reguły bardzo indywidualistyczny i wyizolowa-
ny, poszukuje jednak moŜliwości odtworzenia więzi z innymi członkami społe-
czeństwa lub społeczności. Jest to zatem podatny grunt dla nowych typów 
wspólnot, które przypominają formy plemienne. Budowanie więzi w takiej 
wspólnocie stanowi wartość dodaną w procesie konsumpcji. Konsumenci two-
rzą relacje między sobą, a nie tylko z przedsiębiorstwami, do czego dochodziło 
w klasycznym marketingu relacji. Obecnie moŜna zatem mówić o „marketingu 
plemiennym” (fr. marketing tribal)3. Jednym z czynników budowania tego typu 
więzi jest odwoływanie się do lokalnych tradycji m.in. w marketingu Ŝywności. 
Do obiecujących opcji marketingowych naleŜy odwoływanie się do autentycz-
ności w powiązaniu z nostalgią. Autentyczność ta polega jednak na reinterpre-
tacji przeszłości i dopuszcza wiele ustępstw, np. w zakresie metod produkcji. 
Jest to marketing zwrócony w przeszłość (tzw. retromarketing)4, lecz polegają-
cy na umiejętnym wykorzystaniu tradycji, a niekonieczne jej dokładnym od-
wzorowaniu. 

Postrzegana autentyczność produktu jest silnie związana z jego pochodze-
niem, które wyraŜa się przez czynniki czasu (historia), miejsca (obszar), socjali-
zacji (społeczność lokalna) i naturalności (surowce)5. W typologii S. Camusa 
wyróŜniono pięć źródeł autentyczności. Produkt moŜe odwoływać się do: okre-
ślonej epoki (fr. origine archéologique – pochodzenie „archeologiczne”), swo-

                                                 
3 F. Fort, F. Fort, Alternatives marketing pour les produits de terroir, „Revue Française de 

Gestion” 2006, n° 162, s. 145–159. 
4 Ibidem. 
5 V. Cova, B. Cova, Les particules expérientielles de la quête d’authenticité du consommateur, 

„Décisions Marketing” 2002, n° 28, s. 33–42. 
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jego pomysłodawcy lub twórcy (fr. origine inspiratrice – pochodzenie inspiru-
jące), określonego miejsca (fr. origine spatiologique – pochodzenie przestrzen-
ne), określonej kultury (fr. origine ritualisée – pochodzenie zrytualizowane) 
oraz wybranej techniki lub technologii (fr. origine technique ou technologique – 
pochodzenie techniczne lub technologiczne)6. J. Ferrandi zaproponował skalę 
pomiaru nostalgicznej autentyczności produktu Ŝywnościowego, która zawiera 
następujące wymiary: pochodzenie, naturalność, toŜsamość (związek z osobo-
wością i stylem konsumenta) i unikatowość7. 

Mimo Ŝe pierwotnie nostalgia była traktowana jako patologia8, później stała 
się zjawiskiem socjologicznym, które pomaga ludziom utrzymywać swoją toŜ-
samość w momentach przełomowych i w obliczu przemian ich egzystencji9.  
W psychologii natomiast, nostalgia jest traktowana jako pozytywna, społeczna 
emocja, związana z koncepcją samego siebie i wypełniająca istotne funkcje 
psychologiczne. Jest definiowana jako sentymentalna tęsknota za swoją prze-
szłością10. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza pojęcie to przyciągnęło takŜe uwa-
gę przedstawicieli marketingu w kontekście wywoływania reakcji nostalgicz-
nych w procesie zarządzania produktami i markami, przekazów reklamowych  
i muzyki11. Produkt nostalgiczny wykazuje się ekspresją historii oraz toŜsamo-
ści indywidualnej i rodzinnej. Jest zatem związany z pochodzeniem (grupa 
osób, obszar, metoda produkcji), które nadaje mu znaczenie i oryginalność.  
Z uwagi na swoje właściwości sensoryczne, produkt Ŝywnościowy moŜe pełnić 

                                                 
6 S. Camus, Les mondes athentiques et les strategies d’authentification: analyse duale 

consommateurs/distributeurs, „Décisions Marketing” 2002, n° 26, s. 37–45. 
7 J. Ferrandi, Le produit nostalgique alimentaire: un produit authentique?, 8e Journée AFM du 

Marketing Agroalimentaire, Monpellier, 28.09.2012, CD-ROM. 
8 J. Hofer, Medical dissertation on nostalgia [1688], tłum. C. Anspach, „Bulletin of the History 

of Medicine” 1934, Vol. 2, s. 376–391. 
9 F. Davis, Yearning for yesterday: sociology of nostalgia, Free Press, New York 1979. 
10 C. Sedikides, T. Wildschut, J. Arndt, C. Routledge, Nostalgia: past, present and future, 

„Current Directions in Psychological Science” 2008, Vol. 17, No. 5, s. 304-307. 
11 Zob. np. S. Holak, W. Havlena, „The good old days”: observations on nostalgia and its role 

in consumer behaviour, „Advances in Consumer Research” 1991, Vol. 18, s. 323–329; S. Holak, 
W. Havlena, Nostalgia: an exploratory study of themes and emotions in the nostalgic experience, 
Advances in Consumer Research” 1992, Vol. 19, s. 380–387; B. Stern, Historical and personal 
nostalgia in advertising text: the fin de siècle effect, „Journal of Advertising” 1992, Vol. 21,  
No. 4, s. 11–22; M. Holbrook, Nostalgia and consumption preferences: some emerging patterns 
of consumer tastes, „Journal of Consumer Research” 1993, Vol. 20, No. 2, s. 245–256;  
M. Holbrook, R. Schindler, Nostalgic bonding: exploring the role of nostalgia in the consumption 
experience, „Journal of Consumer Behaviour” 2004, Vol. 3, No. 2, s. 107–127; A. Kessous,  
E. Roux, Les marques perçues comme „nostalgiques”: consequences sur les attitudes et les rela-
tions des consommateurs à la marque, „Recherche et Applications en Marketing” 2010,  
Vol. 25, No. 3, s. 29–56. 
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rolę katalizatora emocji i ułatwiać przypominanie przeŜytych doświadczeń, 
ludzi, miejsc i wydarzeń, stając się wektorem nostalgii12. 

Odwoływanie się do czynnika tradycji moŜe mieć wymiar komercyjny. 
MoŜna nawet mówić o „konsumowaniu dziedzictwa” (consuming heritage), zaś 
obszar pochodzenia moŜe stanowić istotny element marki produktu Ŝywno-
ściowego. Kreowanie skojarzeń dotyczących autentyczności moŜe przyczynić 
się do budowania przewagi konkurencyjnej. NaleŜy stworzyć wizerunek praw-
dziwego, starodawnego i tradycyjnego produktu, przy czym pewne elementy 
receptury mogą zostać unowocześnione, aby odpowiadać aktualnym oczekiwa-
niom konsumentów, np. mniejsza liczba kalorii13. Według M. Gąsiorowskiego  
i A. Swulińskiej-Katulskiej, dziedzictwo kulinarne obejmuje produkty Ŝywno-
ściowe i potrawy, charakteryzujące się szczególnymi cechami jakościowymi, 
tradycyjnymi sposobami przyrządzania i wytwarzania, które sięgają często od-
ległej historii. Produkty te wytwarzane są głównie na małą skalę, przy wykorzy-
staniu specyficznych umiejętności i technologii, a takŜe związane są z określo-
nym obszarem geograficznym. Dziedzictwo kulinarne moŜe stać się czynnikiem 
rozwoju obszarów wiejskich. Polska ma potencjał do wykorzystania swojego 
dziedzictwa kulinarnego, jednak do osiągnięcia zakładanych efektów ekono-
micznych i organizacyjnych konieczne jest podjęcie licznych działań, w tym: 
uwraŜliwienie społeczeństwa i decydentów, waloryzacja tradycyjnych i typowo 
polskich potraw oraz produktów, pomoc w rozwoju produktów Ŝywnościowych 
o duŜej wartości dodanej, popularyzowanie przykładów, przekazywanie infor-
macji, wiedzy i umiejętności, stworzenie systemu doradztwa, przygotowanie 
producentów do organizowania się i formułowanie wniosków o ochronę swoich 
produktów14.  

Na podstawie międzynarodowych badań jakościowych, zaproponowano na-
stępującą definicję tradycyjnych produktów Ŝywnościowych. Są one często 
spoŜywane lub kojarzone z określonymi świętami i/lub porami roku, przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie, wytwarzane w określony sposób zgodnie  
z dziedzictwem kulinarnym, o niewielkim stopniu przetworzenia, odróŜniane  

                                                 
12 J. Ferrandi, Le produit nostalgiqu…. 
13 R. Tellström, I. Gustafsson, L. Mossberg, Consuming heritage: the use of local food culture 

in branding, „Place Branding” 2006, Vol. 2, No. 2, s. 130–143. 
14 M. Gąsiorowski, A. Swulińska-Katulska, Dziedzictwo kulinarne szansą polskiej wsi w zjed-

noczonej Europie, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2002, nr 1, s. 26–43. 
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i rozpoznawane ze względu na swoje właściwości sensoryczne i związane  
z pewnym lokalnym obszarem, regionem lub krajem15. 

Wybrane wyniki badań w literaturze przedmiotu 

We Francji istnieje pojęcie terroir, które słuŜy do określenia lokalnego po-
chodzenia produktów Ŝywnościowych. Odwoływanie się do terroir powoduje 
poprawę postrzeganej jakości, stanowi czynnik dyferencjacji i źródło wartości 
dodanej. Badania eksploracyjne pokazały, Ŝe jest to kategoria kognitywna, którą 
moŜna scharakteryzować za pomocą trzech wymiarów: 1) umiejętności, w tym 
know-how, przepis kulinarny i tradycja; 2) czas i kultura, które obejmują histo-
rię i rytuały; 3) pochodzenie, w tym terytorium, region i ziemia. Badanie związ-
ków między tymi wymiarami i ich elementami odnoszącymi się do kategorii 
terroir pokazało, Ŝe największe znaczenie ma wymiar nazwany „czas i kultura”, 
który wiąŜe się z nostalgią konsumentów. W badaniu uwzględniono takie 
aspekty, jak: bliskość (z regionem, produktem i producentem), wizerunek sys-
temu produkcji, miejsce zakupu, wygląd produktu (w tym rodzaj opakowania, 
marka, oznaczenie jakości), wizerunek regionu pochodzenia produktu, smak  
i typowość. W opinii respondentów produkty lokalne determinowane są przez: 
1) know-how, 2) tradycję, 3) region, 4) przepis (kolejność wynikająca z przyto-
czonych badań)16. Zatem czynnik tradycji jest kluczowy w procesie definiowa-
nia regionalnych i lokalnych produktów Ŝywnościowych. 

Badania J. Ferrnadi przeprowadzone na próbie 724 Francuzów w wieku 17–
84 lata potwierdziły duŜe znaczenie postrzeganej autentyczności produktu  
w procesie konsumpcji (74% badanych przywiązywało wagę do tego aspektu). 
Szczegółowa analiza wyników pozwoliła na wyodrębnienie trzech typów kon-
sumentów w zaleŜności od poziomu postrzeganej autentyczności produktu 
Ŝywnościowego, który ma charakter nostalgiczny. Grupy te wykazują zróŜni-
cowanie pod względem znaczenia wybranych cech produktu (właściwości sen-
soryczne, opakowanie), sposobu wytwarzania (domowy, rzemieślniczy, prze-
mysłowy) i kontekstu konsumpcji (czas, towarzystwo)17. 

Badania przeprowadzone w hiszpańskiej Aragonii wśród konsumentów 
oliwy z oliwek i szynki oznaczonych Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP) 
wskazują na wpływ satysfakcji na lojalność i zamiar zakupu, a takŜe wpływ 

                                                 
15 L. Guerrero et al., Consumer-driven definition of TFP and innovation in traditional foods.  

A qualitative cross-cultural study, „Appetite” 2009, Vol. 52, s. 345–354. 
16 P. Aurier, F. Fort, L. Sirieix, Exploring terroir product meanings for the consumer, „Anthro-

pology of Food” 2005, n° 4, http://aof.revues,org/index187.html. 
17 J. Ferrandi, Le produit nostalgique… 
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lojalności na zamiar zakupu. Gdy konsumenci słabo znają dany produkt ozna-
czony ChNP, kierują się przede wszystkim bezpośrednio postrzeganymi atrybu-
tami jakości (tzw. atrybuty wewnętrzne). Wówczas największe znaczenie ma 
wygląd produktu, a nie oznaczenie jakości czy marka. W odniesieniu do pro-
duktów posiadających od dawna ChNP, pozytywne skojarzenia z tym oznacze-
niem (zewnętrzne atrybuty jakości) zwiększają jednak zaufanie konsumentów  
i sprawiają, Ŝe jego jakość traktowana jest jako oczywista. Wówczas znajomość 
marki, w tym ChNP, która moŜe być traktowana jako marka parasolowa, skła-
nia konsumentów do rezygnacji z analizowania wewnętrznych atrybutów jako-
ści. W takim wypadku producent moŜe skoncentrować się na akcentowaniu 
czynników symbolicznych związanych z tradycyjnym produktem Ŝywnościo-
wym. Taka strategia prowadzi do konsolidacji percepcji jakości na podstawie 
jej zewnętrznych atrybutów i pozwala na osiągnięcie wyŜszych poziomów sa-
tysfakcji konsumentów, ich lojalności i intencji zakupu18. 

Konsumpcja Ŝywności tradycyjnej jest bardziej rozpowszechniona w Euro-
pie Południowej niŜ na północy kontynentu. Wynika to m.in. z większej kon-
centracji małych firm produkcyjnych oraz większej róŜnorodności systemów 
produkcyjnych i produktów finalnych w Europie Południowej. W rezultacie 
Ŝywność tradycyjna ma tam większe znaczenie ekonomiczne19. W literaturze 
przedmiotu moŜna znaleźć analizy profilu społeczno-demograficznego konsu-
mentów Ŝywności tradycyjnej. Dotychczasowe badania wskazują, Ŝe są to  
z reguły osoby pochodzące z danego obszaru, starsze, mające dochody poniŜej 
średnich i kobiety, jak równieŜ mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby z niŜ-
szym wykształceniem20.  

Na podstawie wyników międzynarodowego badania porównawczego prze-
prowadzonego w Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce 
na reprezentatywnej próbie 4828 konsumentów, opracowano portret typowego 
konsumenta tradycyjnych produktów Ŝywnościowych. Są to najczęściej osoby 
mieszkające na obszarach wiejskich, kochające kuchnię narodową lub regional-
ną, osoby staroświeckie, lubiące gotować, gospodynie domowe, rodziny  
z dziećmi, przy czym wiek potomstwa nie ma znaczenia. Konsumenci Ŝywności 

                                                 
18 J. Espejel, C. Fandos, C. Flavián, The role of intrinsic and extrinsic quality attributes on con-

sumer behaviour for traditional food products, „Managing Service Quality” 2007, Vol. 17, No. 6, 
s. 681–701. 

19 J. Jordana, Traditional foods: challenges facing the European food industry, „Food Research 
International” 2000, Vol. 33, s. 147–152. 

20 F. Vanhonacker, V. Lengard, M. Hersleth, W. Verbeke, Profiling European traditional food 
consumers, „British Food Journal” 2010, Vol. 112, No. 8, s. 871–886. 
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konwencjonalnej natomiast to z reguły osoby zajęte pracą zawodową, samotne, 
często podróŜujące i nastawione na wygodę. Konsumpcja Ŝywności tradycyjnej 
jest wyŜsza w Europie Południowej niŜ Północnej. Rośnie wraz z wiekiem, 
wielkością gospodarstwa domowego, zaś nie wykazano istotnej korelacji  
z płcią. Osoby naleŜące do segmentu konsumentów Ŝywności tradycyjnej inte-
resują się Ŝywnością i czytają czasopisma specjalistyczne z tej dziedziny, są 
takŜe bardziej religijne od konsumentów Ŝywności konwencjonalnej. Spędzają 
więcej czasu przygotowując posiłki i są bardziej kreatywne w tym względzie, są 
dobrze przygotowane, gdy zaczynają gotować i starają się zaimponować innym 
swoimi umiejętnościami kucharskimi. Zdrowie jest dla nich waŜne i sami cieszą 
się dobrym zdrowiem. Wydają większą część swojego dochodu na Ŝywność  
i bardziej regularnie kupują produkty Ŝywnościowe na lokalnych targowiskach. 
Grupa tych konsumentów ponadto wkłada większy wysiłek w poszukiwania 
produktów ekologicznych i oznaczeń, które sygnalizują pochodzenie i auten-
tyczność. Preferują produkty juŜ im znane i z reguły długo juŜ spoŜywają pro-
dukty tradycyjne. Charakteryzują się wysokim poziomem etnocentryzmu kon-
sumenckiego w odniesieniu do lokalnych, regionalnych i krajowych produktów, 
które są skłonni zakupić nawet po wyŜszej cenie. Ten etnocentryzm jest zwią-
zany z większym zainteresowaniem i wiedzą na temat lokalnej społeczności  
i historii obszaru zamieszkania. Generalnie są to osoby otwarte na innowacje 
dotyczące tradycyjnych produktów Ŝywnościowych w zakresie opakowania, 
które zachowuje wartości sensoryczne produktu, uŜycia materiałów ekologicz-
nych i oznaczeń gwarantujących geograficzne pochodzenie surowców. Cenią 
takŜe innowacje zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa Ŝywności i ocze-
kują dostępności produktów tradycyjnych przez cały rok21. 

Według A. Borowskiej analizowanie rynku produktów tradycyjnych w Pol-
sce jest utrudnione, gdyŜ część sprzedaŜy, bezpośrednio z gospodarstwa rolnego 
lub od wytwórcy, jest nieewidencjonowana, a konsumenci często interpretują 
pojęcie „tradycyjny” czy „regionalny” w sposób odbiegający od definicji przy-
jętych w unijnych i krajowych aktach prawnych. Konsumenci zazwyczaj utoŜ-
samiają te pojęcia intuicyjnie z takimi określeniami, jak: „swojskie”, „babuni”, 
„domowej roboty” czy „według tradycyjnej receptury”. Cytowana autorka 
przeprowadziła analizę SWOT producentów i artykułów rolno-spoŜywczych 
zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych w Polsce na podstawie 
badań własnych w latach 2006–2008. Do mocnych stron zaliczyła następujące 

                                                 
21 Ibidem. 
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elementy: jakość wyrobu, niepowtarzalny smak; dziedzictwo kulinarne; produk-
ty o walorach Ŝywności naturalnej; sprzedaŜ bezpośrednia produktów; moŜli-
wość prowadzenia działalności gospodarczej; zanikanie anonimowości produk-
tów i ich wytwórców; informacje w środkach masowego przekazu; rosnące 
zainteresowanie konsumentów; świadomość konsumentów wyŜszej ceny wyro-
bów; produkty o minimum 25-letniej tradycji wytwarzania; produkty niszowe; 
produkty skierowane do elitarnego, wysublimowanego odbiorcy; brak substytu-
tów; produkt zazwyczaj droŜszy niŜ Ŝywność konwencjonalna w tej samej kate-
gorii; niektóre produkty typowo sezonowe22. Do słabych stron rozwoju rynku 
Ŝywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce autorka ta 
przypisała natomiast: niewystarczającą rozpoznawalność produktów; cenę pro-
duktu; sezonowość produkcji, np. miodów, wiśni; brak potwierdzenia wysokiej 
jakości certyfikatami; słabą inicjatywę tworzenia grup producenckich; brak 
odpowiednich kanałów dystrybucji; rozproszenie działalności producentów; 
czasochłonne i pracochłonne metody produkcji; wysokie koszty związane  
z rozpoczęciem działalności produkcyjnej (nadmierna biurokracja); brak środ-
ków na ekspansywną promocję; popyt przewyŜszający podaŜ produktów. Ty-
powy konsument produktów tradycyjnych i regionalnych charakteryzuje się 
następującymi cechami: poszukuje autentyczności, tradycji; podkreśla swoją 
indywidualność; naleŜy często do lokalnej społeczności (zwykle przywiązany 
do konkretnego produktu, lecz wraŜliwy na jego cenę); oczekuje „gwarancji” 
wysokiej jakości produktów; poszukuje wyrobu; kojarzy produkt z regionem. 
Konsumentami są zwykle turyści lub smakosze (okazjonalni klienci)23. 

Na podstawie wywiadów kwestionariuszowych ze 150 mieszkańcami War-
szawy i okolic określono najwaŜniejsze atrybuty Ŝywności tradycyjnej i regio-
nalnej. Według badanych konsumentów są to przede wszystkim produkty 
zdrowe (50% odpowiedzi), smaczne (35%), oryginalne (20%), wytwarzane 
według domowej receptury (14%), ekologiczne, bez konserwantów (8%). AŜ 
79% badanych przyznało, Ŝe dokonuje zakupu tego typu produktów Ŝywno-
ściowych. Badanie przeprowadziły S. śakowska-Biemans i K. Kuc ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie metodą wywiadu bezpośred-
niego z uŜyciem kwestionariusza na niereprezentatywnej grupie 150 osób na 
terenie sklepów wielkopowierzchniowych Bomi i Carrefour w Warszawie  

                                                 
22 A. Borowska, Globalne trendy konsumpcji a Ŝywność tradycyjna i regionalna, 

http://www.ue.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/A.Borowska_GLOBALNE_TREN
DY_KONSUMPCJI_A_śYWNOŚĆ_TRADYCYJNA_I_REGIONALNA.pdf. 

23 A. Borowska, Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów trady-
cyjnych i regionalnych w Polsce, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/73/14.pdf. 
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w 2007 roku. 68% badanych stanowiły kobiety, 45% respondentów było  
w wieku 20–30 lat, a 28% w wieku 31–40 lat24. 

W badaniu 203 młodych polskich konsumentów wykazano duŜe przywią-
zanie do kuchni tradycyjnie polskiej, o czym świadczą deklarowane postawy 
względem produktów i potraw tradycyjnie polskich. Poziom neofobii (obaw 
przed nowościami) korelował z dokonanymi wyborami. Im wyŜszy poziom 
neofobii, tym większe przywiązanie do tradycyjnej Ŝywności. Spośród cech 
socjodemograficznych tylko dochód, wyraŜany subiektywną opinią badanych, 
wykazywał statystycznie istotną zaleŜność z deklarowanymi postawami w od-
niesieniu do tradycyjnie polskiej Ŝywności. Dokonywane wybory moŜna rów-
nieŜ tłumaczyć skłonnością Polaków do prezentowania na rynku Ŝywności po-
staw etnocentrycznych. Badanie przeprowadziła M. JeŜewska-Zychowicz ze 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie metodą wywiadu 
kwestionariuszowego na niereprezentatywnej grupie osób w wieku do 30 lat  
w Warszawie w 2007 roku. 65% badanych stanowili studenci, prawie 3/4 re-
spondentów to kobiety25. 

Przykładem sieci sklepów, która zbudowała swoją przewagę konkurencyjną 
na odwoływaniu się do tradycji, jest Krakowski Kredens. Jest to spółka zaleŜna 
Alma Market SA. Oryginalność tej marki polega na zbudowaniu oferty produk-
tów nawiązującej do tradycji „specjałów kuchni krakowskiej” czy – szerzej – 
galicyjskiej. Oferta obejmuje kilkanaście linii produktowych, w tym tradycyjne 
wędliny, przetwory owocowo-warzywne, soki, konfitury, słodycze, herbaty, 
nalewki. Docelowo sieć sklepów i stoisk tej firmy ma liczyć około 100 punktów 
sprzedaŜy, w tym z lokalizacją sklepów na wybranych lotniskach, gdyŜ produk-
ty Krakowskiego Kredensu mogą stanowić pamiątkę dla turystów zagranicz-
nych opuszczających Polskę i prezent dla Polaków wyjeŜdŜających za granicę. 
Sieć Krakowski Kredens charakteryzuje się m.in. wyrazistym pozycjonowa-
niem cenowym w segmencie „superpremium” (w efekcie czego zwiększa się 
ekskluzywność oferty), unikatowym formatem sklepu, silną toŜsamością marki 
nawiązującą do wartości lokalnych i regionalnych, zakorzenieniem marki  
w lokalnej tradycji, oryginalnością receptur, kreatywnym nawiązywaniem do 
przeszłości, silną osobowością prezesa – twórcy marki, dobrymi relacjami  
z lokalnymi dostawcami, innowacyjnością w zakresie opakowań, komunikacji 

                                                 
24 S. śakowska-Biemans, K. Kuc, śywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach 

polskich konsumentów, „śywność. Nauka, Technologia, Jakość” 2009, t. 64, nr 3, s. 105–114. 
25 M. JeŜewska-Zychowicz, Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku Ŝywności 

tradycyjnej i ich uwarunkowania, „śywność. Nauka, Technologia, Jakość” 2009, t. 64, nr 3,  
s. 126–136. 
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marketingowej i dystrybucji. Marka własna łączy współczesne i tradycyjne 
wartości, co stanowi o jej atrakcyjności dla róŜnych pokoleń nabywców. Mar-
keting wraŜeniowy (sensoryczny) i nostalgiczny w doskonały sposób dopełniają 
się w tym formacie sklepu26. 

Wybrane wyniki badania własnego wśród producentów Ŝywności tradycyjnej 

W odniesieniu do polskich producentów, których produkty znajdują się na 
Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, przygotowano kwestionariusz ankietowy w formie elektronicz-
nej w serwisie moje-ankiety.pl. Badanie objęło 230 firm i organizacji wpisa-
nych na listę. Uzyskano 88 całkowicie lub częściowo wypełnionych ankiet, 
zatem zwrotność była bardzo wysoka wśród tych podmiotów, m.in. dzięki elek-
tronicznej formie badania i prestiŜowi naukowemu wykonawców (pracowników 
uczelni). 

Badana próba jest w duŜym stopniu zróŜnicowana pod względem formy in-
stytucjonalno-prawnej. Największą grupę respondentów (37%) stanowią wła-
ściciele gospodarstw rolnych wytwarzających tradycyjne produkty Ŝywnościo-
we w Polsce. Na drugiej pozycji uplasowali się przedstawiciele firm prowadzą-
cych działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia lub przedsiębior-
stwa rodzinnego (22%). W próbie znalazły się takŜe spółdzielnie (8%), spółki 
prawa handlowego (5%), organizacje producentów (5%) i stowarzyszenia (5%), 
a takŜe pojedyncze podmioty działające na zasadzie fundacji, organizacji poŜyt-
ku publicznego, Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystycznego  
i instytucji publicznej. W warunkach gospodarki rynkowej niechęć rolników do 
współpracy (mimo Ŝe na nowych zasadach) nadal występuje na polskiej wsi, 
stąd znikoma liczba spółdzielni i organizacji producentów w badanej próbie. 
śaden badany podmiot nie był powiązany kapitałowo z partnerem zagranicz-
nym, co wiąŜe się z lokalnym charakterem działań większości z nich. 

Struktura geograficzna badanej próby wskazuje na jej ogólnopolski charak-
ter. Są w niej reprezentowane wszystkie województwa z wyjątkiem opolskiego  
i zachodniopomorskiego. Najwięcej respondentów pochodzi z województw: 
lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. 

Badane podmioty powstawały przez ponad sto lat, jednak 3/4 z nich utwo-
rzono po ostatniej zmianie ustroju politycznego w Polsce. Najstarsza organiza-
cja powstała w 1897 roku, a najmłodsza w 2011 roku. Średni wiek badanych 

                                                 
26 T. Domański, P. Bryła, Marketing produktów Ŝywnościowych, PWE, Warszawa 2010,  

s. 219–222. 
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organizacji wyniósł 22 lata. Połowa respondentów została powołana do Ŝycia 
przed 1997 rokiem, a 1/4 po 2005 roku. Wiek organizacji respondentów od-
zwierciedla generalne tendencje w polskiej gospodarce związane z dynamicz-
nym rozwojem przedsiębiorczości po 1989 roku. Mimo Ŝe badane podmioty 
odwołują się do tradycji w swoich strategiach marketingowych, ich własna hi-
storia funkcjonowania na polskim rynku jest z reguły dość krótka. 

W badanej próbie dominują niezbyt duŜe podmioty pod względem wielkości 
zatrudnienia lub liczby członków. Połowa badanych firm ma poniŜej 13 pracow-
ników, a 3/4 – mniej niŜ 29. Minimalna liczba zatrudnionych, to jeden pracow-
nik, co jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby 
fizyczne i prowadzeniem jednoosobowych gospodarstw rolnych. 1/4 badanych 
organizacji liczy poniŜej czterech osób, choć największa z nich ma 1650 człon-
ków. Respondenci reprezentują dość wysoki poziom optymizmu, co do rozwoju 
ich organizacji w ciągu najbliŜszych trzech lat. Deklarują wzrost zatrudnienia  
i wzrost liczby członków, co odzwierciedlają takie wskaźniki statystyczne, jak 
średnia, mediana, pierwszy i trzeci kwartyl. 

Respondenci w grupie polskich producentów produktów tradycyjnych, któ-
re uzyskały wpis na listę Ministerstwa Rolnictwa, reprezentują przede wszyst-
kim branŜę piekarniczą i cukierniczą, pszczelarską, owocowo-warzywną, mię-
sną i producentów napojów. Struktura branŜowa badanych organizacji wynika 
ze specyfiki rynku produktów tradycyjnych na rynku Ŝywności w Polsce. Warto 
zauwaŜyć, Ŝe dominują w niej producenci wyrobów, które mogą charakteryzo-
wać się dość duŜą trwałością bez uŜycia sztucznych konserwantów. Być moŜe 
jest to jeden z powodów niskiego udziału przedstawicieli branŜy mleczarskiej  
w badanej próbie. NaleŜy takŜe podkreślić duŜe znaczenie miodów jako pol-
skich produktów regionalnych i tradycyjnych, co moŜe być związane z walora-
mi środowiska naturalnego jeszcze stosunkowo mało skaŜonych obszarów na-
szego kraju. Wśród niesklasyfikowanych produktów znalazło się piwo niepaste-
ryzowane. Pięciu respondentów działa w dwóch branŜach jednocześnie, jednak 
gros badanych podmiotów specjalizuje się tylko w produkcji jednej kategorii 
produktowej. Na Liście Produktów Tradycyjnych najpopularniejsze kategorie 
produktowe to: gotowe dania i napoje, wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz 
produkty mięsne. Ta pierwsza kategoria była niedostatecznie reprezentowana  
w badanej próbie, co mogło wynikać z braku dostępu do danych osobowych 
producentów o charakterze nieinstytucjonalnym. 

Ponad połowa badanych stwierdziła, Ŝe proces uzyskiwania (pierwszego) 
wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych był dla nich średnio trudny. Dla 1/4 
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ankietowanych był on raczej łatwy, a dla 1/7 – raczej trudny. Co 20. respondent 
uznał, Ŝe uzyskanie wpisu na LPT było bardzo łatwe, a zdaniem 3% badanych 
proces ten był bardzo trudny. Analiza ocen trudności procesu otrzymywania 
wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych wskazuje na przewagę odpowiedzi 
neutralnych i pozytywnych. 

W opinii respondentów uzyskanie wpisu ich wyrobów na LPT miało z regu-
ły pozytywny wpływ na rozwój ich organizacji. Zdaniem 1/5 badanych, wpływ 
ten moŜna określić jako bardzo dobry, a według 42% – raczej dobry. Według 
pozostałych ankietowanych uzyskanie wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych 
nie miało wpływu na rozwój reprezentowanych przez nich podmiotów. Warto 
podkreślić, Ŝe ani jeden przedstawiciel badanych firm nie ocenił wpływu wpisu 
na LPT negatywnie. 

Zdaniem badanych, uzyskanie wpisu ich wyrobów na Listę Produktów Tra-
dycyjnych miało zwykle pozytywny wpływ na wybrane parametry działalności 
podmiotów, które reprezentowali lub nie wywarło Ŝadnego wpływu. Najwięcej 
odpowiedzi pozytywnych otrzymano w odniesieniu do wpływu wpisu na LPT 
na liczbę odbiorców (ponad połowa). 1/3 ankietowanych uznała, Ŝe uzyskanie 
wpisu przyczyniło się do wzrostu wielkości ich produkcji, a ponad 30% stwier-
dziło, Ŝe miało to wpływ na zwiększenie ich zysków netto. W odczuciu ponad 
2/5 badanych znalezienie się ich produktów na LPT spowodowało wzrost wy-
datków marketingowych. Znacznie mniej liczne były odpowiedzi dotyczące 
zaleŜności między wpisem a wzrostem eksportu i zatrudnienia. 

Respondenci wskazywali na wpływ uzyskania wpisu na Listę Produktów 
Tradycyjnych na ich działania marketingowe (tab. 1). Prawie 3/4 badanych 
stwierdziło, Ŝe znalezienie się na LPT powoduje poprawę wizerunku ich orga-
nizacji, a prawie 2/3 uznało, Ŝe poprawa wizerunku w rezultacie wpisu na LPT 
dotyczy takŜe ich regionu pochodzenia. Zatem moŜna przypuszczać, Ŝe istnieje 
transfer wizerunku między producentami wyrobów tradycyjnych a ich obsza-
rem pochodzenia. Ponadto badania ujawniły jeszcze inne interesujące efekty 
marketingowe uzyskania wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych. Prawie po-
łowa badanych podała, Ŝe aplikowanie o miejsce na LPT spowodowało przyję-
cie nowej strategii marketingowej ich podmiotu. Pozytywne skutki uzyskania 
wpisu dotyczyły m.in. zwiększenia entuzjazmu i motywacji pracowników danej 
organizacji i wejścia do nowych kanałów dystrybucji. Być moŜe uzyskanie 
statusu producenta Ŝywności tradycyjnej zwiększa wiarygodność danego pod-
miotu na rynku i umoŜliwia stosowanie innowacyjnych strategii dystrybucji. 
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Wpływ otrzymania wpisu na LPT na wzrost cen i zdobywanie nowych rynków 
zbytu za granicą według ankietowanych był natomiast niewielki. 

Tabela 1 

Ocena wpływu uzyskania wpisu na LPT na zmiany wybranych wskaźników marketingowych 
(frakcje) 

Wpływ wpisu na LPT w obszarze marketingu Tak Nie Nie wiem 
Poprawa wizerunku danej organizacji 0,729 0,119 0,153 
Poprawa wizerunku regionu pochodzenia 0,629 0,097 0,274 
Wzrost entuzjazmu i motywacji pracowników 0,483 0,367 0,150 
Opracowanie nowej strategii marketingowej  0,475 0,443 0,082 
Wejście do nowych kanałów dystrybucji 0,433 0,467 0,100 
Wzrost cen produktów danego podmiotu  0,113 0,839 0,048 
Nowe rynki zbytu za granicą  0,069 0,828 0,103 

Źródło: badania własne. 

Według ankietowanych postrzeganie autentyczności produktów tradycyj-
nych zaleŜy przede wszystkim od takich czynników, jak wiedza konsumenta 
(prawie 3/4 badanych uznało wpływ tego czynnika jako bardzo istotny), wygląd 
produktu (prawie 2/3 odpowiedzi w kategorii „bardzo waŜne”) i jego nazwa 
(ten sam udział odpowiedzi – tab. 2). Istotnymi determinantami percepcji auten-
tyczności produktów tradycyjnych w opinii ankietowanych producentów były 
takŜe: opakowanie, etykieta i adresowanie oferty do turystów. 

Tabela 2 
Ocena wpływu wybranych czynników na postrzeganie autentyczności produktów tradycyjnych 

(frakcje) 

Czynniki warunkujące postrzeganie 
autentyczności produktów tradycyjnych 

Bardzo 
waŜne 

Raczej 
waŜne 

Średnio 
waŜne 

Raczej 
niewaŜne 

Bez zna-
czenia 

Wiedza konsumenta 0,741 0,241 0,019 0 0 
Wygląd produktu 0,630 0,352 0,019 0 0 
Nazwa produktu 0,630 0,296 0,056 0,019 0 
Opakowanie 0,537 0,333 0,074 0 0,056 
Etykieta 0,481 0,352 0,093 0,037 0,037 
Adresowanie oferty do turystów  0,431 0,392 0,098 0,039 0,039 
Niska dostępność takich produktów 0,389 0,463 0,093 0,056 0 
Miejsce sprzedaŜy – rodzaj sklepu 0,385 0,481 0,077 0,038 0,019 
SprzedaŜ na obszarze pochodzenia 0,352 0,500 0,111 0,019 0,019 
Oznaczenie jakości (np. ChNP) 0,308 0,442 0,154 0,038 0,058 

Źródło: badania własne. 

Na dalszych pozycjach znalazły się: niska dostępność produktów tradycyj-
nych, charakterystyka punktów sprzedaŜy detalicznej, usytuowanie ich w miej-
scu pochodzenia produktu i posiadane oznaczenia jakości (np. Chroniona Na-
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zwa Pochodzenia). Wszystkie 10 wymienionych determinantów postrzegania 
autentyczności uzyskało znaczną przewagę ocen w kategoriach „bardzo waŜne” 
i „raczej waŜne” nad odpowiedziami „raczej niewaŜne” i „bez znaczenia”. Wy-
niki odpowiedzi na to pytanie sugerują moŜliwe pola oddziaływania w kierunku 
poprawy percepcji autentyczności Ŝywności tradycyjnej w Polsce. Jest to przede 
wszystkim oddziaływanie na świadomość konsumentów, ale takŜe pewne ele-
menty z zakresu projektowania produktu i zarządzania polityką produktu  
w marketingu mix. Wygląd produktu powinien być przekonujący dla konsu-
mentów z punktu widzenia jego odpowiedniości dla kategorii produktów trady-
cyjnych. Nazwa produktu powinna ponadto być sformułowana w ten sposób, 
aby konsumenci nie mieli wątpliwości co do jego tradycyjnego charakteru. Re-
spondenci mieli dodatkowo moŜliwość podania innych determinantów postrze-
gania autentyczności produktów tradycyjnych. Podali zatem jakość produktu 
(naturalny smak) i wydzielone miejsce do ekspozycji tego typu wyrobów  
w sklepach, gdyŜ zdaniem respondenta świadomość klientów jest zbyt mała, 
aby sami wyszukiwali produkty tradycyjne wśród innych, reklamowanych  
w mediach. 

Przedstawiciele organizacji posiadających wpis na Listę Produktów Trady-
cyjnych zostali poproszeni o ustosunkowanie się do listy cech ich oferty,  
w jakim stopniu decydują one o przewadze konkurencyjnej w zakresie komer-
cjalizacji tradycyjnych produktów Ŝywnościowych (rys. 1). 
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Rys. 1. NajwaŜniejsze determinanty przewagi konkurencyjnej w zakresie oferowania produktów 
tradycyjnych 

Źródło: badanie własne. 
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W opinii ankietowanych największe znaczenie mają walory smakowe pro-
duktów tradycyjnych. Na drugim miejscu pod względem liczby odpowiedzi 
„bardzo waŜne” znalazła się niepowtarzalność produktu. Strategie marketingo-
we producentów Ŝywności tradycyjnej powinny zatem opierać się na akcento-
waniu wyjątkowych walorów smakowych ich wyrobów, a takŜe ich unikatowo-
ści na rynku. Na trzeciej pozycji uplasowała się tradycyjna receptura, następnie 
marka i reputacja producenta, walory zdrowotne produktu i jego oddziaływanie 
na zmysł zapachu. Warto podkreślić bardzo duŜe znaczenie czynników stricte 
marketingowych w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej wśród polskich 
producentów Ŝywności tradycyjnej. Wzmacnianie przekonania konsumentów  
o niepowtarzalności ich oferty i kreowanie silnej, rozpoznawalnej marki oraz 
dbanie o reputację są wysoko cenionymi aspektami strategii wytwórców pro-
duktów tradycyjnych z ich własnej perspektywy.  

DuŜe znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej mają takŜe, zda-
niem badanych, elementy takie jak: bezpieczeństwo spoŜycia, przyjemność 
konsumpcji, gwarancja jakości w postaci znaku lub certyfikatu i ekologiczny 
charakter produktu (kaŜda z wymienionych cech uzyskała większość ocen „bar-
dzo waŜne”). Na dalszych pozycjach uplasowały się kolejno: termin przydatno-
ści do spoŜycia, identyfikacja produktu z obszarem pochodzenia, bogactwo 
składników mineralnych i/lub witamin, wpis na Listę Produktów Tradycyjnych, 
moda na konsumpcję takiej Ŝywności, cena, lojalność konsumentów, dostawa 
do klienta i ciekawość konsumentów. Najmniej istotne zdaniem ankietowanych 
są takie cechy jak: troska o dobrostan zwierząt gospodarskich, nostalgia konsu-
mentów, śledzenie źródeł pochodzenia surowców i troska klientów o lokalnych 
producentów. MoŜna zatem wnioskować, Ŝe w opinii producentów Ŝywności 
tradycyjnej motywacja altruistyczna konsumentów ma niewielkie znaczenie. 
Kierują się oni, zdaniem badanych, przede wszystkim cechami organoleptycz-
nymi produktów tradycyjnych i czynnikami dyferencjacji marketingowej.  

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego 
wśród producentów wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, 
prowadzoną przez polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prawie 3/4 
badanych stwierdziło, Ŝe uzyskanie wpisów na listę przyczyniło się do poprawy 
wizerunku ich organizacji. Według ankietowanych postrzeganie autentyczności 
produktów tradycyjnych zaleŜy przede wszystkim od wiedzy konsumenta, wy-
glądu produktu i jego nazwy. NajwaŜniejsze determinanty przewagi konkuren-
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cyjnej w zakresie oferowania tradycyjnych produktów Ŝywnościowych obejmu-
ją, zdaniem ich producentów: smak, niepowtarzalność produktu, tradycyjną 
recepturę, markę i reputację, walory zdrowotne oraz zapach. 

 
THE ROLE OF APPEALS TO TRADITION IN FOOD MARKETING 27 

 
Summary 

 
The frequency of the use of tradition in marketing is growing. Appealing to tradition reflects 

the need to have reference points, trust and stability. The perceived authenticity of a product is 
strongly connected with its origin, which is expressed by the factors of time (history), place (ar-
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WYBRANE MIASTA POMORZA ZACHODNIEGO  
W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA MARK Ą JEDNOSTEK  

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule zaprezentowano ideę zarządzania marką i jej znaczenie dla konkurencyjności 
jednostek samorządu terytorialnego w dobie globalizacji. Scharakteryzowano w tym aspekcie 
miasta Pomorza Zachodniego o najbardziej rozpoznawalnej marce, przyczyniającej się do ich 
dynamicznego rozwoju. W artykule zaprezentowano marki miast: Barlinka, Stargardu Szczeciń-
skiego oraz Kołobrzegu. 

Słowa kluczowe: zarządzanie marką, jednostki samorządu terytorialnego, region Pomorza 
Zachodniego 

Wykorzystanie marki w komunikacji rynkowej samorządów 

Jednym z podstawowych czynników wzrostu znaczenia komunikacji ryn-
kowej wykorzystywanej przez samorządy jest konkurowanie jednostek samo-
rządu terytorialnego zarówno na poziomie województw, jak i gmin i powiatów. 
Zjawisko to potęgowane jest zmieniającymi się regułami, jakie obowiązują  
w rywalizacji między miejscami2. MoŜna uznać to za efekt globalizacji proce-
sów gospodarczych ułatwiających przemieszczanie się kapitału w poszukiwaniu 
regionów o najkorzystniejszych warunkach do długofalowego wzrostu inwesty-
cji. Rolą komunikacji rynkowej wykorzystywanej przez władze samorządowe  
w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej jest zarówno zdiagnozowanie 
                                                 

1 wicemarszalek@wzp.pl. 
2 J.R. Gold, S.V. Ward, Place promotion – the use of publicity and marketing to sell tows and 

regions, John Wiley & Sons, Chichester 1994, s. 40. 
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potrzeb potencjalnych nowych mieszkańców i inwestorów warunkujących do-
pływ korzyści (w tym przede wszystkim wyŜej wymienionego kapitału), jak  
i prowadzenie komunikacji z obecnymi i potencjalnymi interesariuszami akcen-
tując te cechy miejsca, które stanowią istotne korzyści umoŜliwiające zaspoko-
jenie potrzeb interesariuszy. 

W warunkach ograniczonych zasobów kapitału inwestycyjnego wzrost za-
interesowania narzędziami z zakresu komunikacji rynkowej wynika więc głów-
nie z konieczności podniesienia atrakcyjności lokalizacyjnej i pozyskania ze-
wnętrznych źródeł finansowania, co przekłada się na wzrost i rozwój gospodar-
czy jednostki terytorialnej, a te z kolei są wyznacznikiem moŜliwości zaspoko-
jenia zbiorowych potrzeb mieszkańców. Rozwój samorządu terytorialnego  
w gospodarce rynkowej uzaleŜniony jest więc od konkurencyjności jego gospo-
darki w stosunku do bliŜszego i dalszego otoczenia3. Świadomość tych zaleŜno-
ści jest jednym z podstawowych czynników sięgania przez jednostki samorządu 
terytorialnego po sprawdzone, w warunkach przedsiębiorstw prywatnych, na-
rzędzia marketingowe, wspomagające proces komunikacji władz samorządo-
wych z otoczeniem, a tym samym umoŜliwiających udział szerokich grup spo-
łecznych w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków i i tempa procesów 
rozwojowych. 

Jednym z najwaŜniejszych narzędzi komunikacji marketingowej, stosowa-
nych równieŜ w Polsce od końca lat 90. XX wieku, jest strategia marki miasta, 
gminy, powiatu czy teŜ województwa. Definicja American Marketing Associa-
tion pojęciem „marka” określa nazwę, termin, symbol, wzór lub ich kombina-
cję, stworzoną w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy albo ich grupy  
i wyróŜnienia ich z konkurencji4. Ta klasyczna juŜ definicja marki wskazuje 
głównie na jej funkcję i podstawowe elementy ją wyróŜniające: widzialne (lo-
go) i słyszalne (nazwa). Nie mówi jednak nic o esencji marki, o jej przesłaniu  
i tworzeniu wspólnoty uŜytkowników. 

Jeszcze do niedawna określenie marki miasta czy teŜ regionu utoŜsamiane 
było z jej wizualną reprezentacją w postaci logo, co powodowało trywializowa-
nie zagadnienia marki miejsca i zarządzania nią. Samorządy sięgając po nowo-
czesne narzędzia komunikacji rynkowej, zaczęły w ostatnich latach przykładać 
większą wagę do spodziewanych efektów działań promocyjnych, w tym takŜe 

                                                 
3 Z. Frankowski, Rozwój marketingu terytorialnego – dylematy, „Człowiek i Środowisko” 

1997, nr 2. 
4 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 410. 
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do efektywności wdroŜenia strategii marki, które moŜna rozumieć jako stosu-
nek kosztów związanych z opracowaniem strategii i jej wdroŜenia do uzyska-
nych w długiej perspektywie czasowej korzyści. Regułą stało się wspieranie 
działań promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego przez profesjonalne 
agencje reklamowe i firmy konsultingowe, które przenoszą swoje doświadcze-
nie z pracy z firmami komercyjnymi na grunt rywalizacji rynkowej samorzą-
dów. 

Od opracowanych i wdroŜonych koncepcji marek oczekuje się dzisiaj rze-
czywistego wsparcia w procesach budowania toŜsamości mieszkańców, wspar-
cia w pozyskiwaniu inwestorów i przyciągnięcia większej liczby turystów. 
Zgodnie z definicją marki, jej podstawową funkcją jest wyróŜnianie. Mimo Ŝe 
na gruncie rywalizacji rynkowej marek komercyjnych jest to oczywiste, z wiel-
kim trudem ta naczelna idea zarządzania marką miejsca przebijała się na grunt 
samorządowy. Zarówno miasta, jak i gminy czy województwa z trudem decy-
dowały się na wyraziste wyróŜnienie. 

Przyglądając się procesom budowania i zarządzania markami miejsc w wo-
jewództwie zachodniopomorskim moŜna zauwaŜyć, Ŝe podejmowane próby 
budowania marek spełniają oczekiwane funkcje, przynosząc miastom i gminom 
wymierne efekty. Do najbardziej spektakularnych koncepcji marki w woje-
wództwie zachodniopomorskim naleŜy bez wątpienia wdroŜona przez Szczecin 
koncepcja marki Pływających Ogrodów (Floating Garden Project 2050). To 
wizjonerskie podejście było szeroko komentowane w prasie marketingowej  
i mediach regionalnych.  

W artykule przedstawiono strategie marek wdraŜanych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego przy wykorzystaniu nieporównywalnie mniejszych 
środków na promocję. 

Kreowanie marki Barlinka 

Jednym z podstawowych praw zarządzania marką według A. Riesa i J. Tro-
uta – amerykańskich klasyków brandingu, jest bycie pierwszym w swojej ryn-
kowej dziedzinie, czyli znalezienie bezpiecznej niszy5. Nawet jeśli atrybut mar-
ki nie wynika z wyjątkowości miejsca i produktu, ale firma lub region zaanektu-
ją nieodkrytą jeszcze niszę, mogą liczyć na sukces. Tę drogę wybrała gmina 
Barlinek, która w 2007 roku opracowała i wdroŜyła strategię marki będącą efek-
tem pełnego procesu konstytuowania marki. Spośród mnogości atrybutów gmi-
ny, np. jeziora, puszczy, tradycji imprez kulturalnych i zawodów szachowych, 

                                                 
5 A. Ries, J. Trout, 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000, s. 73. 
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nie wybrano Ŝadnej z nich, ale w sposób odwaŜny zdecydowano się na nową 
koncepcję pozycjonowania. Wybór koncepcji poprzedzony był analizą sytuacji 
gminy Barlinek, jej potencjału i wizerunku. Mimo wielu atrakcji, największym 
problemem okazywała się sezonowość konsumpcji usług turystyczno-
rekreacyjnych, uniemoŜliwiająca inwestycje. 

W toku prac, przy czynnym zaangaŜowaniu mieszkańców w procesy kon-
sultacji społecznych, postawiono na dość odwaŜną koncepcję. Zdecydowano się 
na mało znaną wówczas formę rekreacji, jaką był nordic walking, który miał się 
stać wielkim wyróŜnikiem Barlinka. Zaletą tego rozwiązania było postawienie 
na wyróŜnik, którego jeszcze nikt nie wykorzystał. Opracowana ówcześnie  
i konsekwentnie realizowana do dziś strategia marki bazuje na idei „Barlinek – 
Europejska Stolica Nordic Walking”. Tak naprawdę strategię tę moŜna było 
wdroŜyć w Wałczu, Goleniowie i jakimkolwiek innym miejscu, gdyŜ forma 
rekreacji, jaką jest nordic walking nie wymaga szczególnych przygotowań in-
frastrukturalnych, ani specyficznych walorów krajobrazowych. Przyjęcie tej 
koncepcji w Barlinku pozwoliło jednak w pełni wykorzystać pozostałe walory 
przyrodnicze oraz przygotowane juŜ ścieŜki spacerowe i rowerowe. 

W zarządzaniu marką, Barlinek posługuje się określonymi w strategii marki 
elementami systemu toŜsamości marki, na który składają się: 

– idea przewodnia marki, 
– system wartości, 
– nazwa marki wraz ze sloganem „Barlinek. To mnie rusza!”, 
– logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej (rys. 1). 

 
Rys. 1. Logo z przykładowymi elementami systemu identyfikacji wizualnej marki Barlinek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Miasta i Gminy Barlinek. 
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Przykład Barlinka, który w tej samej formie graficznej umacnia od lat swoją 
markę pokazuje równocześnie, Ŝe sama koncepcja, logo i tzw. system identyfi-
kacji wizualnej to nie wszystko. Liczą się konkretne produkty pobytowe – pre-
teksty przyjazdu do danego miejsca. Barlinek organizuje cykliczne marsze  
i zawody nordic walking, a co najwaŜniejsze pozyskał do współpracy lokalnych 
przedsiębiorców z branŜy turystycznej, którzy wspólnie wspierają koncepcję 
budowy marki. 

Zarządzanie marką w Stargardzie Szczecińskim 

Jedną z zauwaŜalnych tendencji, widocznych w zarządzaniu marką miejsc, 
jest wykorzystywanie jej do zwiększania poziomu kapitału społecznego. Defi-
niując pojęcie kapitału społecznego, moŜna odnieść się do jednej z pierwszych 
analiz zjawiska, dokonanej w roku 1986 przez Pierre Bourdieu6, według którego 
kapitał społeczny to suma rzeczywistych oraz potencjalnych zasobów, związa-
nych z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych 
związków opartych na wzajemnej znajomości i uznaniu. Zaufanie jest więc 
warunkiem partycypowania przez jednostkę w kapitale zgromadzonym przez 
wszystkich powiązanych siecią zaufania. Zasób kapitału, którym moŜe dyspo-
nować jednostka, zaleŜy zatem od wielkości sieci, jaką moŜe zmobilizować oraz 
zakresu jednostkowego kapitału kaŜdego z uczestników tej sieci, do którego ma 
dostęp. Chęć zwiększenia poziomu kapitału społecznego była jednym z głów-
nych motywów i czynników kształtujących strategię marki opracowaną na zle-
cenie Stargardu Szczecińskiego. Punktem wyjścia do określenia kierunków 
pozycjonowania Stargardu Szczecińskiego były wyniki przeprowadzonych 
wcześniej badań. 

Podstawowe wnioski przypisano do podstawowych dwu grup odbiorców: 
mieszkańców Stargardu i mieszkańców innych miast. Dla mieszkańców Star-
gardu Szczecińskiego, miasto jest przede wszystkim miastem rodzinnym,  
w którym mieszka ich rodzina i znajomi. Buduje to poczucie bezpieczeństwa  
i wpływa na duŜy stopień zadowolenia z Ŝycia. Mieszkańcy Ŝyją jednak  
„w cieniu” Szczecina, do którego dojeŜdŜają do pracy i do którego przeprowa-
dzają się ci, którzy chcą coś w Ŝyciu zmienić i osiągnąć. Brak zakładów pracy 
oferujących atrakcyjną płacę wzmacnia ten stereotyp. Mimo Ŝe Stargard jest 
stosunkowo duŜym miastem, przez miasto się jedynie przejeŜdŜa. Brakuje wy-

                                                 
6 P. Bourdieu, The forms of capital, w: Handbook of theory and research for the sociology of 

education, red. J.G. Richardson, Greenwood Press, New York 1986, s. 248, za: A. Rymsza, Kla-
syczne koncepcje kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red.  
T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 24. 
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raźnej osi toŜsamości łączącej mieszkańców. Mieszkańcy nie znają kierunku 
rozwoju miasta. Znane są planowane niektóre inwestycje, ale brakuje koncepcji 
zmiany standardów Ŝycia. 

W wypadku mieszkańców innych miast objętych badaniami, Stargard 
Szczeciński jest słabo rozpoznawalny i kojarzony jest głównie z tranzytem  
i widocznymi „z drogi” zabytkami i jeziorem. Brakuje więc wystarczających 
powodów przyjazdu do miasta. Mimo Ŝe dysponuje ono pojedynczymi walora-
mi turystycznymi, nikt nie zna ogólnej koncepcji ich wykorzystania. Niezbędne 
jest opracowanie wielopoziomowego pomysłu, na bazie którego moŜliwe było-
by definiowanie produktów pobytowych. Stargard ma szansę wykorzystać atut 
połoŜenia tranzytowego do promocji nowych idei. Obco brzmiąca nazwa stwa-
rza szansę na jej promocyjną eksplorację. 

Oprócz zidentyfikowanych cech wizerunku miasta określono podstawowe 
problemy natury ogólnej: 

a) problemy społeczne związane z profilem starzejącego się statystyczne-
go mieszkańca miasta, jak i patologie nękające grupy mieszkańców 
wykluczonych lub podatnych na wykluczenia z powodu bezrobocia  
i alkoholizmu; 

b) tkanka miejska skoncentrowana głównie wokół dawnej starówki i doty-
cząca przede wszystkim mieszkańców Ŝyjących w tzw. starym budow-
nictwie; 

c) problemy komunikacyjne, będące następstwem przepływu ruchu tran-
zytowego przez centrum miasta, w tym przede wszystkim brak poczu-
cia bezpieczeństwa, hałas, niedroŜność ulic, zanieczyszczenie powie-
trza; 

d) dobra praca, czyli brak ofert pracy umoŜliwiającej osiągnięcie zadowa-
lających dochodów czy rozwój kariery pracowniczej; 

e) niewykorzystany potencjał turystyczny i niewielka liczba turystów  
w stosunku do rangi oferowanych atrakcji turystycznych. 

Miasto jednak dysponuje niezbywalnymi atutami. Od kilku lat Stargard no-
tuje największą w swej historii dynamikę rozwoju, przejawiającą się m.in. 
wzmoŜonymi inwestycjami komunalnymi, absorbcją środków unijnych oraz 
powstaniem nowych prestiŜowych przedsiębiorstw. Miasto ma jedną z najniŜ-
szych stóp bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. Wysoka dyna-
mika zmian wpływa na odczuwalność poprawy warunków Ŝycia w mieście. 
ZauwaŜono teŜ, Ŝe w ciągu roku od opracowania strategii, sfinalizowanych zosta-
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nie kilka znaczących inwestycji, które w wymierny i zauwaŜalny sposób wpłyną 
na poprawę komfortu Ŝycia w mieście. Zaliczyć do nich moŜna: 

– oddanie obwodnicy miasta, 
– oddanie kolejnych obiektów mieszkalnych w ramach programu „miesz-

kań wspomaganych”, 
– przyciągnięcie nowych inwestorów.  
Kumulacja tych zdarzeń pozwola na wygenerowanie wartości dodanej  

w postaci odczucia wielkiej zmiany na lepsze. W świetle wyników badań, okre-
ślających mieszkańców Stargardu jako ludzi raczej zadowolonych ze swojego 
Ŝycia, ale bez wiary w jakiekolwiek znaczące zmiany na lepsze w przyszłości, 
najbliŜsze lata moŜna traktować jako szansę na zmianę ich stosunku do miasta  
i swojej w nim przyszłości. Spodziewane zmiany mogą wpłynąć na energię 
społeczną, która będzie silniej integrowała mieszkańców wokół bardziej czytel-
nej i przewidywalnej przyszłości. Pozwala to spojrzeć na mieszkańców Stargar-
du na początku XXI wieku jako tych, którzy „mogą sięgnąć gwiazd”. Innymi 
słowy moŜna w przenośni powiedzieć, Ŝe po okresie odczuwalnego zastoju 
„miasto bierze głęboki oddech” i, Ŝe „najlepsze czasy miasta powracają”. Po-
mysł na miasto został zdefiniowany w formie idei marki: „Wyj ątkowe miejsce 
na Ziemi, gdzie mieszkam lub chcę mieszkać, poniewaŜ Tu mogę zaplanować 
swoją bezpieczną przyszłość i wiem, Ŝe zawsze mogę liczyć na wsparcie. Dzię-
ki niezwykle dynamicznemu rozwojowi miasto zapewnia mi pracę oraz daje 
szansę realizacji pragnień moich i moich dzieci”. Koncepcja ta została wsparta 
hasłem „Stargard. Pod szczęśliwą gwiazdą!” (rys. 2).  

 

Rys. 2. Logo z przykładowymi elementami systemu identyfikacji wizualnej marki Stargard 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Miasta Stargard Szczeciński. 



Wojciech DroŜdŜ 196

Działania Stargardu Szczecińskiego są teŜ przykładem zjawiska towarzy-
szącego wdraŜaniu marki miejsca i polegającego na zmianie nazwy marki miej-
sca. Choć administracyjnie mamy nadal do czynienia ze Stargardem Szczeciń-
skim, to na poziomie systemu identyfikacji leksykalnej marki pozostawiono  
w nazwie tylko Stargard. Dodatkowym zabiegiem tłumaczącym slogan było 
kolorystyczne wyodrębnienie cząstki „star” w nazwie. 

Marka miasta Kołobrzeg  

Zmianę podstawowej formy nazwy marki miasta zastosował teŜ Kołobrzeg 
wdraŜając koncepcję „Klimatyczny Kołobrzeg”. Przykład Kołobrzegu jest do-
wodem na to, Ŝe równieŜ w wypadku miejsc, pozorny mankament moŜna prze-
kuć na atrybut wyróŜniający. Określając cele budowania marki Kołobrzegu na 
pierwszym planie postawiono na określenie wyrazistego wizerunku marki mia-
sta w świadomości określonej grupy docelowej. WyróŜnione cechy miasta mu-
siały realizować załoŜenia strategii rozwoju miasta, w tym głównie nadrzędny 
cel rozwojowy zdefiniowany jako wizja miasta „uzdrowiska nadmorskiego – 
miasta kultury”. 

Ten dychotomiczny charakter wizji narzucał ramy, w których zmieścić się 
miała załoŜona toŜsamość marki. Sytuacja ta była zgoła odmienna niŜ w wy-
padku przytoczonego na wstępie Szczecina, który najpierw zbudował strategię 
marki, a następnie dopiero swoją strategię rozwoju. 

KaŜde miasto charakteryzuje się zespołem cech, które stanowią o jego 
atrakcyjności. W praktyce okazuje się jednak, Ŝe nie liczba cech, ale siła atrak-
cyjności głównej cechy decyduje o tym, czy turysta chce czy nie, z własnej 
woli, za własne pieniądze przyjechać do odległego miejsca. Na siłę przyciąga-
nia turystów do miejsca największy wpływ ma stopień zaspokojenia potrzeb 
według indywidualnej hierarchii kaŜdego turysty. 

Inna jest motywacja turysty, chcącego wypocząć nad morzem w Międzyz-
drojach obok znanych gwiazd podczas Festiwalu Gwiazd (inne zaspokojone 
potrzeby, głównie uznania, splendoru, itp.), a inna turysty odpoczywającego na 
bezludnych plaŜach w Wisełce (potrzeba odpoczynku, kontemplacji, zdrowia). 
Pomimo podobieństwa geograficznego, na wybór miejsca wpływa jego wizeru-
nek, który z punktu widzenia turysty jest obietnicą korzyści, poŜądanych przez 
niego. 

Poszukując wyróŜniającej cechy, zidentyfikowano pięć najwaŜniejszych 
atrybutów miasta Kołobrzeg. Są to: morze, czyste powietrze, złoŜa solanek  
i borowiny, największe uzdrowisko oraz jod. Spośród tych cech, na szczególną 
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uwagę zasługuje jod, występujący w Kołobrzegu w postaci aerozolu, zwłaszcza 
w czasie sztormów. Pierwiastek ten jest znany większości kuracjuszy i jest jed-
nym z podstawowych powodów wyjazdu nad morze, zwłaszcza mieszkańców 
Polski południowej w sposób naturalny cierpiących na niedobór jodu. W tym 
wypadku naleŜało tylko określić związek między uwarunkowaniem klimatycz-
nym a występowaniem jodu (jak wykazały badania, rozpoznawalną cechą Ko-
łobrzegu jest zimniejszy mikroklimat niŜ w innych miastach nadmorskich). 
Przyjmując za podstawowy wyróŜnik funkcjonalny miasta jego potencjał lecz-
niczy i uzdrowiskowy, zdefiniowano podstawową obietnicę, jako „szczególny 
zdrowy mikroklimat”. Siłą tej obietnicy jest to, Ŝe oddziałuje na jedną z pod-
stawowych potrzeb człowieka, potrzebę zdrowia.  

Sama korzyść przedstawiana w tej postaci nie ma jednak siły wyróŜniającej 
oraz zdolności perswazyjnej. W tym celu niezbędne było zdefiniowanie atrak-
cyjnego komunikatu, oddziałującego silniej na wyobraźnię odbiorcy. W związ-
ku z tym, konstruując elementy składowe systemu toŜsamości, zdecydowano 
się, na bazie głównej korzyści funkcjonalnej miasta, zbudować komunikat 
słowny będący kwintesencją walorów Kołobrzegu, komunikujący równieŜ 
główne przesłanie wizji miasta zapisanej w Strategii Rozwoju Kołobrzegu. 
Wybrano koncepcję nazwy rozbudowanej o określenie: „Klimatyczny Koło-
brzeg”.  Na rysunku 3 przedstawiono wizualizację załoŜeń tego systemu identy-
fikacji wizualnej marki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 3. Logo z przykładowymi elementami systemu identyfikacji wizualnej marki Klimatyczny 
Kołobrzeg 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
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Koncepcję tę wzbogacono o „Strefę jodu” – zaplanowany system informacji 
wizualnej o obszarze „bogatym w jod”. Przedstawiono trzy koncepcje zarzą-
dzania marką miejsca wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia pozycjono-
wania marki, czyli wyróŜniania jej w świadomości odbiorców. Łączy je wyraź-
ne postawienie na atrybut, będący korzyścią dla załoŜonej grupy uŜytkowników 
(turystów, mieszkańców lub kuracjuszy). 

Podsumowanie 

Strategie rozwoju zakładające transformacje jednostki terytorialnej, jej 
zmiany jakościowe i ilościowe ingerują coraz mocniej w całokształt funkcjo-
nowania dzisiejszych miast i regionów. Określają kierunki rozwoju, jak i, coraz 
częściej, redefiniują załoŜoną toŜsamość ich mieszkańców. Szeroki zakres od-
działywania strategii rozwoju w oczach wybranej grupy odbiorców konkretyzu-
je się najczęściej w momencie wdroŜenia strategii marki. WaŜne jest, aby 
oprócz ogłaszania nowej wizji rozwoju i nowej koncepcji marki pamiętać  
o konsekwentnym jej wdraŜaniu przez długi okres. Tylko wtedy efektywność 
wdraŜania takich strategii będzie zadowalająca. 
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Streszczenie 

Pełniący wiele funkcji kapitał społeczny jest waŜnym czynnikiem rozwoju społeczno- 
-gospodarczego. Budowany na wzajemnym zaufaniu ludzi do siebie kapitał społeczny warunkuje 
gotowość jednostek do podejmowania aktywności publicznej oraz sprzyja współpracy. Na pod-
stawie analizy danych wtórnych naleŜy zauwaŜyć, Ŝe kapitał społeczny i poziom zaufania  
w Polsce kształtują się na relatywnie niskim poziome. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia sys-
temowych działań mających na celu powiększanie kapitału społecznego Polaków. W artykule 
wskazano na moŜliwości i formy zastosowania marketingu w procesie kształtowania kapitału 
społecznego Polaków oraz wynikające z tego korzyści. 

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, zaufanie, marketing  

Wprowadzenie 

Jedną z istotnych miar postępu w rozwoju cywilizacyjnym jest wzrost spo-
łecznej odpowiedzialności jednostek, tak indywidualnych, jak zbiorowych. Spo-
łeczna odpowiedzialność oznacza bowiem patrzenie przez pryzmat szerszy ani-
Ŝeli wyznaczony tylko przez własne potrzeby, co wynika ze świadomości zna-
czenia dobra ogółu i roli więzi z innymi dla długofalowego rozwoju. Poziom 
kapitału społecznego w istotny sposób warunkuje gotowość do podejmowania 
aktywności publicznej. Kraje wysoko rozwinięte wykształciły wiele form,  
w których przejawia się społeczna odpowiedzialność. Formą społecznej odpo-
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wiedzialności jest m.in. aktywny udział w działaniach prowadzonych przez 
stowarzyszenia, fundacje czy rozwój konsumeryzmu politycznego, który po-
zwala na kierowanie siły rynkowej konsumentów na rzecz dobra wspólnego. 

W długim okresie konsumpcja dokonywana tylko w wymiarze materialnym 
moŜe ograniczać psychospołeczny rozwój jednostek i zmniejszać aktywność 
ludzi wyraŜającą się w angaŜowaniu się w sprawy społeczne. Zdaniem R. Putma-
na, główną przyczyną redukcji kapitału społecznego w USA były zmiany spo-
łeczno-kulturowe, a zwłaszcza w strukturze amerykańskiej rodziny oraz w sposo-
bach spędzania czasu wolnego3. Formy spędzania czasu wolnego, które izolują 
ludzi, nie sprzyjają bowiem rozwojowi kapitału społecznego. Natomiast budowa-
niu integralnie związanego z kapitałem społecznym zaufania w stosunkach mię-
dzyludzkich słuŜą m.in. aktywne formy uczestnictwa w kulturze.  

Rozwój postmaterialistycznej konsumpcji wiąŜe się nie tylko ze wzrostem 
dochodów, ale przede wszystkim z przemianą postaw konsumentów, a takŜe 
hierarchii wartości i związanych z nimi stylów Ŝycia. 

Celem artykułu jest wskazanie moŜliwości zastosowania koncepcji marke-
tingu i związanych z nim procesów oraz mechanizmów w działaniach mających 
na celu rozwój kapitału społecznego. Punkt wyjścia w rozwaŜaniach stanowi 
ukazanie istoty kapitału społecznego w kontekście wielości sposobów jego 
określania oraz pomiaru i typologii. Uwzględnianie złoŜoności kategorii kapita-
łu społecznego jawi się jako uwarunkowanie prowadzenia skutecznych działań 
marketingowych, które powinny przełoŜyć się na jego rozwój w mikro-, mezo-  
i makroskali.  

Funkcje i wielowymiarowość kapitału społecznego  

Wywodząca się z socjologii kategoria kapitału społecznego przeniknęła 
m.in. do teorii zarządzania oraz ekonomii, na gruncie której prowadzone są 
badania dotyczące roli, jaką kapitał społeczny odgrywa w rozwoju gospodar-
czym. Istnieje wiele definicji oraz sposobów pomiaru kapitału społecznego  
i związanych z nim wymiarów. Mający duŜy wpływ na rozumienie kategorii 
kapitału społecznego R. Putnam, odnosi go do cech organizacji społecznych, 
takich jak sieci jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych z nimi 
norm wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty. Za waŜną 
cechę kapitału społecznego uznaje się zaufanie i wspólne wartości, które po-
dzielają tworzące społeczność jednostki. Poziom kapitału społecznego kształ-
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towany jest przez oddolne samoorganizowanie się ludzi oraz zaangaŜowanie 
obywatelskie. NaleŜy podkreślić, Ŝe wyróŜniająca się duŜym kapitałem spo-
łecznym jednostka, funkcjonująca w społeczeństwie cechującym się niskim 
kapitałem społecznym, nie jest tak efektywna, jak jednostka o duŜym kapitale 
społecznym działająca w ramach społeczeństwa z wysokim kapitałem społecz-
nym. NaleŜy takŜe dodać, Ŝe jednostka, która nie ma duŜego kapitału społecz-
nego moŜe czerpać korzyści z funkcjonowania w ramach grupy czy społeczeń-
stwa o wysokim kapitale społecznym. Wśród korzyści wynikających z istnienia 
wysokiego kapitału społecznego naleŜy wskazać na obniŜenie kosztów transak-
cyjnych, związanych m.in. z zawieraniem umów oraz postępowaniem sądo-
wym. Ponadto, będące wyrazem wysokiego poziomu kapitału społecznego, 
funkcjonowanie grup i stowarzyszeń wypełnia lukę między państwem a rodzi-
ną. Z kolei niski poziom kapitału społecznego powoduje powstawanie nega-
tywnych zjawisk społecznych i moŜe prowadzić do ograniczenia rozwoju go-
spodarczego oraz pogorszenia jakości Ŝycia. O ile R. Putnam odnosi kapitał 
społeczny do duŜych społeczności, to J. Coleman wskazuje na jego rolę w ma-
łych grupach, w których nawiązywane są silne relacje i osiągane własne cele.  
P. Bourdieu zwraca natomiast uwagę na istnienie indywidualnego kapitału spo-
łecznego. W związku z tym róŜny kapitał społeczny, który mają poszczególne 
jednostki moŜe być źródłem nierówności społecznych4.  

Znaczenie kapitału społecznego naleŜy rozpatrywać nie tylko na płaszczyź-
nie gospodarczej i związanych z nim efektów ekonomicznych, ale równieŜ  
w kontekście integracji społecznej, uzupełniania i wzmacniania instytucji pań-
stwa, kontroli sektora rządowego oraz sektora komercyjnego, a takŜe utrwalania 
kultury. Rozwój kapitału społecznego i związanego z nim społeczeństwa oby-
watelskiego ma szczególne znaczenie ze względu na potrzebę sprostania wy-
zwaniom, wynikającym ze wzrostu fundamentalizmu i przestępczości na świe-
cie5. 

W tabeli 1 przedstawiono wskazujące na wielowymiarowość kapitału spo-
łecznego kryteria jego klasyfikacji.  

 
 
 

                                                 
4 K. Sierocińska, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, Studia Ekonomiczne nr 1,  

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2011, s. 69–72. 
5 J. Czapiński, A. Sułek, Stan społeczeństwa obywatelskiego. Diagnoza Społeczna 2011. Wa-

runki i jakość Ŝycia Polaków – Raport [special issue], Contemporary Economics, 5(3), 271–298 
DOI: 10.5709/ce.18979254.58, s. 284–285. 
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Tabela 1 

Rodzaje oraz wymiary kapitału społecznego 

Kryteria klasyfi-
kacji kapitału 
społecznego 

Istota 

Typ definicji 
kapitału spo-

łecznego 

– definicja funkcjonalna (związana z pracami Colemana) 
– definicja paradygmatu działania zbiorowego, kooperacji i sieci powią-

zań (wywodząca się z prac Putnama)  
– definicja strukturalna (wynikająca z prac Bourdieu) 
– definicje odnoszące się do jednostki i badań zachowań ludzkich w sie-

ciach społecznych (Coleman, Bourdieu) 
– definicje koncentrujące się na zbiorowości oraz dotyczące wspólnego 

działania grup, kultury i organizacji społeczeństwa (Putnam i Fukuyama) 

Wymiary kapita-
łu społecznego 

– wymiar obiektywny, dotyczący sieci powiązań o trwałym charakterze 
(aktywne i bierne członkostwo w organizacjach, kontakty z rodziną  
i przyjaciółmi) 

– wymiar subiektywny, związany z kulturą i dotyczący zaufania, wzajem-
ności i chęci współpracy (zaufanie społeczne oraz zaufanie do instytucji) 

– społeczeństwo obywatelskie i związane z nim zainteresowanie polityką 
oraz postawy obywatelskie i zachowania etyczne 

Wpływ kapitału 
społecznego na 
spójność społe-

czeństwa 

– kapitał społeczny występujący w formie mostów, oznaczających niezbyt 
silne więzi, ale mające zasięg międzygrupowy i przyczyniający się do 
poczucia wspólnoty w szerszej społeczności 

– kapitał społeczny występujący w formie więzi, które mają charakter 
ochronny i przekładają się na wzrost poczucia przynaleŜności do wą-
skich grup osób 

– kapitał społeczny występujący w formie połączeń, które oznaczają 
związki między grupami róŜniącymi się wielkością, funkcją oraz miej-
scem w hierarchii społecznej 

Typ więzi: 
inkluzywne  

i ekskluzywne 

– kapitał społeczny inkluzywny (spajający) powstały na bazie więzi na-
kierowanych do wewnątrz, pozwalających na wzmacnianie społeczności 
i grup homogenicznych (kapitał społeczny w formie więzi) 

– kapitał społeczny ekskluzywny (łączący) kształtowany na podstawie 
więzi ukierunkowanych na zewnątrz, łączące róŜnorodności i pozwala-
jące na wykorzystywanie zewnętrznych aktywów i rozprzestrzenianych 
informacji (kapitał społeczny mostów i połączeń); zdaniem wielu bada-
czy przyspiesza rozwój gospodarczy 

Skala  
odniesienia 

– kapitał społeczny odnoszący się do skali makro (Putnam, Fukuyama) 
– kapitał społeczny odnoszący się do skali mezo (Coleman) 
– kapitał społeczny odnoszący się do skali mikro (Bourdieu) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Bartkowski, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie 
na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, 
red. M. Herbst, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007; K. Sierocińska, Kapitał społeczny. 
Definiowanie, pomiar i typy, Studia Ekonomiczne nr 1, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 
Warszawa 2011; D. Weziak-Białowolska, Kapitał społeczny w Polsce – propozycja pomiaru  
i wyniki, Zeszyty Naukowe nr 4, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Warszawa 2010. 
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Istota i rodzaje zaufania  

Z kategorią kapitału społecznego immanentnie związane jest zaufanie.  
W definicjach wyjaśniających pojęcie zaufania podkreśla się podejścia psycho-
logii, rozpatrującej zaufanie jako cechę osobowości człowieka, tj. generalną 
predyspozycję do wierzenia drugiej osobie. W sytuacji niepewności i ryzyka, 
zaufanie pozwala partnerom na poczucie swoistego bezpieczeństwa i spokoju.  
Z punktu widzenia oceny wpływu zaufania na relacje między partnerami, istot-
ne jest podejście J.K. Rempela, J.G. Holmes’a i M. Zanna, którzy dostrzegają  
w zaufaniu trzy wymiary, tj.: 

– moŜliwość przewidywania przyszłych zachowań partnerów, 
– moŜliwość liczenia na partnera, tj. na jego uczciwość, szczerość, otwar-

tość, 
– wiara w partnera oparta na elementach namacalnych, wynikających  

z wcześniejszych doświadczeń6. 
Wśród przesłanek budowania zaufania szczególne miejsce zajmują spełnia-

ne przez nie funkcje zarówno w wymiarze mikro-, jak i makroekonomicznym. 
W tym kontekście naleŜy podkreślić, Ŝe zaufanie jest podstawowym komponen-
tem trwałych relacji występujących zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak  
i gospodarczej. Do cech zaufania zalicza się jego nierozerwalny związek z po-
dejmowaniem róŜnego typu działań, zorientowanie ku przyszłości oraz relacyj-
ny charakter. Występowanie zaufania jest skorelowane z jakością Ŝycia i su-
biektywnym poczuciem pomyślności. Wśród czynników kształtujących, bazu-
jące na zaufaniu, zachowania naleŜy wskazać na znaczenie czynników psycho-
logicznych, a w tym na skłonność określonej jednostki do udzielania innym 
zaufania oraz na czynniki kulturowe, gdyŜ zaufanie moŜe być takŜe definiowa-
ne w kontekście reguły kulturowej. Na wzrost znaczenia zaufania wpływa takŜe 
zwiększająca się specjalizacja ról, funkcji i zawodów, która sprawia, Ŝe zarów-
no w skali makro, jak i mikro współpraca staje się koniecznością, ale jednocze-
śnie obszarem niepewności7. 

Funkcjonujące w ramach sieci relacji podmioty rynku są w stanie osiągnąć 
więcej w sytuacji, w której wykazują, Ŝe są godne zaufania i ufają innym, niŜ 
działając w podobnych sieciach, lecz nie wyraŜając wzajemnego zaufania.  
W związku z tym największy potencjał w procesie realizacji celów wykazują te 
sieci podmiotów, które mają oparty na zaufaniu kapitał społeczny, gdyŜ ułatwia 

                                                 
6 J.K. Rempel, J.G. Holmes, M. Zanna, Trust in close relationship, „Journal of Personality and 

Social Psychology” 1985, No. 49, s. 95–112.  
7 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 44–49. 
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to skoordynowanie realizowanych zadań i zwiększa sprawność działania8. 
Funkcje jakie spełnia zaufanie sprawiają, Ŝe staje się ono elementem kompeten-
cji cywilizacyjnych, umoŜliwiających wykorzystanie szans związanych z proce-
sem globalizacji i rozwojem nowych technologii. 

ZłoŜona natura zaufania sprawia, Ŝe wśród jego odmian, których istotę 
przedstawiono na rysunku 1, w szczególności naleŜy wymienić zaufanie proce-
duralne, instrumentalne, aksjologiczne, konsumpcyjne, interpersonalne, spo-
łeczne oraz zaufanie publiczne.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Rodzaje zaufania wpływającego na kapitał społeczny  

Źródło: opracowano na podstawie: P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. 
Znak, Kraków 2007, s. 147–149. 

                                                 
8 J. Coleman, The foundation of social theory, Harvard University Press, Cambridge 1990,  

s. 302–304; R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Wło-
szech, Wyd. Znak, Kraków 1995, s. 264. 
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Kategoria zaufania została wprowadzona równieŜ do dziedziny zarządzania 
przez teorię organizacji, a najszersze zastosowanie znalazła w marketingu, za-
równo w jego warstwie teoretycznej (koncepcje relacji między klientem i do-
stawcą, koncepcja marketingu partnerskiego), jak i obszarach aplikacji marke-
tingu.  

Niski poziom zaufania w Polsce jako przesłanka zwiększania znaczenia 
marketingu w procesie kształtowania kapitału społecznego  

Polskie społeczeństwo charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem za-
ufania. Efektem jest niski poziom kapitału społecznego, który tworzy barierę 
rozwoju zdolności samoorganizacyjnych obywateli. Analiza rozwoju kapitału 
społecznego wymaga wskazania na jego formy i związek z kształtowaniem się 
społeczeństwa obywatelskiego. WaŜne są dwa wymiary społecznej aktywności, 
tj. działania na rzecz swojego środowiska oraz rodzaje uczestnictwa w sformali-
zowanych strukturach Ŝycia publicznego (w organizacjach społeczno-samorzą-
dowych czy politycznych). Mimo Ŝe Polacy mają silne przekonanie o roli soli-
darności międzyludzkiej w rozwiązywaniu problemów społecznych i wykazują 
teŜ prospołeczne predyspozycje, to znacznie rzadziej przekłada się to na ich 
zaangaŜowanie w działania dla dobra innych. W latach 2002–2008 jedynie co 
piąty Polak pracował na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, mia-
sta lub innych potrzebujących9. 

W ostatnich latach obserwuje się jednak rozszerzanie się zakresu dobro-
czynności, o czym świadczą deklaracje ponad połowy badanych o przekazaniu 
środków finansowych na cele charytatywne10. W podejmowaniu działań spo-
łecznych najbardziej wyróŜniają się ludzie z wyŜszym wykształceniem, przed-
stawiciele kadry kierowniczej i inteligencji, osoby najlepiej sytuowane oraz 
osoby w średnim wieku, tj. od 35 do 54 lat. Uwidacznia się zatem skumulowa-
ny wpływ czynnika dochodowego, który jest pochodną lepszego wykształcenia 
i wyŜszej pozycji zawodowej, zwiększający gotowość do działań społecznie 
uŜytecznych. 

Wśród pozytywnych tendencji stwarzających potencjał do rozwoju kapitału 
społecznego Polaków naleŜy wskazać na utrzymujący się wysoki odsetek osób 
przeświadczonych o celowości wspólnego działania. Z badań prowadzonych 
przez CBOS wynika, Ŝe w latach 2002–2012 odsetek osób tak twierdzących 

                                                 
9 B. Wciórka, Polacy o swej aktywności społecznej, Komunikat z badań BS/20/2008, CSOS, 

Warszawa, luty 2008. 
10 B. Wciórka, Co zmieniło się w stylu Ŝycia Polaków w ostatnim dwudziestoleciu?, Komunikat 

z badań BS/19/2009, CBOS, Warszawa, luty 2009.  
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wynosił odpowiednio od 78% w roku 2002 do 81% w roku 2012. Pozytywne 
jest to, Ŝe obecnie niemal trzy czwarte badanych Polaków wyraŜa opinię, Ŝe 
działając z innymi moŜe pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre proble-
my swego środowiska lub miejscowości. W tym kontekście naleŜy dodać, Ŝe  
w 2002 roku tylko co drugi badany uwaŜał, Ŝe działając wspólnie moŜna coś 
zmienić w swoim otoczeniu. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego niepo-
kojące natomiast jest to, Ŝe w ostatniej dekadzie nie zwiększyło się zaufanie 
Polaków w sferze biznesowej. Ponad połowa ankietowanych w 2012 roku, tak 
samo jak w roku 2002, twierdzi, Ŝe nie zna nikogo spoza rodziny, z kim mogła-
by prowadzić działalność gospodarczą11.  

Wśród przesłanek podjęcia systemowych działań, mających na celu rozwój 
kapitału społecznego Polaków w szczególności naleŜy zwrócić uwagę na bar-
dzo niski poziom zaufania w Polsce. Świadczą o tym wyniki badań European 
Social Survey oraz Diagnoza Społeczna, na podstawie których moŜna stwier-
dzić, Ŝe Polacy pod względem zaufania wobec innych ludzi zajmują jedno  
z ostatnich miejsc wśród krajów objętych badaniem ESS. W 2008 roku zaled-
wie 19% badanych Polaków zgodziło się z opinią, Ŝe ludziom moŜna ufać. Jest 
to ponad trzykrotnie mniej niŜ w Danii, Norwegii, Finlandii czy Szwecji, czyli 
w krajach, które zajmują wysokie pozycje w rankingu jakości Ŝycia. Dane te 
przedstawiono na rysunku 2. Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe wśród ludzi 
młodych w Polsce występuje wyŜszy poziom zaufania niŜ w całym społeczeń-
stwie.  

Rozwój kapitału społecznego Polaków, który jawi się jako cel strategiczny, 
wymaga podjęcia działań w kilku obszarach, w tym dotyczących funkcjonowa-
nia rodziny, systemu edukacji, środowiska pracy oraz otoczenia i przestrzeni 
społecznej. W tym kontekście szczególnie istotna staje się realizacja celów 
sformułowanych w Dokumencie „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”, które dotyczą: 

– poprawy jakości kompetencji i kwalifikacji Polaków, 
– promocji norm, wartości i postaw sprzyjających współpracy i aktywno-

ści obywatelskiej, 
– wzrostu aktywności i partycypacji obywatelskiej, 
– poprawy dostępu do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
– wzrostu uczestnictwa w kulturze,  
– rozszerzenia tradycyjnych ról instytucji kultury, 

                                                 
11 K. Kowalczuk, Gotowość Polaków do współpracy w latach 2002–2012, Komunikat z badań 

BS/19/20012, CBOS, Warszawa, luty 2012. 
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– wzmacniania kapitału kreatywnego – sektora kreatywnego i indywidu-
alnej kreatywności, 

– kształtowania debaty publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii, 

– budowania toŜsamości społecznej i narodowej oraz kształtowania wize-
runku Polski opartego na otwartości, kreatywności i tolerancji, 

– wspierania działań na rzecz współpracy międzynarodowej i ponadre-
gionalnej12.  
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Rys. 2. Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej ufających innym ludziom 

Źródło: Dane European Social Survey 2008, J. Czapiński, A. Sułek, Stan społeczeństwa obywa-
telskiego. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość Ŝycia Polaków – Raport [special issue], 
Contemporary Economics, 5(3), 271–298 DOI: 10.5709/ce.18979254.58. 

Do realizacji przedstawionych celów moŜe przyczynić się upowszechnianie 
stylu Ŝycia, w którym istotną wartością jest zaufanie, współpraca, a takŜe spędzanie 
czasu wolnego sprzyjające powiększaniu kapitału społecznego oraz stosowanie 

                                                 
12 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt, 

cz. 2, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, listopad 2011, s. 285, http://zds.kprm.gov.pl/ 
sites/default/files/dsrk_2_tom_17_ listopada_2011__0.pdf (10.05.2013). 
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podejścia i koncepcji marketingowych, w tym marketingu idei, marketingu partner-
skiego, marketingu wewnętrznego oraz marketingu społecznościowego w odniesie-
niu do głównych obszarów kształtowania się kapitału społecznego (rys. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Potencjał marketingu w kreowaniu kapitału społecznego 
Źródło: opracowanie własne. 
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niem komunikacji marketingowej na informowanie i dialog, a nie na manipula-
cję13. 

Do zastosowania przez podmioty odpowiedzialne za zwiększanie kapitału 
społecznego Polaków jest takŜe koncepcja marketingu idei. Marketingowe uję-
cie procesu kreowania oraz rozpowszechniania idei opiera się na załoŜeniach 
wywodzących się z ogólnej wiedzy marketingowej i znamiennych dla niej sys-
temów myślenia oraz sposobów działania. Adaptacja marketingu w obszarze 
idei wymaga uwzględniania następujących zasad i reguł, zgodnie z którymi: 

– idea jest zbiorem wartości, uŜyteczności lub satysfakcji istotnych dla jej 
odbiorców, 

– proces kreowania idei powinien zostać poprzedzony poznaniem odbior-
ców idei, a w tym ich potrzeb, motywacji, postaw, uznawanych warto-
ści, preferencji i zachowań, 

– kreowanie idei wymaga zastosowania wiedzy o ideach juŜ znanych,  
w tym ideach podobnych oraz konkurencyjnych, 

– rozpowszechnianie i utrwalanie nowych idei wymaga prowadzenia 
działań komunikacyjnych, mających na celu informowanie, przekony-
wanie lub przypominanie, 

– akceptacja nowej idei przez odbiorców zaleŜy od subiektywnie postrze-
ganych przez nich kosztów zmiany postaw i zachowań oraz związanych 
z tym trudności, czy ewentualnych utraconych korzyści, 

– czynnikiem warunkującym skuteczność w procesie kreowania oraz roz-
powszechniania idei jest właściwy dobór kanałów jej komunikowania 
oraz zaangaŜowanie uczestniczących w tym procesie podmiotów, 

– zmiany postaw wobec nowej idei wymagają prowadzenia systematycz-
nych badań marketingowych14. 

Istotną rolę w procesie budowania kapitału społecznego Polaków ma rów-
nieŜ do odegrania świat biznesu, poniewaŜ rosnąca rola zaufania przejawia się 
takŜe na poziomie przedsiębiorstw, które bazują na nim w procesie współtwo-
rzenia wartości na podstawie interakcji między konsumentami a firmą. Wyra-
zem tego jest ujmowanie marketingu jako funkcji organizującej procesy defi-
niowania, kształtowania, komunikowania i dostarczania wartości klientom. 
Podstawą skutecznego procesu współtworzenia wartości jest pozytywne zaan-

                                                 
13 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 26–34. 
14 A. Szromnik, Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei – zarys strategii 

marketingowej, „Marketing i Rynek” 2013, nr 4, s. 6. 
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gaŜowanie uczestniczących w nim partnerów. Budowa zaufania klienta do fir-
my opiera się na załoŜeniach, zgodnie z którymi: 

– zaufanie traktowane jest jako proces narastający, 
– zaufanie powinno być jednocześnie oparte i rozwijane na przesłankach 

zarówno racjonalnych, jak i emocjonalnych, 
– zaufanie jest odpowiedzią na ryzyko, 
– zaufanie jest budowane na interpersonalnych relacjach15.  
Punktem wyjścia w procesie zarządzania zaufaniem jest kreowanie opar-

tych na zaufaniu relacji wewnętrznych. WiąŜe się to z potrzebą kształtowania 
ściśle ze sobą powiązanych trzech kategorii zaufania – strategicznego, osobiste-
go oraz zaufania do podmiotu rynku. JeŜeli w danej organizacji występuje za-
ufanie strategiczne to oznacza, Ŝe pracownicy ufają kadrze zarządzającej, Ŝe 
podejmuje ona właściwe decyzje, ma wizję, realizuje misję i potrafi sformuło-
wać cele, a takŜe potrafi wybrać optymalną strategię. Zaufanie osobiste dotyczy 
bezpośrednich przełoŜonych, a takŜe tego, Ŝe podejmując decyzję nie przedkła-
dają oni osobistych ambicji nad realizację misji podmiotu rynku. Zaufanie do 
organizacji i sprawności jej działania nie dotyczy natomiast poszczególnych 
osób, lecz podmiotu rynku jako całości16.  

W procesie budowania zaufania, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrzne-
go, moŜna wyróŜnić fazę zaufania opartego na kalkulacji, fazę zaufania oparte-
go na wiedzy oraz fazę zaufania wynikającego z identyfikacji. W trakcie trwa-
nia relacji następuje przechodzenie z fazy zaufania wynikającego z kalkulacji 
do fazy zaufania wynikającego z wiedzy, gdyŜ w miarę upływu czasu istnieje 
moŜliwość oceny podmiotu obdarzonego zaufaniem. Ocena ta stanowi punkt 
wyjścia w procesie gromadzenia wiedzy o sobie, natomiast tylko niektóre pod-
mioty rynku przechodzą na najwyŜszy, trzeci etap w procesie budowania zaufa-
nia, który polega na wzajemnej identyfikacji17.  

Rozwijanie kultury zaufania z punktu widzenia funkcjonowania sfery biz-
nesu postrzegane jest przez pryzmat potencjalnych efektów długookresowej 

                                                 
15 B. Dobiegała-Korona, Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, w: Kontrowersje 

wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski,  
J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, War-
szawa 2009, s. 383, 389. 

16 R. Galford, A. Seibold Drapeau, Wrogowie zaufania, „Harvard Business Review Polska” 
2005, nr 5, s. 80. 

17 R.J. Lewicki, B.B. Bunker, Developing and maintaining trust in work relationships, w: Trust  
in organizations, red. R.M. Kramer, T.R. Tyler, Sage Publications, Thousand Oaks 1996, s. 124;  
I. Grzanka, Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa, 
Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 115. 
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współpracy między partnerami biznesowymi, które naleŜy rozpatrywać w kon-
tekście takich kategorii, jak sprzedaŜ czy koszty. Dzięki długotrwałym relacjom 
istnieje moŜliwość osiągnięcia przez podmioty rynku wzrostu sprzedaŜy. Wyni-
ka to z lepszego rozpoznania i zrozumienia potrzeb róŜnych grup odbiorców, 
które powinno przełoŜyć się na wykreowanie oferty spełniającej oczekiwania 
partnerów w wyŜszym stopniu niŜ w wypadku ofert konkurentów. Ponadto 
długookresowa współpraca powinna prowadzić do obniŜenia kosztów w wielu 
obszarach funkcjonowania podmiotu rynku. Zaufanie w więziach długookreso-
wych pozwala redukować koszty transakcyjne firmy oraz jej partnerów, w tym 
nie tylko odbiorców jej oferty, ale takŜe róŜnego typu dostawców i pośredni-
ków18. Zaufanie pozwala takŜe zredukować postrzegane przez podmioty rynku 
ryzyko oraz przyczynia się do wzrostu przekonania, Ŝe długookresowa efek-
tywna współpraca jest waŜniejsza niŜ dąŜenie do osiągania krótkookresowych 
zysków.  

Podsumowanie 

Konkludując moŜna stwierdzić, Ŝe kapitał społeczny jest efektem wielolet-
nich działań i procesów, które zachodzą w wielu obszarach, a w tym na pozio-
mie rodziny, szkoły, miejsca pracy i przestrzeni publicznej.  

Polacy znajdują się na etapie transformacji swoich postaw i zachowań.  
Z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki istotne 
staje się kształtowanie kultury zaufania i powiększanie związanego z nią kapita-
łu społecznego. Wymaga to przemiany kulturowej wyraŜającej się unowocze-
śnieniem systemów wartości. Jest to proces długotrwały, na którego przebieg 
moŜe mieć wpływ stosowanie działań marketingowych, mających na celu  
innowacyjną edukację oraz rozpowszechnianie wartości postmaterialistycznych 
w polskim społeczeństwie.  

 
THE ROLE OF MARKETING IN THE DEVELOPMENT  

OF SOCIAL CAPITAL OF POLES 
 

Summary 
 
The social capital performs multiple functions. It is also an important factor in the socio-

economic development. Built on mutual trust, social capital determines the willingness of indi-
viduals to take public activities and promotes cooperation. Based on the analysis of secondary 
data, it is noted that the social capital and the level of confidence in Poland are on relatively low 
level. There is therefore a need for systemic measures aimed at expanding social capital of Poles. 

                                                 
18 J. Światowiec, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 122. 
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The paper points out the possibilities and forms of marketing applications in the development of 
social capital of Poles and the benefits resulting from such actions. 
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KIERUNKI APLIKACJI DWUWYMIAROWYCH KODÓW 
MATRYCOWYCH W DZIAŁANIACH JEDNOSTEK  

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 
 
 
Streszczenie 

W Polsce dwuwymiarowe kody matrycowe popularnie nazywane są fotokodami i najczęściej 
kierują do serwisu internetowego lub fanpage na Facebooku. Zdarza się, Ŝe kierują do materiałów 
dodatkowych, takich jak zdjęcia, filmy czy teŜ gry. MoŜna je wykorzystywać w komunikacji 
zarówno z mieszkańcami regionu, jak i przyjeŜdŜającymi turystami. Kody QR i data Matrix 
wykorzystywane są w działaniach usprawniających system komunikacji miejskiej (na przystan-
kach autobusowych czy stacjach kolejowych). Mogą być takŜe wykorzystane do oznaczania 
zabytków – ich zeskanowanie dostarcza informacji o danym obiekcie. Głównym celem artykułu 
jest pokazanie istoty dwuwymiarowych kodów matrycowych i ich sposobów wykorzystania  
w działaniach jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł przybliŜa róŜne typy dwuwymiaro-
wych kodów matrycowych (takich jak QR, Data Matrix, EZcode, Microsoft Tag i SnapTag) i ich 
zastosowanie w praktyce. Zaprezentowano w nim przykłady polskich samorządów terytorialnych 
z duŜych i małych miejscowości, które wykorzystały w swoich działaniach to rozwiązanie. Poka-
zano takŜe wybrane przykłady z USA oraz Kanady dotyczące wykorzystania kodu Microsoft Tag, 
który nie jest jeszcze tak popularny w Europie. 

Słowa kluczowe: kody matrycowe, fotokody, samorząd terytorialny 

Wprowadzenie 

Rozwój technologii zaowocował połączeniem telefonu komórkowego z in-
ternetem, w konsekwencji spopularyzowany został tzw. smartfon, czyli urzą-
dzenie mobilne pozwalające w dowolnym miejscu na korzystanie z internetu. 
To zaś oznacza, Ŝe zasoby sieci moŜliwe są do eksplorowania w dowolnym 

                                                 
1 joanna.nogiec@wsb.wroclaw.pl. 
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miejscu. Oferuje to nowe moŜliwości komunikacyjne w szeroko rozumianej 
branŜy turystycznej. Dziś często internet to konkurencja dla licencjonowanych 
przewodników, pilotów wycieczek czy papierowych ulotek rozdawanych  
w muzeach bądź innych obiektach turystycznych. Dostarcza tych samych,  
a często szerszych informacji, co wspomniane źródła.  

Przytoczone zmiany technologiczne zaowocowały nie tylko rozszerzeniem 
komunikacji z turystą na róŜnych etapach korzystania z usługi. To takŜe szansa 
dla jednostek odpowiedzialnych za promowanie miejsc na lepsze (sprawniejsze) 
dostarczenie informacji na temat walorów danego obszaru (miasta czy regionu). 

Celem artykułu jest pokazanie istoty dwuwymiarowych kodów matryco-
wych i ich sposobów zastosowania w działaniach róŜnych jednostek samorządu 
terytorialnego, które mogą wykorzystać ich potencjał nie tylko w obszarze tury-
styki, ale takŜe w usprawnianiu i podnoszeniu jakości komunikacji z mieszkań-
cami gminy. 

Dwuwymiarowe kody matrycowe 

Przez dwuwymiarowe kody matrycowe moŜna rozumieć kaŜdy kod kre-
skowy, który jest połączeniem dwóch kodów kreskowych, pozwalających za-
kodować więcej informacji niŜ standardowy kod jednowymiarowy i który ma 
układ najczęściej kwadratu (choć nie zawsze). W Polsce przyjęło się słowo 
fotokod na określenie kodów matrycowych. Według róŜnych klasyfikacji moŜ-
na doliczyć się kilkudziesięciu róŜnych typów fotokodów, jednak do najczęściej 
wykorzystywanych naleŜą następujące: QR code, Data Matrix, EZcode, Micro-
soft Tag (Tag) czy SnapTag. 

Kod QR (Quick Responses code) został stworzony w 1994 roku przez firmę 
Denso. Celem jego stworzenia była potrzeba kodowania znaków japońskich. 
Format ten pozwolił na zagęszczenie i zwiększenie liczby kodowanych infor-
macji. MoŜna było zmniejszyć wymiary kodu drukowanego, a takŜe, na niespo-
tykaną dotychczas skalę, korygować błędy powstałe wskutek uszkodzenia po-
wierzchni kodu2. Budowa tego kodu polega na osiowych wzorach złoŜonych  
z dwóch ciemnych, ułoŜonych koncentrycznie kwadratów3. Obecnie wydaje się, 
Ŝe ze wszystkich prezentowanych fotokodów jest to najpopularniejszy standard 
wykorzystywany w przekazach promocyjnych. 

                                                 
2 Error correction feature, http://www.qrcode.com/en/about/error_correction.html (13.11.2012). 
3 Kody kreskowe, rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania, Instytut Logistyki i Magazynowana 

Poznań 2000, s. 61. 
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Kod Data Matrix naleŜy takŜe do klasy dwuwymiarowych kodów kresko-
wych, o zmiennej długości. Został opracowany w latach 90. XX wieku przez 
firmę Robotic Vision Systems. Zbudowany jest takŜe z biało-czarnych modu-
łów umieszczonych w środku ramki w kształcie litery „L”4. Tego typu kody 
często wykorzystywane są w przemyśle (oznaczanie części), ale takŜe do ozna-
czania dokumentów. 

EZcode jest kodem matrycowym, stworzonym na Uniwersytecie Technicz-
nym w Zurichu, od 2006 roku licencjonowanym przez firmę Scanbury. Firma 
opracowała oprogramowanie pozwalające na skanowanie kodów za pomocą 
aparatów fotograficznych umieszczonych w telefonach komórkowych (zwane 
ScanLife). Kod ten jest podobny do innych kodów dwuwymiarowych, ale jego 
istotą jest moŜliwość odczytu (skanowania) nawet bardzo małych powierzchni5. 

Microsoft Tag (Tag) opracowany został przez Microsoft Research i oparty 
jest na technologii HCCB (High Capacity Color Barcode), która pozwala na 
generowanie kodów kolorowych6. Kod zbudowany jest z kolorowych trójkątów 
ułoŜonych na planie kwadratu (ale moŜe być takŜe czarno-biały). Wykorzysta-
nych moŜe być od czterech do ośmiu kolorów, kody zaś mogą być konfiguro-
wane z innych elementów graficznych niŜ trójkąty. Ich przewaga nad kodami 
QR to moŜliwość małego formatu (co jest waŜne kiedy chce się zakodować 
wiele informacji na małej powierzchni), ale takŜe moŜliwość skanowania przez 
kamery (aparaty) o niskiej rozdzielczości (jakie często pojawiają się w telefo-
nach komórkowych)7. Ten sposób kodowania jest stosunkowo nowy i najczę-
ściej wykorzystywany w USA. 

SnapTag, to technologia wychodząca poza standardowy kwadratowy kształt 
kodu. Bazuje na okręgu, w który wpisane jest logo lub logotyp promowanej 
firmy. Pozycjonuje się jako kod bardziej estetyczny niŜ pozostałe oparte na 
konstrukcji z czarno-białych kwadratów, który od razu buduje skojarzenia  
z daną marką. Ten kod został opracowany przez firmę SpyderLink i wymaga 
dedykowanej aplikacji do skanowania. Wykorzystywany jest przede wszystkim 
w Ameryce Północnej oraz Południowej, Australii i w wybranych krajach euro-
pejskich8. Na rysunku 1 przedstawiono omawiane kody matrycowe. 

 

                                                 
4 A. Barczak, D. Zacharczuk, Zastosowanie QR code do przechowywania i wymiany danych, 

„Studia Informatica” 2011, nr 2a (96), s. 104. 
5 A smarter way to engage your consumers, http://www.scanlife.com/how-it-works (13.11.2012). 
6 A. Barczak, D. Zacharczuk, Zastosowanie QR code…, s. 105. 
7 http://blogs.msdn.com/b/tag/archive/2010/01/08/happy-birthday-microsoft-tag.aspx (14.11.2012). 
8 http://www.spyderlynk.com/snaptag/snaptag-reader-app/ (8.03.2013). 
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QR code Data Matrix EZcode Microsoft Tag SnapTag 

Rys. 1. Przykłady róŜnych rodzajów kodu matrycowego dla tego samego adresu www 

Źródło: opracowanie własne na podstawie generatorów kodów matrycowych, kaŜdy z zaprezen-
towanych kodów przekierowuje do strony internetowej www.wsb.wroclaw.pl z wyjątkiem Snap-
Tag – przykład za www. spyderlynk.com (8.03.2013). 

Według badań, jakie prowadziła firma Scanbuy w USA okazało się, Ŝe naj-
popularniejszym wykorzystywanym formatem są kody QR (45%), na kolej-
nych, znacznie odleglejszych miejscach, uplasowały się Data Matrix (16%), 
MicrosoftTag (14%), EZcode (12%) i SnapTag (11%)9. 

Opisane przykłady formatów kodów matrycowych to najpopularniejsze  
z obecnie stosowanych na świecie, ale dostępnych jest więcej róŜnych forma-
tów. Kody takie najczęściej przekierowują uŜytkownika do materiałów za-
mieszczonych w internecie – najczęściej do strony, materiałów w serwisach 
społecznościowych, plików video czy teŜ zdjęć. Istotą uŜycia kodów jest szyb-
kość dotarcia do precyzyjnej informacji, bez konieczności zapamiętywania lub 
wpisywania w przeglądarkę rozbudowanego adresu URL. Aby skorzystać  
z fotokodu niezbędne jest pobranie darmowej aplikacji na telefon komórkowy 
(róŜnej dla róŜnych formatów kodów matrycowych – gdyŜ tworzone są przez 
róŜnych producentów) – aplikacja taka zmienia aparat fotograficzny/kamerę  
w urządzenie skanujące. 

W tabeli 1 zestawiono główne zalety i wady fotokodów. Są one stosunkowo 
tanie i proste w przygotowaniu (wiele firm oferuje darmowe kreatory kodów, 
inne zaś oferują stosunkowo tanie programy, pozwalające śledzić statystyki 
dotyczące pobrań fotokodu). Nadal jednak bardzo mocno zaleŜą od technologii 
i stopnia jej upowszechniania w społeczeństwach. Bez specjalnego telefonu 
komórkowego, tzw. smartfona, dedykowanej aplikacji oraz dostępu do interne-
tu, są tylko nic niewartym zestawem „dziwnych znaczków”. Na ich spopulary-
zowanie tak duŜy wpływ mają dlatego czynniki zewnętrzne. 

 

 

                                                 
9 B. Słoik, 86% marketerów planuje wykorzystać fotokody (wg Scanbuy), http://mobile 

cardcastpl.wordpress.com/2012/01/20/86-marketerow-planuje-wykorzystac-fotokody-wg-scan 
life/ (8.03.2013) 
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Tabela 1 

Wady i zalety fotokodów 

Zalety Wady 
− niskokosztowe w wygenerowaniu 
− proste w odtworzeniu (nawet na nie-

równych powierzchniach czy ponad-
standardowych rozmiarach) 

− łączą media tradycyjne z wirtualny-
mi 

− stanowią wejście do rzeczywistości 
poszerzonej (augmented reality) 

− umoŜliwiają śledzenie reakcji od-
biorców 

− wymagają odpowiedniego aparatu tele-
fonicznego, tzw. smartfona 

− wymagają pobrania odpowiedniej apli-
kacji 

− brak dostępu do internetu eliminuje ich 
przydatność 

− kształt ani wygląd nie pozwala na poz-
nanie zakodowanych treści 

− często wykorzystywane jako linki do 
mało atrakcyjnych treści 

Źródło: opracowanie własne. 

Kod matrycowy moŜe przybierać wiele form i przekierowywać do róŜnego 
rodzaju materiałów. Wykaz najpopularniejszych formatów informacji zawar-
tych w kodach matrycowych to10: 

− adresy stron www – najczęściej stosowane rozwiązanie w reklamach 
prasowych, pozwala na przekierowanie do konkretnej podstrony, bez 
konieczności wpisywania często długiego i skomplikowanego adresu 
URL,  

− przekierowanie do serwisów społecznościowych np. Facebook, NK, 
− dane kontaktowe, które pełnią rolę wizytówki do telefonu komórkowego, 
− skonfigurowanie ze skrzynką e-mail i moŜliwość uproszczonej wysyłki 

wiadomości (kod moŜe zawierać wiadomość e-mail – treść, jak równieŜ 
gotowy juŜ adres odbiorcy),  

− wysłanie SMS-a przez pobranie wiadomości tekstowej i zatwierdzenie 
jej wysyłki, 

− zapisania danych geolokalizacyjnych, które pozwolą wskazywać dane 
miejsce na mapie, 

− zapisany tekst (np. fragment rozdziału ksiąŜki, bilet wstępu), 
− numer telefonu – moŜliwość automatycznego realizowania połączenia. 
W polskiej rzeczywistości fotokody najczęściej przekierowują do adresów 

stron www lub do serwisów społecznościowych. Część stron, do których to 
przekierowanie następuje, wciąŜ jeszcze nie jest dostosowanych do technologii 

                                                 
10 Wszystko o kodach QR, http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/06/wszystko- 

o-kodach-qr.aspx (14.11.2012). 
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mobilnych. Pojawiają się teŜ inne błędy często popełniane przy wykorzystaniu 
fotokodów w komunikacji. Jest to linkowanie do stron o małej zawartości mery-
torycznej z punktu widzenia odbiorcy, kodowanie tekstu zamiast linka, który 
będzie do niego odsyłać (przez co fotokod znacznie zwiększa swoją objętość  
i nie generuje wartości dodanej dla odbiorcy) czy teŜ zamieszczanie w przeka-
zach marketingowych nieprzetestowanych fotokodów (np. zbyt małych i nastę-
pują techniczne problemy ze zeskanowaniem kodu)11. 

UwaŜa się, Ŝe jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystać foto-
kody co najmniej w kilku obszarach. Do najpopularniejszych moŜna zaliczyć: 

– usprawnienia komunikacji (np. przekierowania do elektronicznych roz-
kładów jazdy, zakupów, itp.), 

– dostęp do kultury (np. znakowanie zabytków, szlaków), 
– promowanie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (np. jak skorzy-

stać z pomocy lub gdzie ją znaleźć)12. 
Przytoczone działania mogą i muszą być rozbudowywane o kolejne. JuŜ 

dziś część ekspertów uwaŜa, Ŝe fotokod to tylko pierwszy krok do wdraŜania 
rzeczywistości poszerzonej (tzw. augmented reality). 

Przykłady aplikacji fotokodów w działaniach jednostek samorządu teryto-
rialnego 

Obecnie uwaŜa się, Ŝe główne kierunki zmian na świecie i w Polsce będą 
polegać na coraz szybszym przechodzeniu z nośników tradycyjnych na cyfro-
we. Technologie cyfrowe gromadzą juŜ 26% wszystkich wydatków na rozryw-
kę i media, a prognozuje się, Ŝe w 2015 roku stanowić będą 34% rynku global-
nego13. To oznacza, Ŝe będą nabierać znaczenia takŜe fotokody i pomysły na ich 
zastosowanie. 

Nie tylko firmy komercyjne wykorzystują fotokody w swoich działaniach 
promocyjnych, ale coraz częściej po te rozwiązania sięgają jednostki samorządu 
terytorialnego. Przykładem polskich miast intensywnie wykorzystujących kody 
matrycowe w działaniach promocyjnych i komunikacyjnych są Wrocław, Łódź, 
Kraków, ale takŜe mniejsze ośrodki, które intensywnie starają się wdroŜyć to 
rozwiązanie, aby podnieść atrakcyjność turystyczną.  

                                                 
11 P. Adamczyk, Czego unikać wykorzystując fotokody w komunikacji, http://interaktyw 

nie.com/iab/czego-unikac-wykorzystujac-fotokody-w-komunikacji-22538 (14.11.2012). 
12 C. Edwards, Using QR Codes in government, http://www.708media.com/qrcode/using-qr-

codes-in-government/#ixzz2NH8OXvFm (8.03.2013). 
13 S. Kosieliński, E-turystyka: Jak fotokody zmieniły podróŜowanie, „Polityka” z 5.08.2011. 
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Przykładem strategicznego podejścia do nowych technologii moŜe być wo-
jewództwo małopolskie. W swojej strategii na lata 2011–2020 wpisało jako 
trend w marketingu terytorialnym wykorzystanie najnowocześniejszych instru-
mentów komunikowania, przez które rozumie się m.in. geolokalizację (reko-
mendacje i ocena określonych lokalizacji, nawigacja, mobile advertising, gry 
geolokalizacyjne), rzeczywistość rozszerzoną – augmented reality (informacje  
o obiektach, „przenoszenie się w czasie”, dzięki nowoczesnym technologiom 
cyfrowym) oraz kody QR14.  

Innym przykładem jest Wrocław, który w 2009 roku umieścił na przystan-
kach komunikacji miejskiej fotokody (w standardzie QR i Data Matrix), które 
ułatwiły pasaŜerom dostęp do stron www z aktualnymi rozkładami jazdy,  
z danego przystanku (rys. 2). Zastosowanie fotokodu pozwala na automatyczne 
przekierowanie do konkretnych danych bez konieczności wpisywania często 
dość rozbudowanego i skomplikowanego adresu strony www. 

 
Rys. 2. Przykład zastosowania kodu pozwalającego na dostęp do rozkładu jazdy komunikacji 
miejskiej we Wrocławiu 

Źródło: Serwis internetowy Wrocławia, www.wroclaw.pl (14.11. 2012).  

Kraków, podobnie jak Wrocław, wdroŜył w 2012 roku fotokody, celem 
usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej. W czerwcu 2012 roku 

                                                 
14 ZałoŜenia programu strategicznego - marketing terytorialny, Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Małopolskiego, lipiec 2012, s. 14. 
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ponad 80 tys. uŜytkowników mobilnego internetu skorzystało z systemu infor-
macji o komunikacji miejskiej (jego elementem jest serwis jakdojade.pl oraz 
kody QR na przystankach). Fotokod odsyła nie tylko do rozkładów jazdy, ale 
pozwala sprawdzić trasę dojazdu do wybranego miejsca. Działania te wprowa-
dzone zostały przed Euro 2012, tak aby mogły z nich skorzystać osoby, które 
nie posługują się językiem polskim (informacje zwrotne dostępne są teŜ w języ-
ku angielskim). Kody QR z przystanków w pierwszym miesiącu trwania projek-
tu zostały pobrane 2055 razy, a ponad 80 tys. osób przez mobilny internet połą-
czyło się z serwisem jakdojade.pl15. 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego fotokody 
zostały wykorzystane na Szlaku Zabytków Techniki. Coroczna Industriada, 
czyli święto Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, promowana była 
przez reklamy prasowe, których elementem były fotokody. Kierowały one do 
specjalnie przygotowanej strony internetowej wydarzenia. Ponadto z okazji tego 
święta wszystkie obiekty na Szlaku Zabytków Techniki zostały wyposaŜone  
w tablice informacyjne zawierające fotokody16.  

UwaŜa się, Ŝe samorządy coraz częściej i chętniej inwestują w aplikacje na 
urządzenia mobilne, choć głównym kosztem nie jest stworzenie kodu matryco-
wego, ale przede wszystkim dostosowanie pobieranych treści do moŜliwości 
technologicznych urządzeń mobilnych (najczęściej smatfonów). Oprócz wspo-
mnianych juŜ przykładów duŜych miast zaangaŜowanych w te rozwiązania 
technologiczne, warto wspomnieć o mniejszych miejscowościach, które takŜe 
widzą potencjał fotokodów w działaniach marketingu terytorialnego. Za przy-
kład mogą posłuŜyć17:  

− Stary Sącz (starysacz.treespot.pl),  
− Wodzisław (www.kulturalnywodzislaw.pl),  
− przewodnik po ziemi wieluńskiej (m.turystyka.wielun.pl), 
− przewodnik po Uniejowie „Uniejów w fotokodach” (uniejow.c3.mobi 

lems.pl), 
− śory, korzystające z tzw. rozszerzonej rzeczywistości. 

                                                 
15 QR kody ułatwiają korzystanie z komunikacji miejskiej, http://www.mpk.krakow.pl/pl/ 

aktualnosci/news,2935,qr-kody-ulatwiaja-korzystanie-z-komunikacji-miejskiej.html (14.11.2012). 
16 Konkurs: Skanuj fotokody – wygrywaj nagrody, http://www.slaskie.pl/strona_n.php? 

jezyk=pl&grupa=10&art=4764 (8.03.2013). 
17 S. Kosieliński, E-turystyka: Jak fotokody zmieniły… 
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To tylko wybrane przykłady zastosowania kodów matrycowych przez 
mniejsze miejscowości, moŜna jednak wnioskować, Ŝe przykład innowatorów 
doprowadzi do upowszechnienia się tych rozwiązań. 

Zaprezentowane przykłady pokazują wiele kierunków aplikacji fotokodów 
w działaniach jednostek samorządu terytorialnego. Mogą mieć one charakter 
promocyjny, podnoszący atrakcyjność danego regionu turystycznego, ale takŜe 
walor praktyczny, jak np. usprawnienie przepływu informacji o komunikacji 
miejskiej, która jest w gestii władz samorządowych. Fotokody z roku na rok 
cieszą się coraz większą popularnością po stronie pobierających treści oraz ge-
nerujących kody. Z przedstawionych przykładów zastosowania nasuwają się 
główne wnioski: kody QR (miejscami Data Matrix) to najpopularniejsze forma-
ty, wykorzystywane zarówno w działaniach marketingu miejsca (promowanie 
zabytków), ale takŜe do usprawniania rozwiązań komunikacyjnych (transpor-
towych), które są warunkiem rozwoju miast i regionów.  

Dobre praktyki zagraniczne  

Prezentując kierunki aplikacji fotokodów przez jednostki samorządu teryto-
rialnego warto podać kilka przykładów zagranicznych, które mogą stać się wzor-
cem dla polskich miast czy gmin. W Polsce fotokody wykorzystywane są nadal  
w dość małym zakresie i traktowane raczej jako pewne udziwnienie przekazu niŜ 
jego ulepszenie. Wydaje się więc, Ŝe warto podpatrzeć przykłady zagraniczne  
i doświadczenia tamtejszych jednostek samorządowych w tym obszarze. 

Rada Miejska Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) zdecydowała o po-
wołaniu projektu pod nazwą „Cyfrowe Miasto”, który zakłada, Ŝe kaŜdy budy-
nek uŜyteczności publicznej oznaczony zostanie kodem QR. Kod ten odsyłać 
będzie do informacji o budynku i departamentach, jakie się w nim znajdują. 
Pierwsza faza projektu zakłada, Ŝe miasto przyporządkuje unikalne kody QR do 
wybranych budynków18. 

Innym przykładem jest wykorzystanie kodów Microsoft Tag (jeszcze nie-
obecnych w Polsce) w następujących działaniach19: 

a) region Kolumbii Brytyjskiej (Kanada) umieszcza kody w materiałach 
marketingowych, takich jak broszury i reklamy; 

b) region Luizjany (USA), wykorzystuje kody do oznaczenia Amerykań-
skiego Szlaku Dziedzictwa (American Heritage Trail); zeskanowanie 

                                                 
18 Naushad K. Cherrayil, How to enable your smartphone, „Gulf News” (United Arab Emir-

ates), z 15.04.2011. 
19 R. Tamigniaux, Tags in tourism, http://tag.microsoft.com/community/blog/t/tags_in_tourism.aspx 

(12.07.2011). 
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kodu odsyła do aplikacji iPhone, która pozwalała na pobranie informa-
cji o szlaku, takich jak zdjęcia, przewodnik, a takŜe historie z nim zwią-
zane; 

c) miasto Orlando (USA) z kolei wykorzystuje kody w swoich reklamach 
drukowanych, broszurach, ale takŜe podczas róŜnego rodzaju eventów 
miejskich oraz przy okazji uczestnictwa w targach; kod odsyła poten-
cjalnych odwiedzających do prostego planera wakacyjnego, który po-
zwala na zapoznanie się z atrakcjami miasta i zaplanowanie pobytu.  

Przedstawione zagraniczne przykłady pokazują, Ŝe sposób uŜycia kodów 
matrycowych nie jest zaleŜny od miejsca. RóŜnice występują przede wszystkim 
w wykorzystywanych formatach. W USA i Kanadzie upowszechnia się kod 
Microsoft Tag, którego zaletą w stosunku do kodów QR, jest szybkość 
skanowania, moŜliwość stworzenia kodu kolorowego oraz jego dostosowanie 
wyglądem do indywidualnych potrzeb zamawiającego (moŜliwość pewnej 
personalizacji wyglądu kodu z zachowaniem określonych standardów 
technicznych). 

Podsumowanie 

Na rynku polskim najpopularniejsze są kody w technologii QR i to one od-
syłają uŜytkowników do zakodowanych treści. Kod najczęściej wiedzie do tek-
stowej strony internetowej, ale zdarzają się linki do plików wideo, zdjęć czy teŜ 
innych aplikacji. Dominują kody czarno-białe, proste w budowie, ale spodzie-
wać się moŜna, Ŝe i na polski rynek z czasem dotrą bardziej rozbudowane for-
maty, które będą nie tylko uŜyteczne, ale takŜe atrakcyjne wizualnie (jak np. 
Microsoft Tag). UwaŜa się, Ŝe kolejna generacja fotokodów nie będzie wyma-
gała dostępu do internetu, a kody będą tak pojemne, Ŝe wszystkie niezbędne 
informacje będą zawierać w sobie20.  

Przytoczone przykłady wykorzystania moŜliwości, jakie oferują fotokody, 
przez polskie jednostki samorządu terytorialnego to tylko fragment realizowa-
nych projektów. Coraz częściej nie tylko duŜe ośrodki, ale takŜe małe gminy 
chcą wykorzystać moŜliwości, jakie daje rzeczywistość wirtualna, która pozwa-
la dostarczyć więcej róŜnorodnych treści, a ich aktualizacja jest zdecydowanie 
prostsza i tańsza niŜ w wypadku nośników tradycyjnych. Przytoczone przykła-
dy zagraniczne wskazują, Ŝe nie ma Ŝadnych praktycznych ograniczeń w zasto-
sowaniu fotokodów, moŜe tylko wyobraźnia lokalnych decydentów. Tak waŜne 
jest dlatego poznawanie pomysłów i opinii innych jednostek samorządu teryto-

                                                 
20 Naushad K. Cherrayil, How to enable… 
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rialnego oraz wymiana dobrych praktyk. Ciekawe włączenie fotokodu w prze-
strzeń miejską to takŜe działanie podnoszące atrakcyjność turystyczną danego 
regionu. 
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Streszczenie 

W artykule poruszono zagadnienia dotyczące marketingu miejsc w odniesieniu do procesu 
kreowania, kształtowania i wzmacniania toŜsamości terytorialnej. Na początku przedstawiono 
wybrane definicje toŜsamości terytorialnej, odnoszące się do identyfikacji z określonym fragmen-
tem przestrzeni oraz marketingiem miejsc. Rdzeń artykułu stanowi zestawienie wybranych ele-
mentów obszarów marketingu miejsc, które mogą oddziaływać korzystnie na wzmacnianie toŜ-
samości terytorialnej. Przy kaŜdym z obszarów podana została lista potencjalnych korzyści w tym 
kontekście. Wyszczególniono markę i wizerunek miejsca, efektywny proces promocji, stymulo-
wanie przedsiębiorczości, organizowanie eventów, produkty regionalne (lokalne), corporate 
identity dla jednostek terytorialnych, współpracę międzynarodową, kreatywność władz samorzą-
dowych oraz elastyczne systemy zarządzania. Podkreślono, Ŝe społeczność danego terytorium, 
cechująca się wysokim poziomem toŜsamości jest bardziej aktywna, przedsiębiorcza, angaŜuje się 
w rozwiązywanie problemów rozwojowych jednostki terytorialnej, współpracuje z przedstawicie-
lami władz samorządowych. 

Słowa kluczowe: marketing miejsc, toŜsamość terytorialna, jednostka terytorialna, rozwój spo-
łeczno-gospodarczy 

Wprowadzenie 

W czasach nasilającej się konkurencji między poszczególnymi jednostkami 
terytorialnymi, w ujęciu krajowym i międzynarodowym, na znaczeniu zyskują 
sposoby i koncepcje przyczyniające się do podnoszenia ich konkurencyjności 
oraz dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym świetle marke-
ting miejsc, będący odpowiedzią na zaspokajanie potrzeb i pragnień uŜytkow-

                                                 
1 andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl. 
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ników danej przestrzeni, wydaje się zyskiwać na znaczeniu. ToŜsamość teryto-
rialna, wzmacniana działaniami prowadzonymi w ramach marketingu miejsc, 
stanowi istotny element procesu rozwoju współczesnych jednostek terytorial-
nych, z uwagi na powiązanie emocjonalne danej społeczności z miejscem swo-
jej egzystencji. 

W ramach analizy marketingowej koncepcji jednostek terytorialnych, wy-
róŜnić moŜna kilka kluczowych komponentów, traktowanych jako rdzeniowe  
w marketingu miejsc, które mają znaczenie w kontekście wzmacniania toŜsa-
mości terytorialnej2. Jednym z nich jest zaprojektowanie, wyselekcjonowanie 
właściwego zestawu elementów łączącego w sobie najkorzystniejsze cechy  
i usługi danej społeczności terytorialnej. Kolejnym jest wykorzystanie bodźców 
motywujących obecnych i potencjalnych nabywców oraz uŜytkowników teryto-
rialnych produktów. Ponadto, istotne jest sukcesywne promowanie wszelkich 
wartościowych obszarów aktywności, marki i wizerunku danego miejsca3,  
w sposób umoŜliwiający potencjalnym uŜytkownikom oferowanych dóbr  
i usług pełną świadomość ich zalet, korzyści, generowanych wartości dodanych. 
Społeczność świadoma wartości oferty jednostki terytorialnej w sposób natural-
ny ma większą skłonność do podnoszenia poziomu swojej toŜsamości. 

NaleŜy takŜe zwrócić uwagę, Ŝe władze samorządowe są głównym, ale nie 
jedynym kreatorem działań wpisujących się w marketing miejsc. Wśród innych 
podmiotów, środowisk zaangaŜowanych w marketingowy proces rozwoju da-
nego terytorium moŜna wymienić świat biznesu, naukę i edukację oraz przed-
stawicieli społeczności terytorialnych4, ze szczególnym uwzględnieniem ak-
tywności organizacji pozarządowych5. Włączanie się w realizację poszczegól-
nych projektów wielu przedstawicieli terytorialnego rozwoju nie jest procesem 
łatwym ani oczywistym, wiele w tym wypadku zaleŜy od kreatywności oraz 
spójnej i atrakcyjnej wizji rozwojowej promowanej przez władze samorządo-
we6. Jest to o tyle istotne, Ŝe często społeczności utoŜsamiają się z terytorium 

                                                 
2 Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Marketing places. Attracting investment, industry, and tourism 

to cities, states and nations, The Free Press, New York 1993, s. 18. 
3 A. Middleton, City branding and inward investment, w: City branding. Theory and cases, red. 

K. Dinnie, Palgrave Macmillan, New York 2011, s. 20. 
4 R. Stimson, R. Stough, B. Roberts, Regional economic development. Analysis and planning 

strategy, Springer, Heidelberg 2006, s. 88. 
5 P. Claval, Identity and politics in a globalising world, w: The territorial factor. Political ge-

ography in a globalising world, red. G. Dijkink, H. Knippenberg, Amsterdam University Press, 
Amsterdam 2001, s. 38. 

6 P. Wong-Gonzalez, New strategies of transborder regional development, w: New regional de-
velopment paradigms. Volume 2. New Regions-Concepts, Issues, and Practices, red. D. Edgington, 
A. Fernandez, C. Hoshino, Greenwood Press, Westport 2001, s. 66. 
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przez przywiązanie do instytucji, systemu ekonomicznego czy teŜ celów rozwo-
jowych, które go kształtują.  

Celem artykułu jest próba wskazania wybranych obszarów, elementów 
marketingu miejsc, które mają znaczenie w kontekście procesu kształtowania 
oraz wzmacniania toŜsamości terytorialnej. 

Teoretyczne aspekty marketingu miejsc oraz toŜsamości terytorialnej 

Podejmując próbę zdefiniowania pojęcia toŜsamości terytorialnej naleŜy 
wyjść od scharakteryzowania samej społeczności terytorialnej, którą moŜna 
postrzegać jako grupę osób powiązanych z określonym terytorium systemem 
relacji (usankcjonowanych przez róŜne instytucje), mających pewne wspólne 
wartości i odróŜniających się od innych zbiorowości zgodnie z zasadą odrębno-
ści. Zasada odrębności w tym wypadku odnosi się do odczucia, Ŝe nasza grupa 
społeczna, dzięki pewnym cechom, jest inna od pozostałych. Członkowie spo-
łeczności terytorialnej mają więc poczucie wspólnych podstawowych wartości, 
związania z danym terytorium oraz własnej odrębności w stosunku do innych 
społeczności. Społeczność terytorialna, w odróŜnieniu od społeczności beztery-
torialnej, która funkcjonuje jedynie na podstawie wspólnych wartości i celów 
do zrealizowania, przyporządkowana jest z reguły do określonych granic admi-
nistracyjnych7. 

Na gruncie nauk społecznych moŜna znaleźć stosunkowo wiele definicji 
toŜsamości terytorialnej, często cechujących się pewną rozbieŜnością.  
W uproszczeniu przyjęto, Ŝe jest to poczucie identyfikacji z określonym frag-
mentem przestrzeni, który postrzega się jako część samych siebie. Podkreśla się 
równieŜ, Ŝe waŜnym wyznacznikiem toŜsamości terytorialnej jest istnienie wię-
zi emocjonalnej z danym miejscem, otaczającym krajobrazem, społecznością 
zamieszkującą dany obszar, wytworami kultury materialnej i duchowej8 oraz 
szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym9. Takie podejście jest istotne  

                                                 
7 W. Kornblum, Sociology in the Changing Word, Cengage Learning, Andover 2011, s. 131. 
8 M. Malikowski, M. Pokrzywa, Ruchliwość przestrzenna a toŜsamość terytorialna na przykła-

dzie wybranych kategorii mieszkańców województwa podkarpackiego, w: ToŜsamość terytorialna 
w róŜnych skalach przestrzennych, red. Z. Rykiel, Rzeszów 2010, s. 118, A. Deffner, T. Mataxas, 
Place marketing, local identity and branding cultural images in Southern Europe: Nea Ionia, 
Greece and Pafos, Cyprus, w: Towards effective place brand management. Branding european 
cities and regions, red. G. Ashworth, M. Kavaratzis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2010, 
s. 50. 

9 P. Allmendinger, M. Tewdwr-Jones, Territory, identity and spatial planning, w: Territory, 
identity and spatial planning. Spatial governance in a fragmented nation, red. M. Tewdwr-Jones, 
P. Allmendinger. Routledge, New York 2006, s. 14, C. Miranda, A. Adib, Sustainable develop-
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w odniesieniu do marketingu miejsc, w którym niejednokrotnie odwołuje się do 
emocjonalnej sfery ludzkiej egzystencji. 

Zamieszkiwanie lub przebywanie w określonym miejscu dostarcza całego 
zestawu odczuć, wraŜeń, kształtuje percepcję postrzegania rzeczywistości.  
W zaleŜności od skali pozytywnych doznań, kształtuje się przywiązanie czło-
wieka i w dłuŜszym okresie utoŜsamianie się z nim10. 

Kolejną kwestią, która wymaga wyjaśnienia jest aspekt przestrzenny toŜsa-
mości terytorialnej, która moŜe być rozpatrywana z punktu widzenia róŜnych 
podziałów geograficznych czy administracyjnych. Na potrzeby opracowania 
poruszana w nim problematyka odnosi się głównie do toŜsamości na poziomie 
lokalnym (miasto, gmina), subregionalnym (powiat) oraz regionalnym (woje-
wództwo). ToŜsamość odnosząca się do własnego gospodarstwa domowego, 
dzielnicy czy teŜ toŜsamość narodowa, europejska i globalna, mogą wymagać 
zgoła odmiennego podejścia badawczego. NaleŜy jednocześnie zauwaŜyć, Ŝe 
we współczesnym świecie poszczególne wymiary toŜsamości terytorialnej 
przenikają się wzajemnie tworząc swoistą sieć percepcji własnej przynaleŜności 
i odrębności. 

Marketing miejsc, w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej, moŜ-
na rozumieć jako zintegrowany zespół narzędzi, aktywności prowadzących do 
wzrostu konkurencyjności określonej i zagospodarowanej przestrzeni w odnie-
sieniu do innych tego rodzaju jednostek terytorialnych11. W innym ujęciu, mar-
keting miejsc oznacza takie „zaprojektowanie” miejsca, aby sprostało ono ocze-
kiwaniom rynków docelowych. Sukces w tym wypadku uzaleŜniony jest  
w duŜej mierze od poziomu zadowolenia społeczności terytorialnej i przekłada 
się pośrednio na poziom jej toŜsamości12. 

Marketing miejsc moŜna równieŜ postrzegać jako ogół podejmowanych 
działań mających na celu przyciągnięcie do danego regionu inwestorów, tury-
stów, rezydentów oraz kreowanie korzystnego wizerunku na zewnątrz, mają-
cych na celu podniesienie jakości Ŝycia społeczności terytorialnej13. W innym 

                                                                                                                        
ment and the territorial approach: identities and typologies, Comuniica, Inter-American Institute 
for Cooperation on Agriculture, May–August, Third Year 2007, s. 19. 

10 C. Hague, Planning and place identity, w: Place identity, participation and planning, red.  
C. Hague, P. Jenkins, Routledge, New York 2005, s. 4. 

11 A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 125. 

12 Ph. Kotler, M. Hamlin, I. Rein, D. Haider, Marketing Asian Places, John Wiley & Sons, Sin-
gapore 2002, s. 183; T. Proctor, Public sector marketing, Pearson Education, Essex 2007, s. 2. 

13 G. Clark, J. Huxley, D. Mountford, Organising local economic development. The role of de-
velopment agencies and companies, OECD Publishing, Paris 2010, s. 22. 
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ujęciu, marketing miejsc to zespół technik i działań stosowanych przez organi-
zacje i społeczności lokalne, regionalne w trakcie procesu planowania projektu 
rozwoju ekonomicznego, urbanistycznego, społecznego, kulturowego, tury-
stycznego oraz projektu o charakterze toŜsamościowym14. 

Spotyka się równieŜ definicje, które wskazują wprost na powiązanie marke-
tingu miejsc z toŜsamością terytorialną15. W tych definicjach marketing miejsc 
odnosi się do procesu budowania wartości marki miejsca, opartej na toŜsamości 
terytorialnej (lokalnej, regionalnej). Innymi słowy, w tym ujęciu marka miejsca 
jest wypadkową toŜsamości oraz korzystnego wewnętrznego i zewnętrznego 
wizerunku. 

Elementy marketingu miejsc wpływające na kształtowanie się toŜsamości 
terytorialnej 

Podejście do roli i znaczenia marketingu miejsc w rozwoju społeczno-go-
spodarczym jednostek terytorialnych ewoluuje, a wraz z nim pojawiają się no-
we obszary, elementy, w których moŜe uwidaczniać się jego pozytywy wpływ. 
Z powodu szerokiego spektrum oddziaływania, marketing miejsc zajmuje waŜ-
ne miejsce w odniesieniu do kreowania, kształtowania i wzmacniania toŜsamo-
ści terytorialnej. W tabeli 1 przedstawiono przykłady korzystnego oddziaływa-
nia marketingu miejsc w tym kontekście. Niewątpliwie nie jest to zestawienie 
zamknięte i naleŜy spodziewać się jego rozszerzenia wraz ze zmieniającymi się 
uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych jednostek terytorialnych. 

Tabela 1 

Wybrane obszary korzystnego oddziaływania marketingu miejsc na toŜsamość terytorialną 

Obszar (element) 
marketingu miejsc 

Potencjalne korzyści w kreowaniu i wzmacnianiu toŜsamości  
terytorialnej 

Marka i wizerunek 
miejsca 

– poczucie dumy i prestiŜ związane z mieszkaniem na danym tery-
torium 

– lepsze postrzeganie miejsca na arenie krajowej i międzynarodowej 
– zaszufladkowanie danego miejsca jako rozpoznawalnego i elitar-

nego 
– poczucie przynaleŜności do wyjątkowej wspólnoty 
– moŜliwość wyróŜnienia się na tle innych jednostek 
– mniejsza skłonność mieszkańców do migracji 
– zamieszkiwanie na danym terytorium jako przejaw manifestacji 

statusu społecznego 

                                                 
14 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne,  

w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Wyd. PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 36–37. 
15 R. Govers, F. Go, Place branding. Glocal, virtual and psyhical identities, constructed, imag-

ined and experienced, Palgrave Macmillan, New York 2009, s. 16–17. 
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– redukcja negatywnych informacji o terytorium  pojawiających się 
w bliŜszym i dalszym otoczeniu 

– wzrost odczuwalności zadowolenia z Ŝycia, będącego wypadkową 
sytuacji materialnej oraz wewnętrznej samooceny 

Efektywny proces 
promocji 

– częstsze włączanie się przedstawicieli społeczności terytorialnej  
w promocję 

– dostrzeganie atrakcyjności własnego regionu przez uwypuklanie 
jego korzystnych uwarunkowań 

– wzmoŜone zainteresowanie ze strony społeczności terytorialnej 
przedmiotami działań promocyjnych 

– uporządkowanie pozytywnych odczuć dotyczących danego miej-
sca w świadomości społeczności terytorialnej 

– postrzeganie miasta w kategoriach miejsca atrakcyjnego spędzania 
czasu wolnego 

Stymulowanie 
przedsiębiorczości 

– sukcesywne polepszanie sytuacji ekonomicznej lokalnych, regio-
nalnych przedsiębiorców, pracowników 

– zwiększenie poziomu zaufania do władz samorządowych oraz 
środowisk biznesu 

– budowanie klimatu dla rozwijania przedsiębiorczości i proprzed-
siębiorczych postaw 

Organizowanie 
eventów 

– potencjalna moŜliwość zacieśniania więzów międzyludzkich 
– sposób atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez społeczność 

terytorialną 
– kształtowanie społecznej świadomości na bazie motywów prze-

wodnich imprez odnoszących się do kultury, sztuki, historii, za-
bytków, przyrody, produktów regionalnych, edukacji, ekologii, itd. 

Produkty  
regionalne  
(lokalne) 

– produkty wytwarzane są z lokalnie, regionalnie dostępnych su-
rowców, zasobów, jednoznacznie wskazując na związek z danym 
miejscem 

– uzmysłowienie potencjału i unikatowych zasobów danego teryto-
rium 

– produkty mogą stać się wizytówką danego miejsca i zająć trwałe 
miejsce w umysłach społeczności 

Corporate identity 
dla jednostek tery-

torialnych 

– wdraŜanie poszczególnych elementów corporate identity (system 
identyfikacji wizualnej, system zachowań, system komunikacji) 
wskazuje na profesjonalne podejście do wzmacniania toŜsamości 
miejsca 

– spójny wizerunkowo przekaz wzmacniający przewagę konkuren-
cyjną terytorium nad innymi jednostkami 

– wypracowanie elementów jednoczących społeczność terytorialną, 
z którymi mogą się utoŜsamiać 

– ułoŜenie w logiczną i spójną całość ogółu symboli oraz zachowań 
dotyczących danego terytorium w celu jednoznacznego rozpozna-
nia i wyróŜnienia na rynku 

Współpraca mię-
dzynarodowa 

– implementacja korzystnych rozwiązań wykorzystywanych w mię-
dzynarodowym otoczeniu na grunt lokalny, regionalny 

– moŜliwość partycypacji przedstawicieli społeczności terytorialnej 
w międzynarodowych projektach 

– obopólne czerpanie z dziedzictwa kulturowego 
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– podnoszenie poziomu kwalifikacji terytorialnych kadr 

Kreatywność 
władz samorządo-

wych 

– zwiększenie poziomu zaufania do władz lokalnych 
– umiejętność tworzenia rozwiązań wyprzedzających pojawiające 

się potrzeby i pragnienia społeczność terytorialnej 
– umiejętność mobilizacji społeczeństwa i wydobycia tkwiącej  

w nim energii 
– dawanie dobrego przykładu i pobudzanie kreatywności społeczeń-

stwa 
– wyszukiwanie, promowanie i zagospodarowywanie potencjału 

kreatywnych osobowości 
– wzrost lojalności ze strony społeczności terytorialnej 
– tworzenie konsensusu społeczności terytorialnej na rzecz rozwią-

zywania kluczowych problemów rozwojowych 

Elastyczne syste-
my zarządzania 

– szybsze reagowanie na pojawiające się oczekiwania społeczności 
terytorialnej 

– podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług 
– łatwiejsza realizacja zadań budzących mniejszą akceptację spo-

łeczną 
– ułatwiona realizacja strategii rozwojowych na rzecz społeczności 

terytorialnej 
– podnoszenie poziomu profesjonalizmu w zarządzaniu 
– ułatwiona współpraca z innymi jednostkami terytorialnymi oraz 

przedstawicielami społeczności lokalnej 
– dopasowanie systemów zarządzania (w sektorze publicznym i pry-

watnym) do wymogów współczesnej rywalizacji o czynniki roz-
wojowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Anholt, Competitive identity. The New branding 
management for nations, cities and regions, Palgrave Macmillan, New York 2007, s. 75;  
A. Raszkowski, City brand in relation to local development, „Social Sciences” 2012, nr 1(5);  
S. Gelder, City brand partnership, w: City branding. Theory and cases, red. K. Dinnie, Palgrave 
Macmillan, New York 2011, s. 37–38; Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Princi-
ples of marketing, Prentice Hall Europe, Upper Saddle River 1999, s. 772; T. Metaxas, Place/City 
Marketing as a Tool for Local Economic Development and City’s Competitiveness: A Compara-
tive Evaluation of Place Marketing Policies in European Cities’, University of Thessaly, Volos 
2002, s. 13; S. Rainisto, Success factors of place marketing. A study of place marketing practices 
in Northern Europe and the United States, Helsinki University of Technology, Institute of Strate-
gy and International Business, Espoo 2003, s. 72–73; K. Vella, T. Melewar, Explicating the rela-
tionship between identity and culture: a multi-perspective conceptual model, w: Facets of corpo-
rate identity, communication and reputation, red. T. Melewar, Taylor&Francis, London 2008,  
s. 11–12. 

Większość przedstawionych obszarów – elementów uzaleŜniona jest w du-
Ŝej mierze od aktywności władz samorządowych. Działania przez nie prowa-
dzone wspomagane powinny być przez sferę biznesu, nauki i edukacji oraz 
organizacje pozarządowe. W takiej konfiguracji stosunkowo efektywniej i sku-
teczniej moŜna wykorzystać potencjał marketingu miejsc w procesie wzmac-
niania toŜsamości terytorialnej. 
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W obszarach zasługujących na uwagę, w kontekście kształtowania toŜsa-
mości terytorialnej, są produkty regionalne (lokalne), rozumiane jako wyrób lub 
usługa, z którą utoŜsamiają się mieszkańcy danego miejsca, produkowane  
w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostęp-
nych. Przez swój specyficzny i wyjątkowy charakter, produkty lokalne (regio-
nalne) mogą stać się wyróŜnikiem danego miejsca16. Dzięki podkreślaniu, eks-
ponowaniu powiązań produktów z konkretnym terytorium, ułatwione jest pobu-
dzanie przedsiębiorczości społeczności lokalnej, umacnianie więzi międzyludz-
kich i toŜsamości z miejscem zamieszkania. Rosnąca popularność produktów 
lokalnych wynikać moŜe równieŜ z poszukiwania przez potencjalnych odbior-
ców, odczuwających przesyt komercjalizacją i unifikacją powszechnie dostęp-
nej oferty rynkowej, dóbr i usług niepowtarzalnych, charakteryzujących się 
stosunkowo wysoką jakością.  

Organizowanie eventów (imprez, wydarzeń), jednoznacznie kojarzących się 
z określonym terytorium moŜe przyczynić się do podnoszenia poziomu toŜsa-
mości terytorialnej oraz zwiększyć zainteresowanie jednostką terytorialną ze 
strony turystów, przedsiębiorstw, społeczności lokalnej, instytucji publicznych 
czy potencjalnych sponsorów w kolejnych edycjach imprezy. Pobudzanie 
przedsiębiorczości moŜe skutkować lepszą percepcją warunków do prowadze-
nia działalności gospodarczej. Potencjalne korzyści dla jednostki terytorialnej są 
w tym wypadku dostrzegalne w wielu obszarach. W procesie tworzenia się no-
wych inwestycji mogą pojawić się innowacyjne rozwiązania, wzbogacają się 
regionalne, lokalne zasoby wiedzy, implementowane są nowoczesne struktury 
organizacyjne, powstają nowe miejsca pracy, organizowane są cykle szkoleń,  
z reguły wzrastają wpływy do budŜetów samorządów, dostępne są nowe pro-
dukty, otwierają się nowe rynki zbytu. Współcześnie miejsca o silnej pozycji 
ekonomicznej oraz postrzegane jako przedsiębiorcze sprzyjają procesowi 
wzmacniania poczucia toŜsamości terytorialnej. 

W odniesieniu do kreatywności władz samorządowych, naleŜy zwrócić 
uwagę, Ŝe osobowości kreatywne wydają się szczególnie oczekiwane, poszuki-
wane i mogą mieć istotny wkład w procesy rozwojowe jednostek terytorialnych, 
które powinny korzystać z potencjału kreatywności, z uwagi na jej znaczenie  
w kontekście rozwiązywania problemów cywilizacyjnych, tworzenia nowej 
polityki prorozwojowej, usprawniania przebiegu procesów gospodarczych, 
wzmacniania toŜsamości terytorialnej oraz tolerancji społeczeństwa czy teŜ 

                                                 
16 N. Bellini, A. Loffredo, C. Pasquinelli, Managing otherness: the political economy of place 

images in the case of Tuscany, w: Towards effective place…, s. 110. 
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tworzenia i wdraŜania innowacyjnych rozwiązań w sferze społecznej i gospo-
darczej17. 

Podsumowanie 

W odniesieniu do powyŜszych rozwaŜań moŜna przyjąć, Ŝe marketing 
miejsc odgrywa istotną rolę w procesie kreowania i wzmacniania toŜsamości 
terytorialnej. Elementy i aktywności mieszczące się w obszarze szeroko rozu-
mianego marketingu miejsc, wśród których wymienić moŜna markę i wizerunek 
jednostki terytorialnej, proces promocji, organizowanie imprez, współpracę 
międzynarodową, stymulowanie przedsiębiorczości, kreatywność, przyczyniają 
się do budowania toŜsamości terytorialnej. Społeczność danego terytorium ce-
chująca się wysokim poziomem toŜsamości jest bardziej aktywna, przedsiębior-
cza, angaŜuje się w rozwiązywanie problemów rozwojowych jednostki teryto-
rialnej, współpracuje z przedstawicielami władz samorządowych. ToŜsamość 
terytorialna, dynamizowana działaniami w ramach marketingu miejsc, moŜe 
stać się naturalnym źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej jednostek 
terytorialnych. 

W kaŜdym miejscu istnieje określony poziom toŜsamości terytorialnej. Za-
daniem marketingu terytorialnego jest wzmacnianie tej toŜsamości, podnosze-
nie jej poziomu oraz kreowanie w obszarach, które predestynują do takich dzia-
łań. Wzmacnianie toŜsamości społeczności terytorialnych jest procesem długo-
falowym i powinno być realizowane konsekwentnie oraz z wykorzystaniem 
całego zestawu elementów marketingu miejsc. Proces ten powinien zostać 
uwzględniony w ogólnej koncepcji rozwojowej jednostek terytorialnych. 

 
PLACE MARKETING IN THE CONTEXT OF TERRITORIAL  

IDENTITY STRENGTHENING AND DEVELOPMENT 
 

Summary 
 
The hereby paper discusses issues referring to place marketing regarding territorial identity 

creating, developing and strengthening processes. The paper opens with providing selected 
definitions of territorial identity referring to the identification with a particular space fragment and 
place marketing. The core body of the paper focuses on comparing the selected components of 
place marketing area, which are capable of exerting favourable impact on territorial identity 
strengthening. Every particular area is accompanied by the list of potential advantages in a given 
context. Place brand and image were distinguished together with such factors as an effective 

                                                 
17 R. Florida, Cities and the creative class, Routledge, New York 2005, s. 7; P. Hall, Innovative 

cities, w: Structural change in Europe. Innovative cities and regions, red. L. Hagbarth, Hagbarth 
Publications, Bollschweil 2000, s. 33. 
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promotion process, stimulating entrepreneurship, events organization, regional (local) products, 
Corporate Identity for territorial units, international cooperation, creativity presented by territorial 
authorities, or flexible management systems. It was emphasized that the community representing 
a particular area, featuring high level of territorial identity, is more active, adventurous, involved 
in solving developmental problems of their territorial unit and willing to cooperate with local 
authorities. 

Keywords: place marketing, territorial identity, territorial unit, socio-economic development 
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MARKETING W SIECI ORGANIZACYJNEJ  
NA PRZYKŁADZIE KLASTRA DOLINY  

EKOLOGICZNEJ śYWNOŚCI 
 
 
 

Streszczenie 

W artykule zdefiniowano sieć organizacyjną, jej istotę i specyfikę. Określono klaster jako 
szczególny typ sieci organizacyjnej. Na tym tle scharakteryzowano klaster Dolina Ekologicznej 
śywności, który jest siecią firm i instytucji działającej w regionach: Lubelszczyzny i Podkarpa-
cia. Określono cele komunikacji marketingowej klastra, załoŜenia polityki marki, oraz cele  
i instrumenty komunikacji skierowanej do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych sieci.  

Słowa kluczowe: sieć międzyorganizacyjna, klaster, marketing 

Istota sieci organizacyjnej 

Sieć organizacyjną moŜna najogólniej zdefiniować jako zbiór podmiotów – 
pojedynczych organizacji – połączonych zbiorem wzajemnych relacji, które 
pomnaŜają moŜliwości jednostek, zapewniając efekt synergiczny w ich działa-
niach i dając przewagę w Ŝyciu społecznym lub gospodarczym.  

Sieć organizacyjna ma szczególną naturę: z jednej strony funkcjonuje  
i rozwija się dzięki relacjom społecznym, jakie między sobą nawiązują i utrwa-
lają podmioty – członkowie sieci, z drugiej natomiast zespala interesy jej człon-
ków, kaŜdego z osobna i jako całości. Sieć rozwija i eksploatuje kapitał spo-
łeczny, który uzupełnia i zniekształca relacje rynkowe, zgodnie z dąŜeniami jej 
przedstawicieli. Sieć rozwija równieŜ kapitał rozwojowy, związany z ukierun-
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kowaniem strategicznym działalności całej sieci i jej członków. Obydwie te 
formy kapitału intelektualnego współistnieją w sieci, wzajemnie się warunkują  
i stanowią o specyfice i sile sieci.  

Społeczny wymiar sieci ukazuje sieć jako zbiór relacji społecznych, jakie 
nawiązują między sobą jej uczestnicy, ale takŜe kulturę sieci jako środowiska. 
Relacje społeczne są niezbędnym tworzywem aby nawiązywać współpracę, 
zawierają bowiem treści: komunikacji, zaufania, respektowania wspólnych 
norm, identyfikowania toŜsamości, zobowiązania i oczekiwania. Jakość tych 
relacji rozstrzyga o sukcesie lub poraŜce współpracy.  

Strategiczny wymiar sieci kaŜe upatrywać w niej strukturę działań zbioro-
wych, celowo konstruowaną i podlegającą rygorom sprawności organizacyjnej, 
efektywności oraz konkurencyjności rynkowej. W tym wymiarze kładzie się 
akcent na współzaleŜność zasobową przedsiębiorstw i ich komplementarność, 
kompozycję instrumentów wykorzystywanych w koordynowaniu współdziała-
nia (mechanizm cenowy, biurokratyczny, relacje społeczne), celowe kształto-
wanie dynamiki uczestnictwa w sieci (wzmacnianie niektórych więzi, redukcja 
innych) oraz efektywność współdziałania w skali całej sieci i pojedynczego 
uczestnika. Do zbioru głównych cech organizacji sieciowej zalicza się2: 

– dezintegrację pionową, która pozwala przedsiębiorstwom uczestniczyć 
w łańcuchu wartości dla całej sieci, przy zachowaniu ich pełnej odręb-
ności,  

– konfigurację uczestników sieci i ich liczebność, rozstrzygającą o wiel-
kości, złoŜoności i gęstości sieci, 

– koordynację działań w łańcuchu wartości, angaŜujących uczestników 
sieci i wyznaczającą im role w tych działaniach,  

– obecność mechanizmu rynkowego w programowaniu i rozliczaniu dzia-
łań w łańcuchu wartości, 

– obecność relacji społecznych w sieci, rozstrzygającą o spójności sieci  
i współpracy jej uczestników, 

– uzgodnione (przez wszystkich) reguły tworzenia i podziału (zawłasz-
czania) wartości generowanej przez sieć, 

– uzgodnione reguły dostępu do zasobów sieci, w tym kluczowych kom-
petencji,  

                                                 
2 R. Miles, C. Snow, Network organizations: new concepts for new forms, Mc Kinsey Quarter-

ly, Autumn 1986, s. 53–66. 
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– komplementarny dobór uczestników sieci, ułatwiający osiąganie syner-
gii ponadorganizacyjnej.  

Za pewną odmianę sieci naleŜy uznać klaster, który według Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, określa się jako „geograficzne skupisko wza-
jemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świad-
czących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi 
instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizujących, stowarzyszeń bran-
Ŝowych, instytucji wspierających) w poszczególnych dziedzinach, konkurują-
cych między sobą, ale równieŜ współpracujących”3.  

Klaster Dolina Ekologicznej śywności  jako sieć organizacyjna4 

Klaster Dolina Ekologicznej śywności (DEś), spełniający definicję 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PAP)5, to sieć biznesowych  
i społecznych uczestników rynku ekologicznych produktów spoŜywczych na 
Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Przyjęto dla niej formułę klastra, jako realnie 
sprawdzoną w wielu krajach wysoko rozwiniętych, wpisującą się w politykę 
wspierania tego typu struktur przez Unię Europejską.  

Przez animowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarstw eko-
logicznych, przetwórstwa i dystrybucji ekoŜywności oraz rozbudzania popytu 
na produkty ekologiczne, sieć ta zapewnia zrównowaŜony rozwój ekorynku 
oraz realne szanse na osiąganie korzyści przez wszystkich jego uczestników. 
DEś, jako istotny komponent środowiska przyrodniczego, gospodarczego  
i społecznego, takŜe utrwala toŜsamość Wschodniej Polski jako regionu, który 
swój rozwój opiera na wraŜliwości ekologicznej i przedsiębiorczości jego 
mieszkańców.  

Specyfiką tego rynku jest duŜy rygoryzm technologiczny, wysokie koszty 
produkcji i mały potencjał popytu na Ŝywność ekologiczną. Obecnie rynek ten 
znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i wymaga pobudzenia i rozszerzenia po 
stronie popytowej i podaŜowej, we wszystkich fazach łańcucha tworzenia war-
tości. 

                                                 
3 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2008. Definicja została przyjęta za M. Porterem. 
4 Materiał został opracowany na podstawie wyników badań w ramach projektu nr PO-

PW.01.04.03-00-013/09-00 „Rozwój klastra Doliny Ekologicznej śywności” zadanie 2: Strategia 
funkcjonowania i rozwoju klastra Dolina Ekologicznej śywności. IUNG-PIB Lublin–Puławy 
2010. 

5 Według definicji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości klaster to struktura skupiająca 
firmy i instytucje powiązane z określoną branŜą (lub produktami regionalnymi) i skoncentrowana 
regionalnie. 
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Rozwój klastra DEś oparty jest na następujących wartościach: 

1. Generowanie wartości dodanej dla wszystkich uczestników klastra, tj stron: 
podaŜowej, popytowej oraz wsparcia. 

2. Lokalność/regionalność produktu ekologicznego. Silna asocjacja produkcji 
ekologicznej z jej lokalnym charakterem sprawia, Ŝe lokalność produktów 
ekologicznych traktuje się jako „kapitał początkowy” w procesie rozwoju 
klastra, który w dalszej perspektywie czasowej ma umoŜliwi ć efektywne 
dojście do konsumenta zewnętrznego.  

3. Zaufanie do produktu ekologicznego i jego producenta. Z zasady tej wynika 
rzetelność producentów i dystrybutorów Ŝywności ekologicznej oraz waru-
nek kompleksowości i spójności działań rynkowych.  

4. Rozszerzanie świadomości ekologicznej obejmuje stronę popytową i poda-
Ŝową rynku, a takŜe podmioty wsparcia. Budowanie takiej świadomości 
oparte jest na czynnikach emocjonalnych (strach przed zagroŜeniami utraty 
zdrowia) oraz racjonalnych (wiedza, bilans korzyści i nakładów, odpowie-
dzialność społeczna).  

5. Synergia czynnika ekologicznego w rozwoju regionu. W obrębie DEś za-
chodzą procesy integracyjne, powszechnie spotykane w strukturach kla-
strowych.  

6. Partnerstwo i zrównowaŜony udział w korzyściach uczestników rynku eko-
logicznego. Zasada ta eliminuje pasoŜytnictwo na lokalnym rynku ekolo-
gicznej Ŝywności. 

7. Stopniowa ekonomizacja gospodarstw ekologicznychGospodarstwa ekolo-
giczne po okresie przestawienia produkcji i inwestowania, w toku dalszego 
rozwoju powinny profilować swą działalność, co w efekcie przyniesie ko-
rzyści ekonomiczne i stabilniejszą pozycję na rynku.  

8. Rozszerzanie rynku produktów ekologicznych, tj. wyjście z ofertą Ŝywności 
ekologicznej na rynki zewnętrzne oraz rozszerzanie rynku na inne branŜe. 

Cele komunikacji marketingowej sieci DEś 

Komunikacja marketingowa Doliny Ekologicznej śywności to zintegrowa-
ne działania informująco-nakłaniające, skierowane do środowiska zewnętrznego 
i wewnętrznego klastra, mające na celu pobudzanie popytu na jego ofertę oraz 
kreowanie, a następnie utrzymywanie korzystnego wizerunku jako wiarygodnej 
sieci organizacji. Komunikacja jest prowadzona w formie dialogu oferen-
ta/marki ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym.  
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Komunikacja jest odpowiedzią na rozmaite niedostatki wiedzy i mylne 
przekonania po stronie popytowej powodujące, Ŝe popularność ekoŜywności 
jest jeszcze w Polsce bardzo mała. Są nimi w szczególności6:  

– niedostatek łatwo dostępnej dla klientów informacji dotyczącej Ŝywno-
ści ekologicznej (co to jest, jak ją rozpoznać, gdzie moŜna kupić), 

– brak świadomości korzyści, jakie niesie dla organizmu człowieka spo-
Ŝywanie ekologicznej Ŝywności, 

– mała dostępność ekologicznej Ŝywności na rynku (m.in. słabo rozwinię-
ta sieć sprzedaŜy), 

– brak informacji o miejscach, w których moŜna zakupić taką Ŝywność, 

– brak pewności, Ŝe Ŝywność ekologiczna jest lepszej jakości niŜ produk-
ty konwencjonalne dostępne w zwykłych sklepach spoŜywczych lub na 
targu, 

– wysoka cena ekoŜywności. 
Cele komunikacji marketingowej klastra DEś moŜna podzielić na sprzeda-

Ŝowe i wizerunkowe. Cele sprzedaŜowe – nadrzędne i długoterminowe – to 
stałe pobudzanie popytu i podaŜy na ekologiczną Ŝywność, przejawiające się 
rosnącymi wskaźnikami produkcji i sprzedaŜy ekoŜywności w regionie, w kraju 
i za granicą, a takŜe zapewnienie trwałości budowanej sieci powiązań rynko-
wych. Cele wizerunkowe to zaś  stałe zwiększanie stopnia znajomości marki 
DEś oraz budowanie korzystnej opinii o klastrze (jako wiarygodnym partnerze 
rynkowym i społecznym) oraz o jego ofercie (czyli ekoŜywności).  

Zarządzanie marką „Dolina Ekologicznej śywności” 

W „Strategii promocji i marketingu Doliny Ekologicznej śywności”7 przy-
jęto, Ŝe unikatową wartością (Unique Selling Proposition) manifestowaną przez 
markę „klaster Dolina Ekologicznej śywności” będą wszystkie atrybuty charak-
teryzujące ekologiczną Ŝywność, takie jak:  

– brak środków chemicznych przy jej uprawie, uprawa na ekologicznych 
glebach, ekologiczne przetwórstwo; wszystkie te cechy potwierdzone 
wiarygodnymi certyfikatami, 

– pozytywny wpływ spoŜywania ekologicznej Ŝywności na funkcjono-
wanie organizmu człowieka oraz środowisko naturalne.  

                                                 
6 Strategia promocji i marketingu Doliny Ekologicznej śywności, zadanie 3. Projekt „Rozwój 

klastra Dolina Ekologicznej śywności” nr POPW.01.04.03-00-013/09-00, Agencja Reklamowa 
Vena Art, Lublin 2010, s. 5. 

7 Ibidem, s. 31.  
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Wyjątkowe jest takŜe miejsce wytwarzania tej Ŝywności – w regionach  
o odpowiednich bogactwach naturalnych i dobrze przygotowanych do tego typu 
produkcji. 

Polityka marki DEś prowadzona jest przez strategię rozszerzania oraz li-
cencjonowania: 
1. Rozszerzanie marki polega na przenoszeniu marki DEś (która obejmuje  

i wzmacnia konkurencyjność juŜ istniejących produktów) na nowe produk-
ty, zgodnie z logiką marki–parasola. Dzięki temu nowe produkty przejmują 
wartości marki wspierającej i zyskują bardziej prestiŜową pozycję. Rozcią-
ganie marki DEś na kolejne wyroby producentów przekłada się na ich 
przewagę konkurencyjną.  

2. Licencjonowanie marki to jej odpłatne udostępnianie producentom lub dys-
trybutorom do wykorzystania w ich wyrobach lub usługach. Dzięki temu 
właściciel marki zyskuje dodatkowe korzyści finansowe. Jednocześnie 
wzmocnieniu będzie ulegać wizerunek marki DEś i związane z nią skoja-
rzenia, poniewaŜ będzie ona eksponowana w coraz szerszej gamie towarów 
lub usług. 

Komunikacja marketingowa wewnątrz klastra (po stronie podaŜowej) 

Po stronie podaŜowej sieci odbiorcami promocji są potencjalni jej uczestni-
cy i interesariusze. Tworzą oni regionalną ofertę ekologicznej Ŝywności jako 
producenci i przetwórcy bądź wspomagają produkcję swoimi usługami. Są oni 
„zakorzenieni” w Polsce Wschodniej. Cele promocji klastra w odniesieniu do 
strony podaŜowej są następujące: 

– budowanie znajomości DEś jako klastra z Lubelszczyzny i Podkarpa-
cia, oferującego smaczną i stosunkowo niedrogą Ŝywność ekologiczną,  

– informowanie, na czym polegają korzyści ze współpracy w ramach 
struktury klastrowej, 

– informowanie jak moŜna rozpocząć produkcję ekologiczną, 

– informowanie jak włączyć się do sieci współpracy, czyli zostać uczest-
nikiem DEś, 

– kreowanie wizerunku DEś jako skutecznego i wiarygodnego benefi-
cjenta programów pomocowych, 

– kształtowanie klimatu korzystnej dla wszystkich stron współpracy  
w ramach DEś, 

– propagowanie kultury ekologicznej i ekobiznesu,  
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– budowa i udostępnianie bazy danych o uczestnikach rynku produktów 
ekologicznych i ich ofertach, 

– propagowanie konkretnych marek i ofert uczestników DEś; na etapie 
projektu, ze względu na ograniczenia formalne, cel ten nie moŜe być  
w pełni realizowany.  

W praktyce podstawą sukcesu komercyjnego uczestników klastra Doliny 
Ekologicznej śywności będzie dotrzymywanie obietnic, składanych w przeka-
zach promocyjnych. Muszą być one realne do spełnienia i uczciwe względem 
odbiorców.  

Komunikacja marketingowa na zewnątrz klastra (po stronie popytowej  
i opiniotwórczej) 

Według wyników badań wykonanych przez firmę BSM8, grupa polskich 
konsumentów na wzór „generacji eko” w Europie Zachodniej jest coraz licz-
niejsza. Jest to związane ze wzrostem świadomości konsumentów na temat 
zagroŜeń dla zdrowia, jakie niosą ze sobą niektóre konwencjonalne produkty 
Ŝywnościowe. Przypadki łamania zasad biobezpieczeństwa, nagłaśniane w me-
diach, takie jak: zachorowania na BSE, wykrycie dioksyn w mięsie, pozostało-
ści atrazyny w odŜywkach dla niemowląt czy ukrywanie niebezpieczeństw 
związanych ze spoŜywaniem Ŝywności modyfikowanej genetycznie (GMO), 
przyczyniają się do wzrostu wraŜliwości na potencjalne zagroŜenia zdrowotne. 
Troska o zdrowie jest najwaŜniejszym, podawanym przez konsumentów, po-
wodem zakupów Ŝywności ekologicznej.  

WaŜną rolę odgrywa takŜe powiązany z nimi brak groźnych sztucznych 
związków chemicznych, a takŜe lepszy smak i zapach ekoproduktów. W mniej-
szym stopniu troska o stan środowiska naturalnego. Uzyskane wyniki ilustruje 
rysunek 1, oparty na badaniach ilościowych. 

W identyfikacji motywów i barier określonych zachowań cenne okazały się 
wyniki badań jakościowych, wykonane metodą pogłębionych wywiadów indy-
widualnych9. Wykazano w nich, Ŝe konsumpcja Ŝywności ekologicznej uwa-
runkowana jest motywami racjonalnymi oraz motywami emocjonalnymi. Ra-
cjonalne motywy wyboru podzielono na indywidualistyczne (troska o dzieci  
                                                 

8 Analiza rynku Ŝywności ekologicznej. Raport z badania typu desk research, zadanie 1. Projekt 
„Rozwój klastra Dolina Ekologicznej śywności” nr POPW.01.04.03-00-013/09-00, BSM Intelli-
gent Research Solutions, Warszawa 2010. 

9 K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Badania eksploracyjne zachowań konsumentów na 
rynku Ŝywności ekologicznej, w: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego  
i Ŝywności ekologicznej w Polsce, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Wrocław 2009.  
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i rodzinę, dbanie o zdrowie i wygląd, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa 
spoŜycia Ŝywności) oraz społeczne (wspieranie producentów lokalnych, 
zmniejszenie bezrobocia na wsi i troska o stan środowiska). Do motywów emo-
cjonalnych zaliczono: dobre samopoczucie, przyjemność płynącą z bliskości  
z naturą oraz dostosowywanie się do mody.  
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Rys. 1. Motywy zakupu Ŝywności ekologicznej 

Źródło: M. Woźniak, L. Woźniak, S. Dziedzic, Badania zachowań podkarpackich konsumentów 
na rynku Ŝywności ekologicznej, w: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego 
i Ŝywności ekologicznej w Polsce, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Wrocław 2009.  

We wspomnianych badaniach określono takŜe stereotypowy wizerunek 
konsumentów Ŝywności ekologicznej oraz konwencjonalnej i stwierdzono, Ŝe 
wizerunek ekokonsumenta jest wyraźnie pozytywny. Nie pojawiały się nega-
tywne skojarzenia. Cechy przypisywane konsumentom Ŝywności ekologicznej, 
to refleksyjność, rozwaga oraz inteligencja.  

Analiza wyników przytoczonego badania wykazała, Ŝe główną barierą  
w nabywaniu ekoŜywności jest niski stan wiedzy na temat tej Ŝywności, niska 
wiedza ogólna o ekologii i ekoproduktach, ogólnikowa wiedza na temat cen 
tych produktów oraz trudność w określeniu korzyści, wynikających z płacenia 
wyŜszej ceny, jak równieŜ sceptyczne nastawienie wobec wiarygodności ozna-
czeń Ŝywności ekologicznej.  
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W kontekście zdiagnozowanego stanu świadomości społecznej na temat 
produktów ekologicznych oraz niewątpliwych korzyści dostarczanych konsu-
mentowi, promocja sieci DEś skierowana do strony popytowej w obrocie Ŝyw-
nością ekologiczną miała na celu zarówno przekazanie rzeczowych informacji, 
jak i perswazyjną zachętę do zainteresowania się siecią i jej ofertą. W szczegól-
ności cele promocji skierowanej do strony popytowej są następujące: 

– budowa marki DEś jako marki–parasola dla promocji spoŜywczych 
produktów ekologicznych z naciskiem na regiony pochodzenia, 

– dostarczenie nabywcom wiedzy o ekologicznej Ŝywności i podstawo-
wych zasadach naturalnej produkcji, 

– uświadamianie korzyści wynikających ze spoŜywania ekologicznej 
Ŝywności – szczególnie w porównaniu z tańszą Ŝywnością konwencjo-
nalną; uwraŜliwienie nabywców na zagroŜenia powodowane chemiza-
cją rolnictwa oraz przetwórstwa, a takŜe modyfikacjami genetycznymi 
(GMO),  

– dostarczenie wiedzy o tym, jak rozpoznać Ŝywność ekologiczną na pół-
kach sklepowych (wymagane prawem informacje, oznaczenia, atesty  
i certyfikaty) oraz o przyczynach powodujących, Ŝe ceny tej Ŝywności 
są wyŜsze niŜ jej odpowiedników konwencjonalnych lub modyfikowa-
nych genetycznie,  

– zainteresowanie konkretnymi ofertami producentów współpracujących 
w ramach DEś, 

– informowanie o moŜliwości dostępu do ekologicznej Ŝywności: punk-
tach sprzedaŜy detalicznej, hurtowej, bazarowej, internetowej, bezpo-
średniej itd., 

– wywołanie większej skłonności do zakupów ekologicznej Ŝywności na 
próbę, a następnie utrwalanie nawyków poszukiwania i konsumowania 
naturalnej Ŝywności; pozyskiwanie lojalności nabywców i konsumen-
tów wobec oferty promowanej przez DEś, 

– budowa prestiŜu placówek handlowych, sprzedających klientom ekolo-
giczne produkty spoŜywcze, 

– budowa prestiŜu placówek gastronomicznych lub usług cateringowych, 
oferujących ekologiczne dania, 

– włączenie konsumentów i nabywców ekologicznej Ŝywności do proce-
su doskonalenia działań DEś. 

Odbiorcami przekazu promocyjnego Doliny Ekologicznej śywności po 
stronie popytowej są: 
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– obecni i potencjalni nabywcy indywidualni i gospodarstwa domowe, 
zainteresowane prowadzeniem zdrowego trybu Ŝycia i zdrowym odŜy-
wianiem się (głównie matki/rodzice małych dzieci, kobiety w ciąŜy  
i karmiące, alergicy, osoby z problemami gastrycznymi, a takŜe osoby 
starsze i ich opiekunowie),  

– obecni i potencjalni nabywcy indywidualni, dbający szczególnie o swój 
wygląd i kondycję (klienci ośrodków elitarnej rekreacji dla dorosłych  
i dzieci, gabinetów kosmetycznych, klubów fitness itp.), 

– kanały dystrybucji: sieci niezaleŜnych od producentów sklepów deta-
licznych, wielobranŜowych, specjalistycznych; sklepiki szkolne i uczel-
niane, 

– punkty gastronomiczne (bary, restauracje, firmy cateringowe), które  
w swojej ofercie będą miały menu menu ekologiczne, 

– stołówki, bary i restauracje, szczególnie połoŜone na terenie lub w po-
bliŜu szpitali (zwłaszcza prywatnych klinik) i sanatoriów,  

– stołówki, bary i restauracje, połoŜone na terenie lub w pobliŜu miejsc 
najbardziej atrakcyjnych turystycznie,  

– organizacje i środowiska popularyzujące prowadzenie zdrowego trybu 
Ŝycia i odŜywiania się, szkoły i przedszkola o profilu ekologicznym, 
środowiska lekarskie oraz przychodnie zdrowia, pełniące rolę doradczą 
i mające wpływ na zachowania zakupowe nabywców Ŝywności.  

Instrumenty komunikacji marketingowej (promotion mi x) 

Komunikacja marketingowa jest swoistym dialogiem między klastrem DEś 
a jego otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. KaŜdy komunikat ma na celu 
wywołanie określonych reakcji odbiorców na przekaz. Bardzo waŜna jest treść 
komunikatu oraz stosowane instrumenty i kanały komunikacji. 

W praktyce komunikacji marketingowej moŜna zaobserwować dwa trendy 
istotne dla strategii marketingowej DEś. Pierwszym jest coraz większe indywi-
dualizowanie przekazu, czyli dopasowanie do określonego odbiorcy, jeśli cho-
dzi o zawartość przekazu i uŜyte media. W kontekście tego trendu, tradycyjny 
przekaz mediowy jest wspierany przez działania spersonalizowane, oparte na 
marketingu baz danych. Drugim istotnym trendem jest rozwój kanałów komu-
nikacji zarówno pośrednich/nieosobowych (tradycyjne media), jak i bezpośred-
nich (pozamediowe/osobowe kanały dotarcia). Dzięki technologii informacyjnej 
powstaje szerokie spektrum mediów i narzędzi do przekazywania dowolnej 
informacji kaŜdemu, w kaŜdym czasie i kaŜdym miejscu.  
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W tworzeniu spójnego przekazu komunikacyjnego – zarówno w działaniach 
edukacyjnych, jak i promocyjnych – informuje się odbiorców o: walorach eko-
logicznej Ŝywności (jakość produktów gwarantowana naturalnym pochodze-
niem i certyfikatami), istnieniu struktur sieci DEś i ich uczestnikach, koncen-
trujących się wokół produkcji Ŝywności ekologicznej, moŜliwościach pozyska-
nia dalszych informacji (Biuro DEś, infolinia, strona internetowa, materiały 
drukowane) oraz moŜliwościach i korzyściach z przyłączenia się. 

Z kolei w warstwie perswazyjnej komunikatów wykorzystuje się: motyw 
dbałości o zdrowie i higienę Ŝycia, zachętę do Ŝycia w zgodzie z naturą (zmniej-
szanie ryzyka chorób cywilizacyjnych, naturalny, wspaniały smak i wartości 
produktów ekologicznych), jak równieŜ motyw dowodzący, Ŝe Ŝywność ekolo-
giczna jest „trendy” i doskonale nadaje się do uatrakcyjnienia rodzinnego lub 
towarzyskiego przyjęcia. 

W sprzedaŜy ekologicznych produktów istotna jest kwestia ich wyŜszej ce-
ny. WyŜszy poziom cen jest w przekazach promocyjnych wyraźnie uzasadniony 
pracochłonnością procesu upraw i produkcji naturalnej Ŝywności oraz kosztow-
nymi procesami certyfikacji i kontroli. Dodatkowym argumentem jest to, Ŝe 
spoŜywanie tanich, niskiej jakości produktów, a takŜe produktów zawierających 
organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) naraŜa na zwiększone ryzyko 
chorób, a w konsekwencji na koszty leczenia i utratę aktywności zawodowej  
i społecznej.  

W komunikacji stosuje się kanały osobowe i nieosobowe. Kanały osobowe 
pozwalają na zindywidualizowany i bezpośredni kontakt z odbiorcami promocji 
marketingowej. W wypadku klastra DEś kluczowe znaczenie w prowadzeniu 
działań informacyjno-perwazyjnych na szerszą skalę, a takŜe znaczenie opinio-
twórcze, mają kanały ekspertów. Do tego kanału  zalicza się instytucje i organi-
zacje umoŜliwiające dotarcie do szerszego grona odbiorców docelowych po 
stronie podaŜowej lub popytowej. Są to: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prze-
twórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, Polskie 
Towarzystwo Rolników Ekologicznych, Stowarzyszenie Producentów śywno-
ści Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Polski Klub Ekologiczny, Koalicja 
na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Forum Rolnictwa Ekologicznego, 
Zrzeszenie Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawla II, 
EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej 
i Wschodniej Europy, ICPPC – International Coalition to Protect the Polish 
Countryside, ośrodki doradztwa rolniczego (ODR-y) z centrum koordynującym 
ekodoradztwa w Brwinowie, Oddział w Radomiu, izby rolnicze, instytucje  
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i organizacje o charakterze lokalnym: biznesowe, branŜowe, społeczne, religij-
ne, jak i inne cieszące się autorytetem lokalnym (np. Towarzystwo dla Natury  
i Człowieka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Lubelski 
Klub Biznesu, Liga Ochrony Przyrody i inne), lokalne samorządy.  

Korzystne okazało się nawiązanie współpracy dla wspólnej lub wzajemnej 
promocji ofert z wymienionymi wyŜej organizacjami (kopromocja), a takŜe ze 
stowarzyszeniami agroturystycznymi (szczególnie w zakresie ekoagroturystyki 
i ekogastronomii). Formy komunikacji osobowej, umoŜliwiające dotarcie do 
szerokiego grona odbiorców docelowych obejmują: 

– działania bezpośrednie skierowane na lokalnych liderów – samodziel-
nych producentów, liderów grup producenckich, sołtysów, probosz-
czów, 

– prezentacja przykładów dobrych praktyk, wymiana doświadczeń w za-
kresie produkcji i marketingu ekoŜywności oraz ich efektów ekono-
micznych i środowiskowych; prezentacja potencjalnych wzorów do na-
śladowania jako lokalnych bądź regionalnych „lokomotyw rozwoju”, 

– prezentacja oferty i osiągnięć uczestników klastra DEś na krajowych  
i międzynarodowych targach branŜowych, lokalnych festynach, kierma-
szach, doŜynkach i imprezach z okazji wydarzeń lokalnych, 

– organizacja spotkań, prezentacji, prelekcji prowadzonych przez osoby 
ze świata nauki (specjalistów od technologii produkcji, marketingu, 
Ŝywienia itp.), których wiedza i doświadczenie byłyby uŜyteczne  
w produkcji i marketingu ekologicznej Ŝywności, 

– spotkania prezentacyjno-informacyjne podczas lub przy okazji szkoleń, 
zebrań, pokazów organizacji działających w środowisku wiejskim i sa-
morządowym (Ośrodki Doradztwa Rolniczego, koła gospodyń, sołty-
sów, rad kościelnych, itp.), 

– spotkania prezentacyjno-informacyjne organizowane przez firmy zaj-
mujące się obrotem i przetwórstwem produktów – podczas zebrań in-
struktaŜowych, przygotowywania planów zakupowych, sprawozdań  
z realizacji planów sprzedaŜy, prezentacji wymagań technologicznych  
i jakościowych, 

– uczestnictwo w kiermaszach organizowanych przez inne podmioty, np. 
sezonowe/świąteczne kiermasze, 

– regularna organizacja własnych kiermaszy ekologicznej Ŝywności oraz 
produktów tradycyjnych i regionalnych – w plenerze oraz w obiektach 
zamkniętych, na rynkach mniejszych miast, w ekogospodarstwach.  
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Przykładem dobrej praktyki w organizowaniu cieszących się ogromnym 
powodzeniem kiermaszy ekologicznych jest BioBazar firmy MyEcolife z War-
szawy.  

Kolejnym przykładem oddziaływania bezpośredniego jest współpraca  
z przedstawicielstwem lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli. 
Działalność przedstawicielstwa w Brukseli to wyszukiwanie unijnych ofert  
w ramach funduszy strukturalnych oraz promocja regionu.  

Na kanały nieosobowe składają się zaś wszystkie media przekazujące ko-
munikat promocyjny bez konieczności kontaktu osobistego z odbiorcami (tzw. 
audytorium). Instrumenty promocji wykorzystujące kanały nieosobowe, reko-
mendowane do zastosowania przez strukturę Doliny Ekologicznej śywności, to: 
reklama w masowych mediach, reklama w mediach i formach alternatywnych, 
działania public relations i publicity, wydarzenia promocyjne, merchandising  
i opakowania produktów, sponsoring i product placement, promocja sprzedaŜy 
konsumencka i handlowa, udział w masowych imprezach targowo-
wystawienniczych, gadŜety i upominki promocyjne oraz internet i multimedia. 
Dokładne ich omówienie przekracza ramy tej publikacji. 

Podsumowanie 

Działalność marketingowa realizowana w obrębie klastra DEś naleŜy do 
kluczowej aktywności sieci, realizowanej zarówno na poziomie poszczególnych 
uczestników klastra, jak i jednostki koordynującej. Wynika to z logiki proceso-
wej spojrzenia na rynek ekologicznej Ŝywności, która wskazuje na zasadniczy 
warunek rozwoju tego rynku, a zatem i znajdujących się na nim podmiotów  
(tj. aktywizowanie procesów popytu, podaŜy i wsparcia). Działalność marketin-
gową klastra uznaje się za istotny komponent głównych wymiarów aktywności 
biznesowej sieci, do których zalicza się: budowanie przewagi konkurencyjnej 
przez wspólną aktywność rynkową oraz osiąganie korzyści skali i/lub zakresu, 
kreowanie przedsiębiorczości ekologicznej (przyciąganie „nowych talentów” do 
klastra), tworzenie sieci transferu wiedzy i innowacji oraz współpracę klastra ze 
środowiskiem lokalnym: biznesowym, instytucjonalnym, władz administracyj-
nych i samorządowych. 
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MARKETING IN ORGANIZATIONAL NETWORK  
ON THE EXAMPLE OF ECOLOGICAL FOOD VALLEY CLUSTER 

 
Summary 

 
The organizational network, its essence and specificity are defined in the paper. The cluster 

was described as a particular type of organizational network. The Ecological Food Valley cluster, 
being a network of organisations and companies from Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships 
was characterized. There are presented the goals of cluster marketing communication, brand 
policy bases as well as  purposes and instruments of communication directed for internal stake-
holders and external networks. 

Keywords: organizational network, cluster, marketing 

Translated by Stanisław Skowron 
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MARKETING W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule omówiono wykorzystanie marketingu przede wszystkim do komunikacji między 
instytucją pomocy społecznej a jej klientami. Strony internetowe, broszury informacyjne, loko-
wanie idei, ambasadorzy idei, marki to działania obecne w programach społecznych oraz w lokal-
nych ośrodkach pomocy społecznej. Nacisk połoŜony na znalezienie optymalnej kombinacji 
działań marketingowych umoŜliwia najlepsze rozwiązywanie złoŜonych i lokalnych problemów 
społecznych. 

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej, marketing, marka 

Wprowadzenie 

Skuteczność narzędzi marketingowych w przedsiębiorstwach przyczyniła 
się do wdraŜania ich w instytucjach publicznych. Uniwersalność marketingu 
pozwala dostosowywać go do specyfiki pracy jednostek administracji publicz-
nej szczebla gminnego (m.in. Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej). Finansowanie wielu usług i dóbr oferowanych obywatelom przez takie 
instytucje jest subsydiowana przez państwo. Skuteczność i efektywność dyspo-
nowania tymi środkami jest przedmiotem szczególnej troski samego państwa, 
jak teŜ zainteresowania opinii publicznej. Wielowymiarowy kryzys, jaki do-
tknął w ostatnich latach Europę przyczynił się do zwiększenia grupy docelowej 
korzystającej z pomocy społecznej.  

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania technikami marke-
tingowymi w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Zadaniem ośrodków jest niesienie 
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pomocy społecznej społeczności lokalnej, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i moŜliwości i umoŜliwiającej osobom i rodzinom z terenu danej gminy 
przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie po-
konać. Dla skutecznej realizacji powyŜszej misji ośrodki opracowują, wdraŜają 
i utrzymują strony internetowe, włączają się do kampanii społecznych, reklam 
społecznościowych, przygotowują broszury informacyjne oraz dąŜą do tego, 
aby doskonalenie funkcjonowania ośrodków było stałym kierunkiem ich dzia-
łania. Deklarują takŜe naleŜytą staranność, aby realizowane cele i zadania były 
prowadzone zgodnie z prawem i wymogami stawianymi administracji publicz-
nej oraz z oczekiwaniami beneficjentów (klientów pomocy społecznej).  

Celem artykułu jest analiza działań i technik marketingowych w sektorze 
pomocy społecznej na przykładzie Ośrodków Pomocy Społecznej i pracy pra-
cowników socjalnych. Grupami docelowymi tych działań są zarówno klienci 
korzystający z pomocy społecznej, jak i organizacje pozarządowe (fundacje  
i stowarzyszenia) współpracujące w rozwiązywaniu problemów społecznych,  
a takŜe osoby zainteresowane problematyką usług społecznych.  

Istota pomocy społecznej  

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządo-
wej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, 
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc spo-
łeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w godnych warunkach. Zadaniem 
pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem2. Rodzaje 
problemów będących powodem udzielenia pomocy społecznej pogrupowano  
w tabeli 1. 

Pomoc społeczna realizuje swoje zadania przez róŜne typy placówek m.in. 
Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie. Szczególne znaczenie mają Ośrodki Pomocy Społecznej. 

 

 

 

                                                 
2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU z 2013, poz. 182, www.rcl.gov.pl 
(5.06.2013). 
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Tabela 1 

Rodzaje problemów i ich przyczyny uprawniające do korzystania z Pomocy Społecznej w Polsce 

Rodzaj problemu Przyczyna 
Ekonomiczny ubóstwo, bezrobocie 
Zdrowotny długotrwała choroba, cięŜka choroba, niepełno-

sprawność 
Rodzinny wielodzietność, ochrona macierzyństwa, bezradność 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezrad-
ność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
sieroctwo, przemoc w rodzinie 

Społeczny bezdomność, alkoholizm, narkomania 
Przystosowawczy (wskutek 
pobytu w określonej placów-
ce) 

trudność w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu 
z zakładu karnego, brak umiejętności w przystoso-
waniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej całodo-
bowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Integracyjny trudność w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 

Losowy (zdarzenia losowego) klęski Ŝywiołowe lub ekologiczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pomoc społeczna, infrastruktura, beneficjenci, świad-
czenia w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 21. 

Przykładem pracy socjalnej wykonywanej w Ośrodkach Pomocy Społecz-
nej jest: 

– pomaganie ludziom w zdobywaniu środków finansowych na zaspoko-
jenie potrzeb, 

– wydawanie decyzji o przyznaniu doŜywiania, 
– ułatwianie udzielania opieki zdrowotnej, 
– ocenianie zdolności ludzi do opieki nad dziećmi lub innymi podopiecz-

nymi, 
– poradnictwo i psychoterapia, 
– kierowanie do adresowanych programów instytucji rządowych i organi-

zacji pozarządowych, 
– mediacja, 
– rzecznictwo celów społecznych, 
– informowanie organizacji o ich obowiązkach wobec beneficjentów po-

mocy społecznej, 
– łączenie klientów/beneficjentów z zasobami. 
Udzielana pomoc moŜe mieć formę świadczeń pienięŜnych (głównie zasił-

ki), finansowania wydatków (np. składek na ubezpieczenie zdrowotne), usług 
(np. poradnictwo, usługi opiekuńcze). Generalnie moŜna ją podzielić na dostar-
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czanie produktów (pomoc rzeczowa i finansowa, świadczenia pienięŜne)  
i usług, do których kwalifikuje się zarówno usługi w postaci pracy socjalnej  
i poradnictwa, jak i finansowania wydatków na określone cele.  

Klienci pomocy społecznej stanowią znaczną część społeczeństwa. Liczbę 
osób korzystającą w 2011 roku ze świadczeń pomocy społecznej przedstawiono 
w tabeli 2.  

Tabela 2 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2011 roku w podziale  
na województwa 

Województwo 
Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 
Kwota świadczeń w zł 

Dolnośląskie 121 309 215 048 453 
Kujawsko-pomorskie 148 609 207 708 907 
Lubelskie 116 767 152 307 931 
Lubuskie 63 811 102 695 477 
Łódzkie 128 003 203 852 289 
Małopolskie 134 229 183 322 291 
Mazowieckie 220 700 336 125 267 
Opolskie 38 706 73 565 041 
Podkarpackie 131 677 164 562 748 
Podlaskie 73 325 104 825 557 
Pomorskie 120 632 184 943 360 
Śląskie 169 959 264 703 388 
Świętokrzyskie 81 656 121 590 870 
Warmińsko-mazurskie 120 770 183 750 500 
Wielkopolskie 152 089 239 612 476 
Zachodniopomorskie 105 058 175 086 209 
Razem 1 927 300 2 913 700 764 

Źródło: Sprawozdanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej MPiPS-03-R za I–XII. 2011 r., 
Zestawienie według województw, Departament Pomocy i Integracji Społecznej. 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe prawie 2 mln osób w całej Polsce korzystało w roku 
2011 roku z pomocy społecznej w róŜnej formie. Jest to rynek, który wymaga 
metod stosowanych w marketingu, aby powiadomić jego przedstawicieli o moŜ-
liwych do uzyskania dobrach i usługach w razie zaistnienia krytycznej sytuacji 
Ŝyciowej. KaŜdy z obywateli moŜe doświadczyć ryzyka predysponującego do 
pozyskania pomocy społecznej, a wtedy orientacja marketingowa podmiotów 
działających w tym sektorze nabiera szczególnego znaczenia. Zadaniem tych 
podmiotów jest skuteczne poinformowanie o ofercie, jaką dysponują, aby w jak 
najefektywniejszy sposób i jak najszybciej pomóc osobom w rozwiązaniu ich 
problemów i przyspieszyć proces inkluzji społecznej (powrotu do społeczeń-



Marketing w instytucjach pomocy społecznej 253

stwa). Warto przytoczyć ujęcie marketingu reprezentowane przez Ph. Kotlera, 
który określa marketing jako proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jed-
nostki i grupy przez wzajemną wymianę dóbr i wartości uzyskują to, czego 
potrzebują i pragną3. 

Techniki marketingowe stosowane w Ośrodkach Pomocy Społecznej 

Jedną z technik marketingowych są sposoby promocji działań Ośrodków 
Pomocy Społecznej z wykorzystaniem kanałów promocyjnych ATL (Above The 
Line) i BTL (Beyond The Line), które są obecnie szeroko stosowane. Kanały 
ATL skoncentrowane na tradycyjnych mediach masowych (internet, telewizja, 
radio, prasa) często propagują działania ośrodków, np. przeprowadzane są pro-
gramy i relacje z ich udziałem w reportaŜach społecznych, wywiady z kadrą 
kierowniczą i koordynatorami programów socjalnych. Kanały BTL nakierowa-
ne są bezpośrednio na kontakt z klientem i realizowane głównie przez pracow-
ników socjalnych, streetwokerów i wolontariuszy. Jest to o tyle znaczące, Ŝe 
grupa docelowa osób korzystających z pomocy społecznej jest bardzo zróŜni-
cowana (wiekowo, terytorialnie, kulturowo, światopoglądowo oraz w zaleŜno-
ści od posiadanego wykształcenia, rodzaju problemu, z którym indywidualna 
osoba się zmaga, doświadczeń Ŝyciowych i okoliczności, które stały się genezą 
dołączenia do grupy klientów pomocy społecznej). 

Autorka w okresie od stycznia do listopada 2012 roku przeanalizowała 113 
stron internetowych placówek pomocy społecznej. Dzięki tej analizie stwier-
dzono, Ŝe na stronach tych moŜna znaleźć następujące informacje: 
1. Przydatne z punktu widzenia klienta pomocy społecznej: 

– listę udzielanych świadczeń, 

– wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji  
w konkretnej sprawie, np. przyznania dodatku mieszkaniowego, 

– formularze druków do wypełnienia w formacie MS Word lub PDF, 

– informacje kontaktowe: numer telefonu stacjonarnego, czasami komór-
kowego, dokładny adres ośrodka, adres e-mail pracownika, wielokrot-
nie podawane były imiona i nazwiska pracowników socjalnych zajmu-
jących się konkretnym zagadnieniem, np. świadczeniami rodzinnymi, 
godzinami przyjmowania stron, numery pokojów lub stanowisk, gdzie 
dyŜurują pracownicy socjalni odpowiedzialni za poszczególne rodzaje 
świadczonej pomocy, 

                                                 
3 Ph. Kotler, Marketing management. Analysis, planning, implementation and control, Prentice 

Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1988, s. 3. 
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– wykaz telefonów zaufania, 

– aktualności o realizowanych programach, informacje z prasy o waŜnych 
społecznie sprawach, wydarzeniach z Ŝycia ośrodka, 

– wykaz adresów innych instytucji pomocy społecznej połoŜonych na te-
renie danej gminy, 

– wyciągi z aktów prawnych stanowiących podstawę do podjęcia inter-
wencji i działań zapobiegawczych oraz uprawniające do konkretnych 
decyzji wydawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej; wiele aktów 
prawnych opatrzonych było komentarzami ułatwiającymi przyswojenie 
sobie treści przepisów, np. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, 

– linki do programów realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej oraz organizacji pozarządowych, 

– linki do polecanych stron internetowych zawierających tematykę z za-
kresu pomocy społecznej. 

2. Informacje przydatne z punktu widzenia innych osób i organizacji interesu-
jących się działaniem pomocy społecznej takie, jak: 
– informacje o realizowanych programach współfinansowanych z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego, 
– zaproszenia dla osób i instytucji do inicjatyw na rzecz przeciwdziałania 

wybranym problemom społecznym (np. grupa inicjatywna powołująca 
stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gro-
dzisku Wielkopolskim), 

– uzyskane certyfikaty, np. systemu zarządzania jakością według wymagań 
normy ISO 9001, z opisami procedur, kart  i map procesów stosowanych 
w danym ośrodku, ankiety satysfakcji dla beneficjentów pomocy umoŜ-
liwiające ocenę pracy pracowników socjalnych i ich kompetencje, 

– informacje o prowadzonych rekrutacjach na wolne stanowiska pracy 
wraz z podaniem wymagań dla kandydatów, 

– archiwum projektów i wydarzeń odbywających się z udziałem ośrod-
ków. 

Odwiedzone strony w 89,3% przypadków cechowały się przestronnym 
układem graficznym, ułatwiały nawigację dzięki przydatnym banerom i foto-
grafiom, charakteryzowały się Ŝywymi kolorami, były łatwe do odczytu  
i w 38,5% zawierały ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością (wady wzroku). 
Były teŜ na bieŜąco aktualizowane (87,2%). Strony róŜniły się pozycjonowa-
niem (w gminach miejskich było ono lepiej zorientowane w 46,1% przypad-
ków) i kombinacjami haseł przedmiotowych.  
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Z innych technik marketingowych stosowanych w pomocy społecznej wy-
korzystywano: 

a) reklamy społeczne nadawane w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, 
gdzie treść komunikatu jest zazwyczaj częścią szerszej kampanii mają-
cej wypromować sposoby zapobiegania problemom społecznym lub 
zdrowotnym w populacji4; 

b) broszury dostępne w róŜnych punktach miasta o duŜym natęŜeniu ruchu 
pieszych – zawierające informacje o placówkach świadczących usługi 
społeczne i adresy innych instytucji pomocy społecznej oraz realizowa-
ne programy profilaktyczne i interwencyjne; 

c) lokowanie idei (idea placement) w filmach fabularnych, serialach tele-
wizyjnych – polegające na umieszczaniu wątków istotnych z punktu 
widzenia istotności pracy wykonywanej przez Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej i inne instytucje tego sektora; 

d) korzystanie z pomocy tzw. ambasadorów, tj. autorytetów publicznych  
w celu promowania określonej postawy społecznej; w programach pu-
blicystycznych, informacyjnych, dokumentalnych oraz telewizji tzw. 
śniadaniowej, coraz częściej moŜna zaobserwować wypowiedzi osób 
świata polityki, kultury i rozrywki angaŜujące się w rozwiązywanie 
problemów społecznych i relacjonujące swój udział w tego typu przed-
sięwzięciach; zachęca to takŜe innych członków społeczeństwa do na-
śladowania takich postaw, zauwaŜania problemów społecznych w swo-
im otoczeniu i angaŜowania się w ich rozwiązywanie. 

Wszystkie wymienione techniki często przenikają się wzajemnie, co ma 
kreować w świadomości społecznej istotę i cele działań tej specyficznej i po-
trzebnej instytucji. Wiele Ośrodków Pomocy Społecznej korzysta takŜe z marki 
gminy, w której działają, programów, w których uczestniczą, rzadziej są to 
marki placówek pomocy społecznej. 

Marka w Ośrodkach Pomocy Społecznej 

Marka (brand) jest znakiem rozpoznawczym, symbolem zawierającym cha-
rakterystyczne skojarzenia z produktem, organizacją, instytucją, programem 
społecznym bądź miejscem. Marka moŜe zawierać nazwę, logo, hasło rekla-

                                                 
4 R.J. Lowry, S. Hardy, C. Jordan, G. Wayman, Using social marketing to increase recruitment 

of pregnant smokers to smoking cessation service: a success story, „Public Health” 2004,  
No. 118, s. 241, V. Radulescu, I. Cetina, The impact of health care consumer education on mar-
keting strategies of health services organization, „Procedia Social and Behavioral Sciences” 
2011, No. 15, s. 388–393. 
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mowe, kolory, grafikę, postacie. Dobra, rozpoznawalna marka, kojarząca się 
pozytywnie jest nieodłącznym elementem sukcesu działań marketingowych5. 
Czynniki decydujące o pozytywnym wyróŜnieniu marki wśród innych to jej 
łatwość zapamiętania, unikatowość, miłe skojarzenia, jakie ze sobą niesie, ła-
twość umieszczenia marki (logotypu) na róŜnego typu materiałach promocyj-
nych, przewidywalność6.  

Ośrodki Pomocy Społecznej korzystają głównie z marek organizacji poza-
rządowych firmujących działalność zbieŜną z celami ośrodka lub marek wyko-
rzystywanych przy kampaniach społecznych dotowanych ze środków unijnych. 
Pojawiają się teŜ marki stworzone przez same ośrodki (tab. 3), które są ich zna-
kiem rozpoznawczym, ale takŜe stanowią czynnik zachęcający młodych ludzi 
do pracy w ośrodkach i innych instytucjach pomocy społecznej.  

Tabela 3 

Przykłady marek Ośrodków Pomocy Społecznej 

Przykład marki Właściciele marki 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rzeszowie 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zabierzowie 

Źródło: http://www.mops.krakow.pl/; http://www.mopsrzeszow.pl/; http://www.gops.zabierzow.org.pl/ 
(21.05.2012). 

MoŜliwość wykorzystywania własnej marki jest uatrakcyjnieniem prowa-
dzonej pracy socjalnej, partycypacji w programach społecznych, mobilizacją dla 
przestrzegania kodeksu etycznych zachowań, a nawet wydajniejszej pracy. Na 
stronach internetowych placówek pomocy społecznej widoczna jest identyfika-
cja wizualna toŜsama (74,2%) głównie z gminą na terenie, której znajduje się 
placówka (wykorzystanie herbu gmin, zdjęć charakterystycznych budynków  
i ulic, symboli lokalnych). 

                                                 
5 Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyŜszej efektywności, 

Wyd. WAIP/WSZPIZ, Warszawa 2007, s. 15. 
6 Harvard Business Review. Marketing, tłum. M. Lipa, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 150. 
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Inne działania marketingowe 

W wypadku współuczestnictwa w lokalnych kampaniach społecznych na 
rzecz problemów rozwiązywanych przez Instytucje Pomocy Społecznej mamy 
do czynienia z planami marketingowymi (tab. 4). 

Tabela 4 

Przykładowa struktura operacyjnego planu marketingowego dla realizacji zadań  
z zakresu pomocy społecznej 

Część planu Rozwiązywany problem Zawartość 
Cel Co chcemy osiągnąć w 

wyniku realizacji planu? 
Np. zmniejszyć liczbę osób nieuzy-
skujących naleŜnej im pomocy, 
uświadomić mieszkańców gminy  
o realizowanych w ośrodku progra-
mach, zachęcić do zmiany postaw 

Obszar docelowy Na kogo będzie skiero-
wana uwaga i oddziały-
wanie? 

Np. niesamodzielne osoby starsze, 
dzieci potrzebujące doŜywiania, oso-
by dotknięte przemocą 

Pozycja usłu-
gi/programu 

Czym chce się zachęcić 
beneficjentów? 

Cechy usługi/programu dające naj-
większą akceptację beneficjentów 

Marketing mix Jakim zestawem instru-
mentów zamierza się 
zrealizować cel? 

Sposób informacji o programach, 
usługach, forma realizacji, warunki 
uczestnictwa w programie, skorzy-
stania z usługi, gminne imprezy 
towarzyszące 

Kontrola realiza-
cji planu 

W jaki sposób zamierza 
się sprawdzać i oceniać 
uzyskane wyniki? 

Wywiad środowiskowy, konstrukcja 
kwestionariusza, metoda analizy wy-
ników 

BudŜet Ile będzie kosztowało 
wykonanie planu? 

Procent budŜetu gminy, powiatu lub 
województwa, dotacje z Unii Euro-
pejskiej, organizacje pozarządowe, 
partnerzy prywatni, firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marke-
tingu, Kraków 2000, s. 421. 

W planach polityki społecznej, której częścią jest pomoc społeczna, wyko-
rzystuje się wiele narzędzi stosowanych w marketingu dla przygotowania stra-
tegii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia rozwiązywania proble-
mów społecznych jest dokumentem określającym cele i zadania lokalnej wspól-
noty w dziedzinie polityki społecznej będący uzupełnieniem całościowej strate-
gii rozwoju lokalnego. Od 2004 roku w gminach, powiatach i województwach 
realizowane jest wieloszczeblowe planowanie społeczne z uwagi na członko-
stwo Polski w Unii Europejskiej i obowiązującej w niej zasadzie programowa-
nia funduszy strukturalnych, jak teŜ ustawie o pomocy społecznej.  
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Wojewódzkie plany marketingowe z zakresu strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych dotyczą, zgodnie z przepisami, zagadnień: wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi7. Plany gminne z tego zakresu będą dotyczyły m.in. 
wspierania rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar prze-
mocy. Dla opracowania skutecznej strategii stosuje się analizę SWOT i metody 
prognostyczne wykorzystywane teŜ w marketingu. Strategie społeczne gmin  
i powiatów charakteryzują się róŜną jakością, ale tam, gdzie umiejętnie wyko-
rzystywane są zasady stosowane w orientacji marketingowej uzyskuje się lepsze 
zrozumienie opracowywanych problemów, ułatwiona jest operacjonalizacja 
działań i mierzalność zakładanych celów. 

Podsumowanie 

W pomocy społecznej marketing jest narzędziem słuŜącym podnoszeniu jej 
skuteczności. W zaleŜności od specyficznych potrzeb mieszkańców danej gmi-
ny, na której terenie działa Ośrodek Pomocy Społecznej, moŜe to być: 
1. Marketing społeczny – wykorzystujący koncepcje, metody i techniki kla-

sycznego marketingu do promowania poŜądanych idei i działań w społecz-
ności lokalnej. Dla zabezpieczenia słusznych potrzeb społecznych moŜna  
w konkretnym programie połączyć go z CRM (Cause Related Marketing), 
marketingiem zaangaŜowanym społecznie, który obejmuje działania marke-
tingowe firm komercyjnych działających, np. na terenie danej gminy, po-
wiatu lub województwa, które wspierając sprawy istotne dla konkretnej 
społeczności osiągają korzyść handlową. 

2. Marketing terytorialny, który promuje dane miejsce lub instytucje samorzą-
dową. Ośrodki Pomocy Społecznej mogą pozyskiwać w ten sposób partne-
rów programów społecznych, wykwalifikowanych pracowników socjal-
nych, wolontariuszy. Takie działania są korzystne społecznie i mogą 
usprawniać tradycyjne formy kierowania Ośrodkami Pomocy Społecznej 
oraz innymi placówkami działającymi w tym obszarze.  

 
 
 
 

                                                 
7 Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU z 2009, nr 84, 

poz. 712 z późn. zm., www.sejm.gov.pl (6.04.2013). 



Marketing w instytucjach pomocy społecznej 259

MARKETING IN THE SOCIAL SERVICES INSTITUTION 
 

Summary 
 
The paper discusses the use of marketing for communication between the social security in-

stitution and clients. The actions used by social programmes and district social center are web-
sites, brochures, idea placement, goodwill ambassador and brands. The emphasis on finding the 
optimal combination of marketing methods enables a better solving of  local difficult social prob-
lems. 

Keywords: social services, social services centre, marketing, brand 

Translated by Dominika Socha 
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JAKOŚĆ JAKO NARZ ĘDZIE KSZTAŁTOWANIA  
PRODUKTU USŁUGOWEGO KWATER WIEJSKICH 

 
 
 
Streszczenie 

Agroturystyka ściśle powiązana jest z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, którego właści-
ciele organizują wypoczynek dla turystów i odwiedzających. Jakość w dobie postępującej dywer-
syfikacji potrzeb i oczekiwań ludzkich uwaŜana jest zarówno przez konsumentów, jak i producen-
tów za jeden z najwaŜniejszych efektów wszelkiego rodzaju działalności, zwłaszcza usługowej. 
Razem z ceną produktu stanowi podstawowy wyznacznik marketingowy decydujący o rodzaju 
nabywanych towarów i usług przez poszczególnych klientów. W wypadku usług agroturystycz-
nych o poziomie jakości, a w konsekwencji o zdolności zaspokajania potrzeb i oczekiwań tury-
stycznych decydują ich specyficzne cechy, takie jak komplementarność, substytucyjność, zróŜni-
cowany pod względem czasowym, przestrzennym i rodzajowym popyt turystyczny, mniejsza 
podatność na postęp techniczny i technologiczny, wymagana obecność konsumenta, abstrakcyj-
ność. 

Słowa kluczowe: jakość, kwatera wiejska, produkt agroturystyczny 

Wprowadzenie 

Gospodarstwa agroturystyczne i kwatery wiejskie są identyfikowane w ca-
łym systemie podaŜy usług noclegowych jako uzupełnienie bazy noclegowej. 
W wielu gminach wiejskich i określonych destynacjach turystycznych, kwatery 
wiejskie stanowią podstawę działalności noclegowej, a niekiedy jedyną ofertę 
hotelarską. Jednocześnie kwatery wiejskie w niektórych klasyfikacjach określa-
ne są jako obiekty wykorzystywane na cele hotelarskie turystyki lub teŜ obiekty 
zakwaterowania indywidualnego. Okazuje się, Ŝe niekiedy bardziej opłacalne  

                                                 
1 daniel.szostak@wp.pl. 
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i racjonalne ekonomicznie jest przystosowanie juŜ funkcjonującego domu 
mieszkalnego na cele noclegowe (jako kwatera wiejska) niŜ budowa obiektu 
noclegowego wyłącznie do realizacji celów usługowych, zwaŜywszy na fakt, Ŝe 
agroturystyka jest jednym z subsektorów turystyki mocno naraŜonych na wpływ 
sezonowości. Zazwyczaj kwatery wiejskie po sezonie turystycznym powracają 
okresowo do pełnienia funkcji podstawowej, pierwotnej, tj. mieszkalnej właści-
cieli (rolników).  

Agroturystyka ściśle powiązana jest z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
którego właściciele organizują wypoczynek dla turystów i osób odwiedzają-
cych. Turyści przebywający na terenach wiejskich nie zawsze mają moŜliwość 
wyboru róŜnego rodzaju zakwaterowania. Bazę noclegową moŜna jednak po-
dzielić na zakwaterowanie z obsługą (zapewnienie noclegu, wyŜywienie pełne 
lub częściowe, domowy charakter obsługi, gościnność) oraz zakwaterowanie 
bez obsługi (tylko nocleg). Zakwaterowanie bez obsługi obejmuje przede 
wszystkim wynajem kwater w domu rolnika, domków kempingowych i letni-
skowych, pól biwakowych, pól kempingowych, starych chat niewykorzystywa-
nych przez rodzinę rolnika, przebudowanych lub adaptowanych budynków 
gospodarczych, innych nieruchomości zaadaptowanych na potrzeby pobytowe 
turystów, np. młyny wodne, wiatraki, strychy. Wybór kwater wiejskich jako 
miejsc noclegu oraz spędzania czasu wolnego na wsi jest podyktowana wieloma 
czynnikami m.in. przez: 

– umiarkowane, przystępne ceny zakwaterowania; cena zazwyczaj jest 
skorelowana z wąskim zakresem usług oraz podstawową, minimalną 
jakością wyposaŜenia i obsługi, 

– atrakcyjne turystycznie walory rekreacyjne i kulturowe okolic kwater 
wiejskich, 

– moŜliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą otaczającą kwaterę 
wiejską, 

– moŜliwość kontaktu z innymi ludźmi, tj. współkwaterobiorcami, rodzi-
ną gospodarza, mieszkańcami wsi, 

– dobre wyposaŜenie kwater, najczęściej zapewniające zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb turystów, 

– wypoczynek i aktywizacja dostosowana do potrzeb turysty, 
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– moŜliwość korzystania ze zdrowej Ŝywności, zwłaszcza tej przygoto-
wywanej u gospodarzy z produktów miejscowych, lokalnych2. 

Usługi noclegowe traktowane jako szeroko rozumiane zakwaterowanie są 
skierowane najczęściej do konkretnych rynków docelowych, istotnych z punktu 
widzenia kształtowanego produktu oraz podejmowanych działań marketingo-
wych. Produkt taki musi być dostosowany do potrzeb tychŜe odbiorców i za-
spokajać ich podstawowe potrzeby i oczekiwania. Zatem do najczęstszych od-
biorców produktu usługowego oferowanego przez agrogospodarzy naleŜą m.in. 
rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (turystyka familijna), 
osoby starsze, grupy towarzyskie (np. młodzieŜ), miłośnicy przyrody (w tym 
ekoturyści), osoby niepełnosprawne, turyści zagraniczni, mieszkańcy miast oraz 
osoby szukające oferty opartej na ciszy i spokoju połączone z kontaktem z natu-
rą i małym ruchem turystycznym.  

Determinanty jakości oferty usługowej kwater wiejskich 

Zapewnienie jakości w kwaterze wiejskiej wymaga ustosunkowania się do 
potrzeb i oczekiwań konkretnych grup odbiorców, a takŜe uwzględnienia zróŜ-
nicowania potrzeb i oczekiwań róŜnych grup odbiorców przebywających rów-
nocześnie w danej kwaterze wiejskiej w tym samym czasie3. 

Część determinantów jakościowych, które moŜna przypisać kwaterom wiej-
skim jest najczęściej toŜsama z determinantami opisującymi funkcjonalność 
obiektów hotelarskich i noclegowych funkcjonujących niekoniecznie na obsza-
rach wiejskich. Zarówno kwatery wiejskie, jak i inne obiekty hotelarskie, które 
moŜna spotkać w wielu klasyfikacjach, zaspokajają te same potrzeby związane 
z wypoczynkiem dziennym i nocnym, wyŜywieniem, higieną osobistą itp.  
W obu wypadkach jakość oferowanych usług będzie zaleŜeć przede wszystkim 
od oczekiwanego standardu przez samych kwaterobiorców, sposobów podejścia 
do jakości (technicznej i funkcjonalnej) przez samych gestorów, formalnych  
i nieformalnych wymogów, jakie nakłada przynaleŜność do stowarzyszeń agro-
turystycznych itp. Z kolei przepisy kategoryzacyjne, dotyczące obiektów hote-
larskich obowiązujące w Polsce i wielu krajach europejskich, odnoszą się  
w swojej istocie najczęściej do standardów minimalnych, jakie muszą spełniać 

                                                 
2 A. Jęczmyk, Gospodarstwa agroturystyczne jako element zagospodarowania turystycznego, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 466, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 9, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 117–120. 

3 J. Sikora, A. Wartecka-WaŜyńska, Wybrane teoretyczne aspekty agroturystyki, Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 664, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 18, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 9–21. 
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obiekty hotelarskie, przy czym kwatery wiejskie i agroturystyczne nie są wy-
mieniane jako osobna grupa obiektów hotelarskich. W takim wypadku obiekt 
noclegowy działający na wsi poddany procedurze kategoryzacyjnej nie będzie 
kwaterą wiejską, ale obiektem hotelarskim działającym na wsi, czyli np. hote-
lem, pensjonatem, kempingiem. Działalność usługowa prowadzona przez wielu 
gestorów kwater wiejskich napotyka trudności związane ze spełnieniem for-
malnych wymogów kategoryzacyjnych, tj. najczęściej obiekty takie zanim zo-
stały kwaterami wiejskimi były normalnymi domami, a projektant i przyszły 
uŜytkownik zwykle nie myślał o funkcji usługowej (np. noclegowej) w trakcie 
projektowania, a potem budowania. Czasami się zdarza, Ŝe standard kwatery 
wiejskiej odbiega znacznie od oczekiwań przeciętnego turysty, takich jak np. 
pokój z własną łazienką,  

Jakość w dobie postępującej dywersyfikacji potrzeb i oczekiwań ludzkich 
uwaŜana jest zarówno przez konsumentów, jak i producentów za jeden z naj-
waŜniejszych efektów wszelkiego rodzaju działalności, zwłaszcza usługowej. 
Razem z ceną produktu stanowi podstawowy wyznacznik marketingowy decy-
dujący o rodzaju nabywanych towarów i usług przez poszczególnych klientów. 
Bardzo często i to głównie w wypadku usług, pojawia się trudny do rozwiązania 
problem sposobu pomiaru jakości. Wynika to głównie z cech charakteryzują-
cych same usługi. Brak materialnego charakteru powoduje, Ŝe pojawia się pyta-
nie, jak określić jakość usług i czy jest moŜliwe wypracowanie odpowiedniego 
modelu, na podstawie którego moŜna byłoby ustanowić standard jakościowy 
poszczególnych usług. Jedność produkcji i konsumpcji zmusza oferentów 
usług, przez specyficzny proces produkcji, do ciągłego wpływania na świado-
mość konsumencką poszczególnych klientów w taki sposób, aby rzeczywista 
konsumpcja nie odbiegała od oczekiwań, co do właściwego zaspokajania zaist-
niałych potrzeb4. 

Rola jakości w zaspokajaniu potrzeb turystycznych 

W wypadku usług agroturystycznych, o poziomie jakości, a w konsekwen-
cji o zdolności zaspokajania potrzeb i oczekiwań turystycznych, decydują ich 
specyficzne cechy, takie jak komplementarność, substytucyjność, zróŜnicowany 
pod względem czasowym, przestrzennym i rodzajowym popyt turystyczny, 
mniejsza podatność na postęp techniczny i technologiczny, wymagana obecność 

                                                 
4 D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wyd. Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 75. 
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konsumenta, abstrakcyjność. W dalszej części zaprezentowano charakterystykę 
poszczególnych cech. 

Komplementarność jest cechą, która odnosi się nie tylko do moŜliwości 
uzupełniania się przez poszczególne usługi w trakcie konsumpcji i udostępnia-
nia danego produktu jako całości (na produkt agroturystyczny składają się naj-
częściej następujące cząstkowe komplementarne świadczenia: usługi noclegowe 
i Ŝywieniowe kwater wiejskich, rekreacyjne innych podmiotów, handlowe, 
transportowe, usługi banku kwater itp.), ale takŜe do oferentów poszczególnych 
usług, którzy są w duŜej mierze zaleŜni od siebie. Komplementarność odnosi się 
takŜe do ścisłego związku, np. usług zakwaterowania z walorami turystycznymi 
poszczególnych regionów. Umiejętność zagospodarowania walorów turystycz-
nych, a jednocześnie kształtowanie niesformalizowanej współpracy, np. między 
uzupełniającymi się kwaterami wiejskimi świadczącymi usługi turystyczne 
powoduje, Ŝe aby zainteresować potencjalnego klienta ofertą przestrzeni wiej-
skiej, szeroką i jednocześnie kompleksową, naleŜy stale wpływać na kształto-
wanie odpowiedniego poziomu jakościowego usług turystycznych, który podle-
ga i będzie podlegać stałej weryfikacji ze strony konsumentów. 

Substytucyjność jako kolejna cecha ma duŜy wpływ na kształtowanie jako-
ści oferowanych usług agroturystycznych, gdyŜ moŜliwość wyboru między 
róŜnymi sposobami zaspokojenia takiej samej potrzeby turystycznej wymusza 
na oferentach przyjęcie właściwej postawy prokonsumenckiej, która powinna 
wyraŜać się w postaci ciągłego doskonalenia systemu zapewnienia jakości  
w poszczególnych kwaterach wiejskich. Jednocześnie wybór sposobu zaspoko-
jenia danej potrzeby zaleŜy od specyfiki samej usługi oraz gustu gości, którzy 
decydują się na taki, a nie inny sposób spędzenia swojego czasu wolnego na 
wsi. Na lokalnym wiejskim rynku turystycznym potencjalny turysta moŜe wy-
brać ofertę noclegową róŜnych oferentów, mogą to więc być typowe kwatery 
wiejskie, kwatery agroturystyczne (nocleg u rolnika), kwatery prywatne (naj-
częściej pokoje do wynajęcia), pensjonaty, kempingi i inne dostępne na danym 
rynku obiekty hotelarskie i obiekty przystosowane do świadczenia usług nocle-
gowych. 

ZróŜnicowany pod względem czasowym, przestrzennym i rodzajowym po-
pyt turystyczny jest cechą, która powoduje, Ŝe bardzo często pojawia się trud-
ność świadczenia usług agroturystycznych o kaŜdej porze i w kaŜdym czasie na 
jednakowym poziomie jakościowym. Szczególne znaczenie ma występująca 
sezonowość popytu na usługi agroturystyczne oraz jej silne zdeterminowanie 
przestrzenne i czasowe, które uzaleŜnione jest od występowania określonych 
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walorów turystycznych na wsi jako podstawowych elementów pakietów tury-
stycznych oferowanych kwaterobiorcom indywidualnym i grupowym. Sezono-
wość popytu najczęściej jest spowodowana warunkami klimatycznymi oraz 
zinstytucjonalizowanym charakterem organizacji wyjazdów turystycznych (wa-
kacje i czas wolny najczęściej są realizowane w okresie letnim w miesiącach 
lipiec–sierpień). 

Mniejsza podatność na postęp techniczny i technologiczny jest cechą, która 
powoduje, Ŝe przy świadczeniu usług agroturystycznych i kształtowaniu jego 
właściwego poziomu decyduje dobór i selekcja personelu, zwłaszcza tego ma-
jącego bezpośredni kontakt z klientem oraz zarządzanie nim, a więc kształto-
wanie jego kwalifikacji oraz odpowiednich postaw wobec procesu produkcyj-
nego i samego klienta. Postęp techniczny i technologiczny ma duŜe znaczenie  
w wypadku tych komponentów usługi agroturystycznej w procesie produkcyj-
nym, w których występuje duŜe uzaleŜnienie od takich dóbr rzeczowych, jak 
środki transportowe, budynki i ich wyposaŜenie itp. 

Wymagana obecność konsumenta (jedność produkcji i konsumpcji, nie-
moŜność magazynowania) charakteryzuje się tym, Ŝe produkcja usługi agrotu-
rystycznej odbywa się w obecności kwaterobiorcy i w momencie wytwarzania 
usługa zostaje skonsumowana. Ma to istotne znaczenie na sposób kształtowania 
się postawy projakościowej oferenta. Wymagania konsumentów oraz ich 
uczestnictwo i obecność stają się waŜnym elementem oferowanego produktu 
oraz aktywnie wpływają na jakość bieŜącą – następuje ciągła ocena jakości 
róŜnych jej elementów, tj. wyposaŜenia, czystości, zakresu usług, poziomu bez-
pieczeństwa, komfortu, sprawności działania urządzeń, obsługi ze strony pra-
cowników tzw. pierwszej linii. Obecność konsumenta wpływa równieŜ na po-
ziom i standard gościnności, która często ma charakter niematerialny, ale jed-
nocześnie istotny z punktu widzenia subiektywnej oceny oferty. 

Abstrakcyjność jest cechą, która związana jest z brakiem moŜliwości wy-
próbowania usługi przed właściwą konsumpcją, odmiennie jak to jest moŜliwe 
w wypadku dóbr materialnych. Niezadowolenia w trakcie pierwszej konsumpcji 
danej usługi w konkretnej kwaterze wiejskiej nie spowoduje zniechęcenia tury-
sty wobec usługi, ale spowoduje wybór innej kwatery, która świadczy takie 
same usługi, ale z punktu widzenia samego turysty, na wyŜszym poziomie jako-
ściowym. DuŜe znaczenie ma w tym wypadku odpowiednia i dostępna informa-
cja turystyczna, która powinna kształtować poŜądaną przez kwaterodawcę 
świadomość konsumenta na temat poziomu jakościowego oferty. Jednym ze 
skuteczniejszych narzędzi konkretyzowania jakości dostępnej na miejscu  
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w kwaterze wiejskiej oferty jest informacja płynąca do potencjalnych konsu-
mentów m.in. przez kanały internetowe, a w szczególności strony własne i ob-
ce, które powinny zawierać podstawowe informacje o ofercie wraz z cennikiem, 
zdjęciami budynku i okolic itp. Najczęściej niska jakość występuje wtedy, gdy 
jakość zastana na miejscu odbiega znacząco od wzorca produktu dostępnego  
w określonym nośniku, np. katalogu, ulotce lub stronie internetowej. NaleŜy 
unikać takich błędów, a informacja powinna być rzetelna i wiarygodna, nieza-
kłamana. 

Badając jakość oferty obszaru recepcji turystycznej (np. regionu turystycz-
nego, danej wsi) naleŜy wziąć pod uwagę m.in. dostępność komunikacyjną 
destynacji, motywy przyjazdów turystów, źródła informacji o miejscu destyna-
cji turystycznej, elementy zagospodarowania turystycznego i okołoturystyczne-
go oraz poziom zainteresowania ze strony aktualnych i potencjalnych turystów, 
rodzaj wykorzystywanych obiektów noclegowych i gastronomicznych, relację 
między jakością a ceną poszczególnych elementów składowych infrastruktury 
turystycznej, jak i całego produktu turystycznego, mankamenty oferty tury-
stycznej (punkty krytyczne obsługi ruchu turystycznego), silne i słabe strony 
oferty turystycznej. 

Tury ści a jakość kwater wiejskich 

ZłoŜoność pojęcia jakości usług oferowanych przez kwatery wiejskie uza-
sadnia potrzebę analizy wielu elementów i czynników, które na nią wpływają. 
Praktyka pokazuje, Ŝe występują znaczne rozbieŜności między postrzeganiem 
problematyki jakości kwaterobiorców i kwaterodawców. Według kwaterodaw-
ców, najwaŜniejszym elementem działań projakościowych jest zapewnienie 
rzetelnej i miłej obsługi, zgodność obsługi z ofertą, relacja jakości do ceny oraz 
elementy zagospodarowania i dostępność do urządzeń rekreacyjnych. Miła ob-
sługa odgrywa szczególne znaczenie, gdyŜ kształtuje opinię o całości oraz 
zmniejsza znaczenie ceny produktu. Zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi 
powinno zapewnić wzrost zadowolenia klientów oraz chęć powtórnego pobytu, 
pozytywne opinie na temat kwaterodawcy5. 

Turyści oceniając jakość kwater wiejskich biorą zaś najczęściej pod uwagę 
następujące kryteria: 

                                                 
5 Z. Zontek, E. Lipianin-Zontek, Kształtowanie jakości usług gastronomicznych i noclegowych, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 664, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 18, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 35–46. 
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1. Lokalizacja danej kwatery wiejskiej (usytuowanie kwatery wiejskiej i wa-
runki otoczenia – cisza, perspektywa widokowa itp.), a w szczególności wa-
runki dojazdu. DuŜe znaczenie odgrywa w tym wypadku bliskość lub odda-
lenie od węzłów komunikacyjnych. Wśród wielu klientów turystyki wiej-
skiej i agroturystyki preferowane są lokalizacje oddalone od cywilizacji, 
gwarantujące ciszę i spokój. Przy planowaniu przedsięwzięcia agrotury-
stycznego naleŜy wziąć pod uwagę w szczególności połoŜenie gospodar-
stwa (im atrakcyjniejsze, tym korzystniej). 

2. Rzetelna i łatwo dostępna informacja o ofercie konkretnej kwatery wiejskiej 
lub ofercie kwater wiejskich działających na danym obszarze; w tym wy-
padku istotny jest sposób dotarcia do klientów z ofertą czy teŜ wiarygod-
ność oferty (przekaz zgodny z rzeczywistością). Dostępność informacji sta-
je się niekiedy synonimem pewnego rodzaju działań projakościowych pro-
wadzonych przez kwatery wiejskie czy teŜ stowarzyszenia agroturystyczne 
i turystyki wiejskiej. Oferta wypoczynku powinna być tak skonstruowana, 
by w pełni oddawała rzeczywistość, a jednocześnie zawierała wszystkie 
elementy interesujące potencjalnego turystę, tj. krótki opis obiektu (połoŜe-
nie, odległość od lasu, jeziora itp.), rodzaj świadczonych usług (np. nocleg, 
nocleg ze śniadaniem), opis pomieszczeń przeznaczonych dla turystów, 
okres funkcjonowania obiektu (obiekt całoroczny, sezonowy: kwiecień–
październik), moŜliwość dojazdu (warto zamieścić w ofercie mapkę dojaz-
du do gospodarstwa), moŜliwość przyjazdu ze zwierzętami, ceny za pobyt 
wraz ze zniŜkami. 

3. Zapewnienie odpowiednich elementów materialnych usługi oferowanej 
przez kwaterę wiejską: wyposaŜenie i wielkość pokoi ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków zakwaterowania, usług gastronomicznych oraz 
zapewnieniem czystości i odpowiedniego standardu sanitarno-higieniczne-
go. Klienci w znacznej mierze oceniają jakość za pomocą zmysłu wzroku, 
więc istotna jest nie tylko liczba sprzętów, ale takŜe materiały z jakich są 
wykonane, częstotliwość uŜytkowania, wymian i modernizacji, amortyzacja 
sprzętu, kolorystyka, dostęp i czystość węzłów sanitarnych, sprawne oświe-
tlenie, ogrzewanie itp. Coraz częściej turyści za akceptowany standard jako-
ściowy uwaŜają odpowiednio wyposaŜony pokój z łazienką, czajnik, Ŝelaz-
ko, odbiornik TV z programem telewizji satelitarnej, dostęp do samodziel-
nej kuchni lub aneksu kuchennego (wraz z lodówką i niezbędnym wyposa-
Ŝeniem), miejsce zabaw dla dzieci, internet (najlepiej bezprzewodowy) oraz 
bezpieczny parking. Czasami rodzice oczekują specjalnego wyposaŜenia 
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wyposaŜenia związanego z dziećmi (łóŜeczko, krzesełko do karmienia, wa-
nienka, nocnik, nakładka na sedes). Na przykładowy produkt agrotury-
styczny kwatery wiejskiej składa się najczęściej: zakwaterowanie (pokoje  
o róŜnej pojemności i typie wraz z dostępem do części wspólnej, np. sala 
kominkowa, miejsce do grillowania), częściowe lub całodniowe smaczne 
domowe posiłki, dostęp do atrakcji (np. jazda konna, wędkowanie, wypoŜy-
czalnia rowerów), uczestniczenie w Ŝyciu wsi, udział w typowych pracach 
gospodarskich, udział w innych pracach, np. szydełkowanie, przygotowy-
wanie potraw regionalnych, udział w obrzędach i tradycjach ludowych. 
Najczęściej spotykane typy pokoi w kwaterach wiejskich to: 2-, 3-, 4-
osobowe oraz typu studio (dwupokojowe). Oprócz wyposaŜenia, pokoje 
powinny być odpowiednio pomalowane i wyposaŜone w funkcjonalne wy-
kładziny lub dywany. Na jakość mieszkania składa się m.in. rozkład pokoi, 
oświetlenie, jakość ścian, podłóg, urządzeń sanitarnych, ogrzewanie, zaś na 
jakość umeblowania i wyposaŜenia składa się m.in. jakość posłań, naczyń, 
mebli, zasłon. 

4. Dostępność w obrębie kwatery wiejskiej (gospodarstwa agroturystycznego) 
do urządzeń umoŜliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego gości (np. 
urządzenie do rekreacji, animacji czasu wolnego przez dorosłych i dzieci). 
WaŜnym staje się funkcjonalność i bezpieczeństwo uŜytkowania, róŜnorod-
ność oferty. Szczególną uwagę turyści familijni zwracają na odpowiednio 
wyposaŜone i bezpieczne place zabaw dla dzieci (piaskownica, huśtawka, 
plac do gry, urządzenia do zabaw itp.). 

5. Dostępność poza obrębem kwatery wiejskiej (gospodarstwa agroturystycz-
nego) do urządzeń umoŜliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego go-
ści (np. szlaki turystyczne słuŜące uprawianiu róŜnych form aktywności  
i turystyki kwalifikowanej, obiekty kulturalne, sportowe). 

6. Dostępność w okolicy do róŜnych uŜytecznych obiektów: infrastruktury 
handlowej (np. sklepy spoŜywcze), usługowej (np. punkty gastronomiczne, 
bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, gabinety kosmetyczne), społecznej 
(np. przychodnie zdrowia, punkty dentystyczne, apteki), kościół itp. 

7. Odpowiednia obsługa gości przez kwaterodawców (agrogospodarzy),  
tj. fachowość, znajomość języków obcych, kompetencje, schludny wygląd, 
znajomość procedur obsługi gości, uprzejmość, gościnność, zapewnienie 
bezpieczeństwa i komfortu w róŜnych postaciach (np. komfort przeciwpo-
Ŝarowy, termiczny, oświetleniowy, higieniczny), domowy charakter kwate-
ry; moŜliwość uczestniczenia w pracach gospodarskich, doglądania inwen-



Daniel Szostak 270

tarza Ŝywego oraz spoŜywania posiłków razem z rodziną gospodarza  
i przygotowanych w gospodarstwie na bazie produktów wiejskich. Niektóre 
kwatery wiejskie akceptują obecność i obsługę zwierząt (np. kotów, psów). 

8. Atrakcje naturalne (środowiskowe) w postaci walorów turystycznych i oko-
łoturystycznych (przyrodniczych, kulturalnych), w tym moŜliwość poznania 
cyklu Ŝycia oraz pracy rodziny właściciela kwatery wiejskiej. DuŜą rolę od-
grywają walory turystyczne o istotnym znaczeniu rekreacyjnym i wypoczy-
kowym, np. morze, jeziora, rzeki. 

9. Bezpieczeństwo w domu i gospodarstwie – brak źródeł zagroŜeń, oświetle-
nie podwórza, dostępna apteczka, dozorowany parking. 

10. Ekologiczny, zgodny z naturą charakter kwatery wiejskiej (np. segregacja 
śmieci, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, recykling); szczególne 
znaczenie w odbiorze mają gospodarstwa agroturystyczne o charakterze 
ekologicznym oferujące własne produkty rolne. 
Jakość produktu kwatery wiejskiej moŜna rozpatrywać równieŜ z dwóch 

podstawowych punktów widzenia, czyli klienta (kwaterobiorcy) i usługodawcy 
(kwaterodawcy, gestora kwatery wiejskiej). Rozpatrywanie jakości oczami 
klienta kwatery wiejskiej odbywa się na podstawie kilku kluczowych elemen-
tów, do których warto się odnieść6.  

Pierwszym elementem jest obejście kwatery wiejskiej, na które składa się 
krajobraz, otoczenie (rodzaj architektury, porządek i czystość w obejściu, do-
jazd do kwatery, parking), budynek (wyposaŜenie pokoi, domowy charakter, 
czystość, obszerność i wygoda, komfort pobytu). DuŜą rolę w systemie zapew-
nienia jakości kwatery wiejskiej odgrywa wygląd miejsca i samego budynku 
usługowego (noclegowego). Turysta zwraca uwagę na wiele czynników, lecz do 
najwaŜniejszych naleŜy czystość i porządek panujący w obejściu gospodarskim. 
Teren powinien być uporządkowany, wolny od rozrzuconych urządzeń i sprzę-
tów rolniczych, biegającego ptactwa domowego itp. WaŜnym elementem jest 
wygląd budynków gospodarskich (nie powinny robić wraŜenie zaniedbanych), 
czyli powinny być otynkowane i pomalowane, schody i tarasy muszą być wy-
posaŜone w barierki, a płot okalający gospodarstwo powinien być kompletny. 
JeŜeli obejście nie będzie estetyczne, turysta moŜe nie skorzystać z oferty wy-
poczynku i poszukać innej kwatery. 

Kolejnym elementem są usługi podstawowe, na które składa się wyŜywie-
nie: smak, wygląd, róŜnorodność, sposób (podania), napoje (róŜnorodność, 

                                                 
6 C. Rozman, M. Potocnik, K. Pazek, A. Borec, D. Majkowic, M. Bohanec, A multi-criteria  

assessment of tourism farm service quality, „Tourism Management” 2009, No. 30, s. 636–637. 
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sposób podania, tradycja), postawa, odpowiednie nastawienie się do obsługi 
(personelu do klientów, personelu wobec siebie – jakość pracy zespołowej), 
schludność personelu. 

WaŜne znaczenie w obsłudze odgrywają równieŜ usługi dodatkowe, uzu-
pełniające, aktywizujące czas wolny gościa, dające moŜliwość uprawiania róŜ-
nych sportów, zapewniające aktywność ruchową, animację czasu wolnego, 
dostęp do pamiątek, rękodzieła itp. oraz usługi fakultatywne, tzw. usługi do 
wyboru, np. wycieczki po okolicy do wyboru, róŜne formy spędzania czasu 
wolnego, organizacja imprez integracyjnych dla gości. 

Podsumowanie 

Kluczowym elementem, który pozwala poprawić konkurencyjność produk-
tów turystycznych (w tym usług agroturystycznych i turystyki wiejskiej), jest 
ciągłe doskonalenie jakości oferty. WiąŜe się to z tym, Ŝe obecnie świat wkra-
cza w epokę „turystyfikacji” Ŝycia społecznego, która polega na tym, Ŝe kaŜda 
zmiana miejsca zamieszkania, niezaleŜnie od celu podróŜy, traktowana jest jako 
wyjazd turystyczny, a co za tym idzie wszyscy stają się turystami. W takiej 
sytuacji potrzeby turystów, które przyczyniły się do wyjazdu oraz pojawiły się 
w jego trakcie stają się istotne z punktu widzenia producentów róŜnego rodzaju 
dóbr i usług na rynku turystycznym i okołoturystycznym. Dla wielu przedsię-
biorstw turystycznych, w tym kwater wiejskich, jakość oferowanych usług staje 
się waŜnym elementem i narzędziem przetrwania na ciągle rozwijającym i jed-
nocześnie zmieniającym się współczesnym rynku. Jakość usług kwater wiej-
skich staje się decydującym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze go-
spodarstwa jako miejsca destynacji turystycznej.  
 

THE QUALITY AS THE TOOL OF SERVICE-PRODUCT DESIGN  
OF RURAL QUARTERS 

 

Summary 
 

Rural quarters are strictly connected with farms, whose owners organize recreation for tour-
ists and visitors. The crucial element which permits to improve the competitiveness of tourism 
products (in this of agricultural tourism services and the rural tourism), is the continuous im-
provement of the quality of the offer. The quality and the price together are the main marketing 
indicator, deciding about the kinds of products and services purchased by clients. The quality of 
agricultural services, and thus the ability of fulfilling tourist needs and wants, is determined by 
such attributes as complementarity, substitutability, diverse in terms of time, spatial and generic 
tourist demand, less susceptible to technological progress, required presence of the consumer, 
abstractness. 

Keywords: the quality, the rural lodging, rural quarter, the agricultural tourism product 
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AKTYWNOŚĆ MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW  
W WARUNKACH ZRÓWNOWA śONEGO ROZWOJU 

 
 
 
Streszczenie 

Działanie przedsiębiorstwa w warunkach zrównowaŜonego rozwoju związane jest z ko-
niecznością realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu musi zostać odzwierciedlona na wszystkich poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
takŜe w ich działaniach marketingowych. W aktualnej rzeczywistości gospodarczej marketing 
powinien zmieniać się w kierunku ekologicznego i społecznego zrównowaŜenia. Niezmiernie 
waŜne jest dlatego, aby właściwie realizowane działania marketingowe (marketing zrównowaŜo-
ny) były traktowane jako narzędzie kreowania przewagi konkurencyjnej. 

Słowa kluczowe: rozwój zrównowaŜony, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównowaŜenie 
biznesu, marketing zrównowaŜony 

Wprowadzenie 

Rozwój zrównowaŜony traktuje cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne 
w sposób równorzędny, generując poŜądane tempo wzrostu gospodarczego, nie 
większe jednak niŜ tempo odnawialności zasobów przyrodniczych. Przedsię-
biorstwa powinny zatem realizować swoją aktywność rynkową z uwzględnie-
niem idei społecznej odpowiedzialności biznesu, która integruje działalność 
biznesową z interesami otoczenia, a potrzeby wszystkich interesariuszy przed-
siębiorstwa znajdują odzwierciedlenie w polityce i działaniach firmy. Przeja-
wem uwzględnienia idei społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności 
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rynkowej przedsiębiorstwa jest realizacja na rynku koncepcji marketingu zrów-
nowaŜonego. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w warunkach zrównowaŜonego rozwoju  

Rozwój zrównowaŜony zdominował w końcu lat 80. XX wieku politykę, 
gospodarkę i naukę. Pojęcie to zostało wprowadzone w raporcie „Nasza Wspól-
na Przyszłość” (Our Common Future) ogłoszonym w 1987 roku przez Świato-
wą Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju. Raport ten definiuje rozwój 
zrównowaŜony jako ten, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez na-
raŜania moŜliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb. W dalszej 
części tego raportu, definicja rozwoju zrównowaŜonego podlega uszczegóło-
wieniu i zakłada realizację procesu takiej przemiany sposobu gospodarowania, 
w którym eksploatacja zasobów, kierunki inwestycji i rozwoju technologiczne-
go oraz zmiany instytucjonalne występują ze sobą w harmonii, uwydatniając 
bieŜący i przyszły potencjał dla zaspokajania ludzkich potrzeb i oczekiwań2.  

Rozwój zrównowaŜony nie jest więc ochroną środowiska w ujęciu trady-
cyjnym, a więc typu „końca rury” (mimo Ŝe wielu wciąŜ jeszcze tak to rozu-
mie). Jest to na pewno i przede wszystkim „rozwój”, ale uwarunkowany prze-
strzenią ekologiczną, a przez zakładaną synergię aspektów ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych, bezpieczny i korzystny dla człowieka, środowi-
ska i gospodarki. Nie jest więc hamulcem postępu, a jego stymulatorem. Jest to 
teŜ sposób na Ŝycie i pewna forma etyki, dająca moŜliwość wyboru form kon-
sumpcji i produkcji. Jest to równieŜ moda, poniewaŜ konsument kojarzy pro-
dukt ekologiczny z czymś bezpiecznym i zdrowym, z czymś nowoczesnym. 
Rozwój zrównowaŜony nie stanowi zatem wyznaczonego i wymiernego celu – 
granicy, do której naleŜy dojść. Jest to natomiast proces rozłoŜony na lata (a być 
moŜe i wieki) i pokolenia3. Pojęcie zrównowaŜonego rozwoju oparte jest na 
trzech podstawowych zasadach4: 

– koncentracji na ludzkich potrzebach (pogląd antropocentryczny) – 
zgodnie z Zasadą 1 Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju 
„istoty ludzkie są w centrum zainteresowania w procesie zrównowaŜo-

                                                 
2 W. Hediger, Sustainable development and social welfare, „Ecological Economics” 2000,  

No. 32, s. 482. 
3 Strategia zrównowaŜonego rozwoju Polski do roku 2025, Monitor Polski nr 8 z 11 marca 

1999 r., poz. 96, s. 4. 
4 K.J. Zink, Corporate sustainability as ac for comprehensive management, Physica Verlag, 

Heidelberg 2008, s. 5. 
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nego rozwoju. Mają prawo do zdrowego i twórczego Ŝycia w harmonii 
z przyrodą”, 

– idei sprawiedliwości między- i wewnątrzpokoleniowej, która jest pod-
kreślona w definicji zrównowaŜonego rozwoju według Światowej Ko-
misji ds. Środowiska i Rozwoju stwierdzającej, Ŝe potrzeby obecnego 
pokolenia powinny być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie, 

– koegzystencji trzech filarów zrównowaŜonego rozwoju, obejmujących 
aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, które powinny być 
traktowane jako równorzędne. 

Prowadzenie efektywnych działań marketingowych nie będzie moŜliwe, je-
śli odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby konsumentów będzie postrzegana 
jako wyłączna kompetencja działu marketingu, a nie orientacja całego przedsię-
biorstwa. Podobne ryzyko osiągnięcia niepełnych rezultatów moŜe wystąpić, 
kiedy przedsiębiorstwa wprowadzają tylko ograniczone działania dla realizacji 
zrównowaŜonych praktyk (np. w obszarze działań proekologicznych zapewnie-
nie jedynie zgodności z obowiązującymi wymogami ekologicznymi, zamiast 
wprowadzenia proekologicznego etosu w całej firmie), gdyŜ im nastąpi większe 
zintegrowanie proekologicznej strategii ze strategią przedsiębiorstwa, tym są 
większe szanse na wystąpienie trwałego sukcesu w tym obszarze.  

Zapewnienie stałej, poŜądanej społeczno-ekologicznej wydajności we 
wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa wymaga podejścia zarówno 
strategicznego, jak i systematycznego. Aby to osiągnąć przedsiębiorstwa naj-
częściej stosują działania określane jako społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu, jako koncepcja stanowi dojrzałe podej-
ście do zarządzania społeczną i ekologiczną odpowiedzialnością przedsiębior-
stwa w otoczeniu. W rozwaŜaniach nad społeczną odpowiedzialnością przed-
siębiorstw przewijają się dwa zasadnicze pytania: „czy oprócz odpowiedzialno-
ści ekonomicznej przedsiębiorstwa muszą być odpowiedzialne społecznie”,  
a jeśli tak, to „jaka jest istota tej odpowiedzialności”. Próba odpowiedzi na to 
drugie pytanie doprowadziła do powstania wielu róŜnych zasad i koncepcji 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw5. Najczęściej z nich deklarowana 
określa, Ŝe społeczna odpowiedzialność biznesu odnosi się do relacji między 
przedsiębiorstwem a jego interesariuszami i jest definiowana jako wkład w do-
brobyt społeczności przez realizację uznaniowych praktyk biznesowych z wy-

                                                 
5 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing. A global perspective, Wiley, Chichester 2012, 

s. 32. 
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korzystaniem zasobów przedsiębiorstwa. Definicja ta obejmuje kwestie we-
wnętrzne w przedsiębiorstwie, takie jak relacje z pracownikami, w tym bezpie-
czeństwo i higiena pracy, a takŜe kwestie zewnętrzne, np. relacje z lokalnymi 
społecznościami, współpracę z dostawcami, prawa konsumentów itp.  

Inną definicję przedstawiono w zielonej księdze Komisji Europejskiej  
w sprawie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zielona księga zawiera defi-
nicję społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa 
dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w działaniach biz-
nesowych oraz kontaktach ze swoimi interesariuszami. Zielona księga jest 
pierwszym dokumentem określającym szczegółowo zarówno zasady, jak i spo-
soby wdraŜania CSR, co daje moŜliwość rozwoju odpowiedzialności biznesu na 
skalę europejską. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe Komisja Europejska dość ogólnie defi-
niuje istotę społecznej odpowiedzialności, uwzględniając w niej kwestie spo-
łeczne, jak równieŜ te związane z ochroną środowiska, natomiast Światowa 
Rada Biznesu na rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju wprowadza wyraźne rozróŜ-
nienie między odpowiedzialnością społeczną, odpowiedzialnością ekologiczną  
i odpowiedzialnością finansową, formułując tzw. potrójną podstawę odpowie-
dzialności przedsiębiorstw (triple bottom line). Pojęcie potrójnej podstawy zo-
stało wprowadzone przez Johna Elkingtona, współzałoŜyciela firmy konsultin-
gowej zajmującej się kwestiami zrównowaŜonego biznesu, który twierdzi, Ŝe 
standardowe podejście do biznesu zmienia się pod wpływem siedmiu następu-
jących czynników, które generują działania przedsiębiorstw prowadzące je  
w kierunku bardziej zrównowaŜonej przyszłości6: 
1. Zwiększona konkurencja na bardziej wymagających i niestabilnych rynkach 

sprawia, Ŝe przedsiębiorstwa szukają zróŜnicowanych moŜliwości kreowa-
nia przewagi konkurencyjnej. 

2. Ogólnoświatowy zwrot w postrzeganiu wartości społecznych rzutujący na 
konieczność uwzględnienia ich w działalności rynkowej przedsiębiorstw. 

3. Zwiększona transparentność przedsiębiorstw, będąca skutkiem bardziej 
otwartego dostępu do informacji, większe prawo interesariuszy do Ŝądania 
informacji oraz rozwój zróŜnicowanych systemów nadzoru i monitorowania 
działalności firmy w otoczeniu. 

4. Akceptacja dla finalnego produktu traci na znaczeniu na rzecz akceptacji 
całego procesu jego produkcji począwszy od pozyskiwania zasobów, wy-

                                                 
6 B. Emery, Sustainable marketing, Pearson, London 2012, s. 11–21. 
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twarzania, transportu i magazynowania, a skończywszy na jego utylizacji 
lub recyklingu. 

5. Partnerstwo w biznesie staje się coraz bardziej zróŜnicowane, uwzględnia-
jące równieŜ relacje z grupami nacisku (nawet tymi, które dawniej były 
traktowane jako niepoŜądane). 

6. Kwestie zrównowaŜonego rozwoju znacznie wydłuŜają perspektywę pla-
nowania w biznesie, która staje się kwestią lat, dziesięcioleci, a nawet poko-
leń. 

7. Ewolucja nadzoru korporacyjnego w kierunku uwzględnienia reprezentacji 
wszystkich interesariuszy koncentruje uwagę zarządu przedsiębiorstw na 
wszystkich aspektach zrównowaŜonego rozwoju. 
Początkowo społeczna odpowiedzialność biznesu nie w pełni słuŜyła kre-

owaniu zrównowaŜonego biznesu sprzyjającego zrównowaŜonemu rozwojowi. 
Korzenie społecznej odpowiedzialności oraz jej motywy były róŜne i nie zaw-
sze bazowały na zasadach prowadzenia działalności biznesowej, uwzględniają-
cej połączenie trzech obszarów zrównowaŜonego postępowania, tzn. ekono-
micznego, społecznej równości i ekologii. Celem społecznej odpowiedzialności 
biznesu w początkach jej realizacji było przede wszystkim: zwiększenie sprze-
daŜy i udziału w rynku, wzmocnienie pozycjonowania marki, poprawa wize-
runku firmy, zwiększenie zdolności do przyciągnięcia i utrzymania pracowni-
ków, zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz pozytywne relacje z inwestora-
mi7. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu była więc uwzględniana jako pewne 
formy działań towarzyszących działaniom biznesowym firmy realizowanym 
przede wszystkim z punktu widzenia dąŜenia do generowania satysfakcjonują-
cego zysku, a nie jako aktywność traktowana w sposób równorzędny z kluczo-
wymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa. W wielu aspektach taki rodzaj 
społecznej odpowiedzialności moŜna określić jako „stare” podejście do koncep-
cji, podczas gdy „nowa” społeczna odpowiedzialność biznesu w ciągu ostatnich 
lat coraz bardziej wiązana jest ze zrównowaŜonym działaniem. Dowodem na tę 
zmianę jest definicja Światowej Rady Biznesu na rzecz ZrównowaŜonego Roz-
woju, która określa społeczną odpowiedzialność jako zobowiązanie biznesu do 
przyczyniania się do zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego, dzięki współ-
pracy z pracownikami, ich rodzinami, lokalną społecznością i całym społeczeń-
stwem w celu poprawy ich jakości Ŝycia. Z definicji tej wynika, Ŝe społeczna 

                                                 
7 Ph. Kotler, N. Lee, Corporate social responsibility. Doing the most good for your company 

and your cause, Wiley, Hoboken 2005, s. 3. 
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odpowiedzialność biznesu moŜe być obecnie zastępowana pojęciem zrównowa-
Ŝenia i odpowiedzialności biznesu lub nawet zrównowaŜenia biznesu. 

ZrównowaŜenie biznesu (corporate sustainability) to podejście, które ma na 
celu kreowanie długookresowej wartości dla przedsiębiorstwa przez włączenie 
wymiaru ekonomicznego, ekologicznego i społecznego do kluczowych decyzji 
biznesowych, a elementy te powinny być traktowane w sposób równorzędny. 
Szerzej, zrównowaŜenie biznesu odnosi się do wydajnego uŜycia zasobów  
i generowania szeroko rozumianego dobrobytu, co ma przyczynić się do reali-
zacji procesu budowania gospodarki z maksymalnym uwzględnieniem intere-
sów społeczeństwa i środowiska naturalnego. W porównaniu ze społeczną od-
powiedzialnością biznesu, zrównowaŜenie biznesu przywołuje trwałość bizne-
su, jak równieŜ kładzie większy nacisk na odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
w odniesieniu do środowiska naturalnego. ZrównowaŜenie biznesu jest w grun-
cie rzeczy podejściem biznesowym, które włącza w działania firmy zarządzanie 
ryzykiem w obszarze kwestii społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 
Jest to zatem koncepcja zarządzania związana z podejściem holistycznym  
i systemowym. Zwolennicy zrównowaŜenia biznesu argumentują, Ŝe uwzględ-
nienie wspomnianych trzech składników zrównowaŜonego działania w biznesie 
jest warunkiem osiągnięcia poŜądanego poziomu skuteczności działania przed-
siębiorstw. Ekonomiczne zrównowaŜenie odnosi się do zapewnienia wypłacal-
ności przedsiębiorstwa i zapewnienia odpowiedniego poziomu zysków dla jego 
inwestorów. Społeczne zrównowaŜenie polega na stworzeniu pracownikom  
w firmie wspierającego środowiska i warunków dla ich rozwoju oraz zaspoka-
janie uzasadnionych oczekiwań kluczowych interesariuszy. ZrównowaŜenie 
ekologiczne natomiast oznacza, Ŝe przedsiębiorstwo eliminuje negatywny 
wpływ na środowisko i aktywnie przyczynia się do dobrego stanu biosfery8. 

Corporate sustainability moŜna traktować jako przeniesienie idei zrówno-
waŜonego rozwoju na poziom biznesowy, dzięki czemu moŜna je zdefiniować, 
analogicznie do definicji zrównowaŜonego rozwoju według Światowej Komisji 
ds. Środowiska i Rozwoju, jako zaspokajanie potrzeb bezpośrednich i pośred-
nich interesariuszy przedsiębiorstwa bez negatywnego wpływu na zaspokojenie 
potrzeb przyszłych interesariuszy. Z definicji tej pośrednio moŜna wyciągnąć 

                                                 
8 S. Benn, D. Bolton, Key concepts in corporate social responsibility, Sage, London 2011,  

s. 64. 
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kilka wniosków na temat roli przedsiębiorstwa w systemie społecznym z per-
spektywy rozwoju zrównowaŜonego9: 
1. Zaspokajanie potrzeb jest celem wszystkich działań biznesowych a więc 

nadrzędną racją bytu kaŜdej firmy. Wskazuje to na ścisły związek między 
ogólną ideą zrównowaŜonego rozwoju i zgodnymi działaniami na poziomie 
biznesowym. Przedsiębiorstwa odgrywają waŜną rolę w realizacji idei 
zrównowaŜonego rozwoju, poniewaŜ nie tylko zaspokajają potrzeby klien-
tów, co pociąga za sobą zuŜywanie określonych zasobów i generowaniem 
odpadów, ale takŜe kreują te potrzeby, czyli wpływają na określone zacho-
wania nabywcze i styl Ŝycia. 

2. Podstawą sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa jest równieŜ zaspoka-
janie potrzeb jego interesariuszy w moŜliwie jak najlepszy sposób. Przed-
siębiorstwo, które nie ma ich poparcia nie będzie w stanie przetrwać. Jest to 
waŜne nie tylko w związku ze zmieniającą się, w aspekcie chociaŜby pro-
ekologicznym, świadomością społeczeństwa, lecz takŜe w świetle rozwoju 
coraz bardziej zróŜnicowanych moŜliwości oddziaływania przedsiębiorstwa 
na potencjalnych klientów oraz inne elementy otoczenia, w którym funk-
cjonuje. 

3. Zakładając funkcjonowanie przedsiębiorstwa według zasady ciągłości, 
uwzględnienie szeroko rozumianych potrzeb nie tylko obecnych, ale i przy-
szłych interesariuszy, jest niezbędnym aspektem jego działalności.  
Podsumowując wcześniejsze rozwaŜania, moŜna wyróŜnić trzy kluczowe 

elementy zrównowaŜenia przedsiębiorstw: 
– na podstawie trójwymiarowej koncepcji, zrównowaŜone przedsiębior-

stwo zauwaŜa, nie tylko ekonomiczne, ale takŜe społeczne i środowi-
skowe przesłanki i skutki swoich działań, jak równieŜ współzaleŜności 
między nimi, 

– zrównowaŜenie biznesu wymaga długoterminowej orientacji bizneso-
wej jako podstawy do zaspokajania potrzeb interesariuszy obecnie oraz 
w przyszłości; często jednak krótkoterminowe zyski stawiane są ponad 
długoterminowe kreowanie wartości uwzględniającej pozytywne efekty 
działalności gospodarczej w dłuŜszej perspektywie, 

– zrównowaŜone przedsiębiorstwo przestrzega zasady, aby Ŝyć z dochodu 
z kapitału a nie z samego kapitału – nie tylko w odniesieniu do akty-
wów finansowych; w połączeniu z koniecznością szerszej wykładni po-

                                                 
9 T. Dyllick, K. Hockerts, Beyond the business case for sustainability, „Business Strategy and 

the Environment” 2002, No. 11, s. 130. 
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jęcia „kapitał” ta zasada jest stosowana do wszystkich finansowych, na-
turalnych, ludzkich i społecznych zasobów kapitałowych.  

ZrównowaŜenie biznesu oznacza zatem dodanie aspektów środowiskowych 
i społecznych do zestawu powszechnych celów biznesowych. 

Marketing zrównowaŜony w przedsiębiorstwie 

W aktualnej rzeczywistości gospodarczej marketing, tak jak wszystkie inne 
obszary biznesu, podlega zmianom w kierunku ekologicznego i społecznego 
zrównowaŜenia. Rola marketingu w przedsiębiorstwie jest szczególnie istotna 
ze względu na jego funkcję identyfikacji potrzeb konsumentów i wartości, jakie 
wyznają oraz moŜliwość wywierania wpływu na ich sposób myślenia i postę-
powania. Rolą systemu marketingowego jest zatem dostarczanie konsumentowi 
określonej wartości na bazie zidentyfikowanych bądź wykreowanych potrzeb, 
przy równoczesnym generowaniu dla przedsiębiorstwa korzyści pozwalających 
na jego funkcjonowanie i rozwój. Marketing zrównowaŜony pod tym względem 
nie róŜni się od tradycyjnego, jednak aby marketing był zrównowaŜony musi 
równieŜ aktywnie uwzględniać swój wpływ na środowisko naturalne i społecz-
ny dobrobyt. ZrównowaŜony marketing jest więc procesem kreowania, komu-
nikowania i dostarczania wartości konsumentom w taki sposób, aby chronić  
i wzbogacać kapitał naturalny oraz ludzki. Kapitał naturalny obejmuje wszyst-
kie zasoby, które dostarcza środowisko, natomiast kapitał ludzki to zasoby po-
chodzące od ludzi, w tym zasoby pracy, talent i kreatywność (naleŜy jednak 
zauwaŜyć róŜnicę między określeniami kapitał ludzki i zasoby ludzkie – human 
resources, human capital – poniewaŜ zasoby to coś, co się wykorzystuje, nato-
miast w kapitał się inwestuje). MoŜna stwierdzić, Ŝe celem marketingu zrów-
nowaŜonego jest pomoc w doprowadzeniu do rozwoju takiego społeczeństwa, 
w którym dąŜenie do zrównowaŜonego rozwoju jest normą10. ZrównowaŜony 
marketing, akceptując zasady orientacji rynkowej, uznaje jednak konieczność 
wprowadzenia zmian do mechanizmu rynkowego na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju. Jest to podejście holistyczne i integrujące, które w rozwijanych strate-
giach marketingowych kładzie równy nacisk na problematykę ekologiczną, 
równości społecznej i ekonomiczną.  

Aby Ŝyć w bardziej zrównowaŜonym społeczeństwie, praktyki marketin-
gowe muszą ulec ponownej ocenie i odpowiedniej zmianie. Marketing zrów-
nowaŜony przyznaje, Ŝe wszystkie ludzkie działania zaleŜą od naturalnego kapi-
tału zapewnianego przez naszą planetę, a zrównowaŜona ekonomiczna rentow-

                                                 
10 D. Martin, J. Schouten, Sustainable marketing, Prentice Hall, Boston 2012, s. 10. 
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ność wynika zarówno ze stabilności ekologicznej, jak i równości społecznej. 
Definiując marketing zrównowaŜony naleŜy podkreślić jego kompleksową ak-
tywność w odniesieniu do aspektu ekonomicznego, ekologicznego i społeczne-
go. Marketing zrównowaŜony moŜna więc określić jako budowanie i podtrzy-
mywanie zrównowaŜonych relacji z klientami, otoczeniem społecznym i śro-
dowiskiem naturalnym.  

Marketing zrównowaŜony uwzględnia podejście, które ma na celu zagwa-
rantowanie, Ŝe działania marketingowe przedsiębiorstwa zostały zaprojektowa-
ne tak, aby zapewnić korzystny społecznie, przyjazny dla środowiska i ekono-
micznie sprawiedliwy oraz rentowny biznes prowadzony z korzyścią dla obec-
nych i przyszłych pokoleń klientów, pracowników i całego społeczeństwa. Po-
winien on odnosić się do planowania, koordynowania, wdraŜania i kontroli 
wszystkich procesów związanych z rynkiem i społeczeństwem tak, aby prze-
ciwdziałać lub zapobiegać problemom ekologicznym i społecznym11. Marketing 
zrównowaŜony jest terminem znacznie szerszym niŜ tradycyjny marketing  
i spełnia rolę wychodzącą poza tradycyjną orientację biznesową, dlatego uświa-
domienie sobie, Ŝe biznes jest odpowiedzialny przed wszystkimi szeroko rozu-
mianymi interesariuszami sygnalizuje początek końca tradycyjnego marketingu, 
który musi ulec modyfikacji i przewartościowaniu w kierunku uwzględnienia 
interesów wszystkich interesariuszy funkcjonujących w otoczeniu przedsiębior-
stwa. Marketing zrównowaŜony odgrywa rolę inicjatora zmian w społeczeń-
stwie. Konieczne jest, aby społeczeństwo dokonało przewartościowania swoje-
go stosunku do konsumpcji i przewartościowania nastawionego na konsumpcję 
stylu Ŝycia. Edukowanie, perswazja i przekonywanie społeczeństwa do potrze-
by wprowadzenia nowych przyzwyczajeń, takich jak np. recykling, kupowanie 
sezonowych produktów lokalnych producentów, ograniczenie marnowania 
Ŝywności, zmniejszenie zuŜycia energii czy wykorzystywanie alternatywnych 
jej źródeł, to wyzwania zrównowaŜonego rozwoju, które mogą zostać osiągnię-
te przez zastosowanie działań marketingu zrównowaŜonego.  

Istotną rolę w realizacji koncepcji marketingu zrównowaŜonego odgrywa 
produkt zrównowaŜony. Produkt jako element marketingu zrównowaŜonego 
musi spełniać kryteria marketingu ekologicznego i społecznego. ZrównowaŜone 
dobra i usługi to oferta, która zaspokaja potrzeby konsumentów, a równocześnie 
w porównaniu z tradycyjną ofertą konkurencji uwzględnia znaczną poprawę 

                                                 
11 Ch.K. Murr, Beyond green marketing. New approaches for a possible implementation of sus-

tainability in marketing, VDM Verlag Dr Mueller, Saarbruecken 2008, s. 8. 
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społecznej i ekologicznej wydajności w całym cyklu Ŝycia. Definicja ta wiąŜe 
się z sześcioma kluczowymi zagadnieniami12: 
1. Jeśli zrównowaŜone dobra i usługi nie zaspokoją potrzeb konsumenta,  

w dłuŜszym okresie – nie przetrwają na rynku (satysfakcja konsumenta). 
2. ZrównowaŜone produkty kładą nacisk zarówno na aspekty ekologiczne, jak 

i społeczne. 
3. ZrównowaŜone produkty muszą brać pod uwagę cały cykl ich Ŝycia, tzn. 

pozyskanie zasobów, transport, produkcję, dystrybucję, uŜytkowanie i uty-
lizację. 

4. ZrównowaŜone dobra i usługi muszą wnosić znaczny wkład w rozwiązy-
wanie społeczno-ekologicznych problemów oraz zapewniać wymierną po-
prawę w ich społeczno-ekologicznej wydajności w odniesieniu do poszcze-
gólnych faz ich cyklu Ŝycia (znaczące usprawnienia). 

5. Oferta zrównowaŜonych produktów zaleŜy od bieŜącego stanu wiedzy, 
dostępnych najnowszych technologii oraz społecznych aspiracji, które pod-
legają ciągłym zmianom. Dobro lub usługa, które obecnie odpowiadają po-
trzebom nabywców i mają wyjątkowo pozytywny wpływ na społeczeństwo 
i środowisko, w kolejnych latach mogą być juŜ uwaŜane za standardowe,  
a więc powinny być ciągle ulepszane pod kątem ich właściwości prospo-
łecznych i proekologicznych, a takŜe pod kątem spełniania oczekiwań kon-
sumentów (ciągłe doskonalenie). 

6. Pomimo spełnienia wymagań konsumentów i ich prospołecznego i proeko-
logicznego charakteru, zrównowaŜone produkty wciąŜ muszą podlegać ko-
niecznym modyfikacjom, aby dotrzymać kroku innym zrównowaŜonym 
produktom konkurencyjnym (konkurencyjność). 

7. Oprócz ceny, funkcji, wydajności, estetyki itp. produktu, większość konsu-
mentów chce równieŜ wiedzieć, w jaki sposób został on wyprodukowany. 
Chcą nabywać produkty, które zostały wytworzone w sposób nieszkodliwy 
dla środowiska i społeczeństwa (zapewnienie przejrzystości informacyjnej). 
Przedsiębiorstwa chcące osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną muszą 

wprowadzać strategie, które wymagają nowych technologii produkcji efektyw-
nie sprzyjających ochronie środowiska, standaryzacji produktów w celu zapew-
nienia ich bezpieczeństwa dla środowiska oraz orientacji na rozwiązania pro-
duktowe, które będą sprzyjały nie tylko optymalnemu wykorzystaniu zasobów, 
z punktu widzenia ochrony środowiska, ale i poprawie zdrowia i komfortu Ŝycia 

                                                 
12 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing. A global perspective, Wiley, Chichester 

2012, s. 176. 
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konsumentów. ZrównowaŜenie produktów musi zostać osiągnięte w trakcie 
całego cyklu ich Ŝycia. Ekologiczne rozwiązania minimalizują negatywny  
i maksymalizują pozytywny wpływ produktów na środowisko i społeczeństwo. 
Sposób, w jaki produkt został zaprojektowany i wyprodukowany, w znacznym 
stopniu determinuje jak duŜo energii, wody i innych zasobów naturalnych zu-
Ŝywa się w procesie jego uŜytkowania oraz jak duŜo generuje, w związku  
z tym, odpadów. Aby takŜe konsumenci mogli przyczyniać się do realizacji idei 
zrównowaŜonego rozwoju, potrzebują dostępnych zrównowaŜonych produk-
tów, z których mogliby dokonać satysfakcjonującego wyboru.  

Podejmowane jest takŜe wiele inicjatyw zmierzających do osiągnięcia bar-
dziej zrównowaŜonej produkcji. Sprzyja temu m.in. regulowanie opcji wyboru 
oraz technika projektowania „od kołyski do kołyski”. Istotnym sposobem nakie-
rowania konsumentów na zrównowaŜone produkty jest ograniczenie im dostępu 
do mniej zrównowaŜonych produktów. Usuwając z rynku szkodliwe produkty 
umoŜliwia się konsumentom skoncentrowanie się na dokonywaniu wyboru 
spośród produktów zrównowaŜonych. Proces zmniejszania ilości i rodzajów 
produktów oferowanych konsumentom pod kątem eliminowania mniej zrów-
nowaŜonych propozycji jest określany jako regulowanie opcji wyboru. Proces 
ten nie tylko sprzyja koncentrowaniu się konsumentów na bardziej zrównowa-
Ŝonych produktach, ale takŜe zachęca producentów do projektowania lepszych 
wyrobów w miarę, jak popyt przesuwa się w kierunku większego zrównowaŜe-
nia. Regulowanie opcji wyboru staje się coraz bardziej poŜądane przez konsu-
mentów, dostrzegających konieczność ponoszenia części odpowiedzialności  
w procesie realizacji zrównowaŜonego rozwoju. Wstępna selekcja zakresu do-
stępnych produktów moŜe być przeprowadzana zarówno przez producentów, 
jak i przez sprzedawców lub ustawodawców.  

Koncepcja „od kołyski do kołyski” mówi natomiast o tym, Ŝe produkty po-
winny być od początku tak projektowane, aby po zakończeniu ich cyklu Ŝycia 
mogły zapewnić materiał dla przyszłych generacji produktów lub, aby mogły 
bezpiecznie i naturalnie ulec biodegradacji. Koncepcja ta oparta jest więc na 
przekonaniu, Ŝe ochrona środowiska moŜe być skuteczna jedynie, gdy produkty 
są opracowywane w odniesieniu do całego cyklu ich Ŝycia. W projektowanych 
produktach kaŜdy składnik jest bezpieczny i przydatny bądź dla procesu natu-
ralnej biodegradacji i odnowienia gleby, bądź teŜ dla procesu całkowitego re-
cyclingu ukierunkowanego na pozyskanie wysokiej jakości materiałów z prze-
znaczeniem do późniejszego wytworzenia nowych produktów. Pozwala to 
przedsiębiorstwu na wyeliminowanie koncepcji odpadów i odzyskanie wartości, 
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zamiast kreowania odpowiedzialności za odpady i pozbywania się materialnych 
aktywów13. Aby więc produkt mógł spełnić załoŜenia koncepcji „od kołyski do 
kołyski” musi spełniać następujące warunki14: 

– cykliczność – materiały wykorzystane do jego produkcji powinny 
przejść przez pełny cykl Ŝycia i wrócić do źródła przynosząc korzyść 
naturze bez generowania zanieczyszczających produktów ubocznych 
lub zostać wykorzystane do wytworzenia takiego samego lub podobne-
go produktu; naleŜy unikać generowania odpadów i ich składowania, 

– wydajność wykorzystania surowców – unikanie stosowania rzadkich 
materiałów lub takich, które mogą stać się trudno dostępne w przyszło-
ści, unikanie materiałów, których pozyskiwanie, produkcja, uŜytkowa-
nie i likwidacja mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko, 

– brak zanieczyszczeń – w produkcji, recyklingu, przy ponownym uŜyciu 
lub powrocie do środowiska naturalnego takie produkty lub ich produk-
ty uboczne nie mogą zanieczyszczać powietrza, wody lub gleby.  

Jeśli działania marketingowe przedsiębiorstw mają przyczynić się do prze-
miany społeczeństwa w bardziej zrównowaŜone, będą wymagały innowacyj-
nych zrównowaŜonych produktów, które zaspokoją potrzeby konsumentów  
i znacząco poprawią ekologiczną i społeczną wydajność w porównaniu z ofertą 
konwencjonalną. MoŜna wyróŜnić cztery typy zrównowaŜonych innowacji: 

a) innowacje, które koncentrują się na ulepszaniu istniejących dóbr i usług 
w odniesieniu do ich proekologicznego i prospołecznego działania (np. 
zmniejszenie zuŜycia paliwa w samochodach); 

b) innowacje mające na celu wprowadzanie alternatywnych technologii do 
produkcji wytwarzanych produktów (np. bioplastik, który ulega biode-
gradacji); 

c) aplikacja istniejącej wiedzy do nowych obszarów rynku (np. wynajmo-
wanie samochodu w razie potrzeby zamiast zakupu własnego); 

d) innowacje, które stanowią najbardziej istotny wkład na rzecz zrówno-
waŜonego rozwoju polegające na tym, Ŝe wychodzą one poza innowa-
cje produktowe i usługowe oraz odnoszą się do rozwiązań systemo-
wych; przykłady takich innowacji mogą obejmować uzupełniające 
środki transportu (samochody z napędem elektrycznym, publiczny 

                                                 
13 L. Woźniak, B. Ziółkowski, A. Warmińska, S. Dziedzic, Przewodnik ekoinnowacji. Diagno-

za trendów i dobre praktyki, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 20. 
14 B. Emery, Sustainable…, s. 161–165. 
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transport zasilany energią elektryczną) oraz zrównowaŜone systemy 
produkcji energii oparte na odnawialnych źródłach energii.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe innowacje sprzyjające zrównowaŜonemu rozwojowi 
w ramach produktów powinny być wspierane przez tzw. miękkie innowacje, 
obejmujące nowe wzorce konsumpcji (np. współdzielenie zamiast posiadania) 
czy teŜ nowe aktywności (np. ekoznakowanie).  

Istotną rolę w rynkowym kreowaniu zrównowaŜonego produktu odgrywa 
jego pozycjonowanie, odnoszące się do pozycji konkurencyjnej, którą produkt 
lub przedsiębiorstwo zajmuje na rynku, a szczególnie do pozycji, jaką zajmują 
one w umysłach konsumentów w porównaniu z produktami lub przedsiębior-
stwami konkurencyjnymi. Znalezienie nowej, znaczącej pozycji na rynku dla 
zrównowaŜonego produktu stanowi trudne wyzwanie, a jednocześnie jest oka-
zją do pozycjonowania produktu jako najbardziej wiarygodnego w kategoriach 
sprzyjania zrównowaŜonemu rozwojowi. Opracowując strategię pozycjonowa-
nia zrównowaŜonej oferty naleŜy zadać dwa kluczowe pytania: „jeśli zrówno-
waŜony produkt ma przewagę konkurencyjną nad produktami konwencjonal-
nymi w kategoriach wpływu na społeczeństwo i środowisko, to w jaki sposób 
naleŜy to komunikować konsumentom” oraz „jaką rolę odgrywa społeczno-
ekologiczna wartość dodana w komunikacji w porównaniu do tradycyjnych 
kryteriów wyboru produktów, takich jak korzyści dla klienta (podstawowe, 
towarzyszące i dywersyfikujące) tkwiące w produkcie, czy jego cena”.  

MoŜna zatem wymienić cztery sposoby pozycjonowania zrównowaŜonych 
produktów. W ramach pierwszego z nich przedsiębiorstwo skupia się na spo-
łeczno-ekologicznej wartości dodanej, która w przekazie dominuje nad korzy-
ściami i ceną. W takim wypadku następuje koncentracja na korzyściach z pro-
duktu dla środowiska społecznego i naturalnego zamiast na korzyściach dla 
indywidualnego konsumenta. Społeczno-ekologiczna wartość dodana jest więc 
traktowana jako podstawowa, a korzyści dla klienta z produktu oraz jego cena 
jako elementy towarzyszące. Tylko niewielka liczba konsumentów byłaby jed-
nak chętna do poświęcenia korzyści własnych płynących z uŜytkowania pro-
duktu czy zapłacenia za niego wyŜszej ceny przez wzgląd na środowisko natu-
ralne i społeczne. Tacy konsumenci stanowią tzw. mikroniszę, do której starają 
się trafić małe zrównowaŜone przedsiębiorstwa jako pionierzy w tej dziedzinie. 
Z powodu ograniczonej wielkości rynku i ograniczonej moŜliwości jego wzro-
stu taki rodzaj unikalnej zrównowaŜonej propozycji sprzedaŜy nie jest atrakcyj-
ny dla średnich i duŜych przedsiębiorstw. Następny wariant pozycjonowania 
kładzie w równym stopniu nacisk na pakiet korzyści dla klienta związanych  
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z produktem i jego ceną oraz aspekty społeczno-ekologiczne. Unikatowa zrów-
nowaŜona propozycja sprzedaŜy nie jest więc oparta tylko na korzyści dla spo-
łeczeństwa lub środowiska, ale uwzględnia równieŜ korzyści cenowe i funkcjo-
nalne związane z produktem. Wyzwaniem dla przedsiębiorstwa jest przekona-
nie konsumenta, Ŝe zrównowaŜony produkt jest w stanie dostarczyć wszystkich 
wspomnianych korzyści. Innym sposobem pozycjonowania zrównowaŜonych 
produktów jest komunikowanie społeczno-ekologicznej wartości dodanej jako 
integralnej składowej jakości produktu. Ekologiczne i społeczne kryteria są 
traktowane na równi z tradycyjnymi kryteriami wyboru produktu przez konsu-
menta. Takie zaprezentowanie unikatowej zrównowaŜonej propozycji sprzeda-
Ŝy jest atrakcyjne dla duŜych przedsiębiorstw, które są liderami rynkowymi  
i kładą duŜy nacisk na wysoką jakość produktu. Ostatni sposób pozycjonowania 
polega na powstrzymaniu się od komunikowania społecznych i ekologicznych 
korzyści, wychodząc z załoŜenia, Ŝe argumenty proekologiczne i prospołeczne 
mogą niektórych konsumentów zniechęcić do zakupu produktu z powodu, np. 
sceptycyzmu w stosunku do takich przekazów. Uwzględnienie korzyści ekolo-
gicznych i społecznych w produkcie według nich moŜe odbywać się kosztem 
jego podstawowych zalet lub teŜ wynikać z przekonania, Ŝe przedsiębiorstwo 
realizuje tego typu działania dla zysku, a nie z powodu wyznawanych zasad. 
Proces budowania pozycji jako najbardziej zrównowaŜonego podmiotu na ryn-
ku nie ogranicza się tylko do pojedynczych przedsiębiorstw czy produktów.  
W niektórych wypadkach cały przemysł dąŜy do uzyskania pozycji szczególnie 
zrównowaŜonych (np. na rynku producentów opakowań przemysł związany  
z papiernictwem, tworzywami sztucznymi czy teŜ produkcją szkła dąŜy do zdo-
bycia pozycji dostawcy najbardziej zrównowaŜonych materiałów, słuŜących do 
produkcji opakowań według kryterium moŜliwości podlegania recyklingowi 
czy teŜ wydajności energetycznej).  

Pozycjonowanie zrównowaŜonych produktów w umysłach konsumentów 
pozwala na wykreowanie przewagi konkurencyjnej, która moŜe być efektem np. 
nadzwyczajnej ekologicznej lub społecznej wydajności w porównaniu z konku-
rencją. NaleŜy podkreślić, Ŝe chociaŜ w wypadku niektórych produktów uŜywa 
się terminu „zrównowaŜony” do ich odróŜnienia od oferty konkurencyjnej, to 
jednak przewaga konkurencyjna moŜe być oparta na bardziej specyficznym, 
pośrednim wymiarze tego zrównowaŜenia, np. na pochodzeniu z rolnictwa eko-
logicznego, sprawiedliwym handlu czy teŜ niezatrudnianiu nieletnich w proce-
sie produkcyjnym. Przewaga konkurencyjna w odniesieniu do zrównowaŜonych 
produktów moŜe równieŜ bazować na niskich kosztach i cenach. Takie podej-
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ście jest często zaniedbywane ze względu na powszechnie panujący pogląd, Ŝe 
poprawa społecznej i ekologicznej wydajności podnosi koszty. Doświadczenie 
pokazuje jednak, Ŝe stosowanie strategii marketingu zrównowaŜonego moŜe 
obniŜać koszty. Wynika to chociaŜby z moŜliwości redukcji kosztów w wyniku 
zmniejszenia zbędnego opakowania lub z zastosowania zaawansowanej czystej 
technologii produkcji, która ogranicza ilość niezbędnych do produkcji materia-
łów i energii oraz eliminuje zanieczyszczenia i odpady. Przewaga konkurencyj-
na moŜe być równieŜ realizowana przez zidentyfikowanie i zajęcie konkretnej 
niszy rynkowej. Strategia ta jest popularna wśród małych i wyspecjalizowanych 
przedsiębiorstw, które identyfikują niszę najbardziej zaangaŜowanych konsu-
mentów i dla nich projektują określone produkty. 

Podsumowanie 

Wobec nabierającej coraz większego znaczenia w gospodarkach świato-
wych idei zrównowaŜonego rozwoju, przedsiębiorstwa powinny równieŜ 
uwzględniać jej kluczowe aspekty w swojej działalności rynkowej, zdając sobie 
sprawę z ogromnej siły sprawczej w tej dziedzinie właściwie realizowanych 
działań marketingu zrównowaŜonego w odniesieniu zarówno do sposobu za-
spokojenia potrzeb klienta zgodnie z jego zasadami, jak i kreowania takich po-
trzeb i zachowań, które sprzyjają idei zrównowaŜonego rozwoju. 
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Streszczenie 

Artykuł poświęcono koncepcji CSR, a w szczególności skupiono się na inicjatywach skiero-
wanych do społeczności lokalnej. W pierwszej części przedstawiono motywy społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Następnie przytoczono wyniki badań, dotyczących współpracy przedsię-
biorstw z organizacjami pozarządowymi. RozwaŜania zamyka zaprezentowanie wybranych ini-
cjatyw w ramach koncepcji CSR, które obejmowały partnerstwo przedsiębiorstw oraz organizacji 
pozarządowych w województwie podkarpackim. 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwo 

Wprowadzenie 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CRS – Corporate Social Re-
sponsibility) to efektywna strategia zarządzania, która dzięki prowadzeniu dia-
logu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wyróŜnienia przed-
siębiorstwa na rynku, wzrostu jego konkurencyjności na poziomie globalnym 
przy jednoczesnym kształtowaniu warunków dla zrównowaŜonego rozwoju 
społecznego i ekonomicznego2. Komisja Europejska definiuje CSR jako odpo-

                                                 
1 agaz@prz.edu.pl. 
2 Jak wdroŜyć społeczną odpowiedzialność biznesu w firmie, red. I. Paprotna, Katowice 2011, 

www.zzkontra.pl/files/Podrecznik%20SOB%202.doc, s. 3. 
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wiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ na społeczeństwo3. Według normy 
ISO 2600:2010, koncepcja CSR to odpowiedzialność organizacji za jej wpływ 
na społeczeństwo i środowisko4. Działania CSR mogą być prowadzone w ra-
mach siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracow-
nikami, środowisko naturalne, zaangaŜowanie społeczne i rozwój, uczciwe 
praktyki rynkowe, a takŜe relacje z konsumentami5. W normie ISO 2600:2010 
podkreślono, Ŝe podejmowane inicjatywy CSR powinny być przejrzyste, etycz-
ne i przyczyniać się do zrównowaŜonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społe-
czeństwa. Co więcej, działania te powinny brać pod uwagę oczekiwania intere-
sariuszy, być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz z między-
narodowymi normami zachowania6.  

W ramach obszaru zaangaŜowanie społeczne i rozwój, przedsiębiorstwa 
mogą nawiązać partnerstwo z innymi organizacjami działającymi na rzecz roz-
woju społecznego7. Firmy mogą powierzyć realizację przedsięwzięć lokalnych 
organizacjom pozarządowym (NGOs), które działają lokalnie i znają potrzeby 
społeczne. NGOs przyjmują formę stowarzyszenia, fundacji istniejącą poza 
domeną rządu oraz przedsiębiorstw, spełniając funkcje o charakterze społecz-
nym8. Ich działalność nie jest nastawiona na zysk, lecz na słuŜenie określonym 
wartościom społecznym. Jak podkreśla jednak M. Baker, muszą one zadbać  
o pokrycie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem9. W związku z tym,  
w ich skutecznym działaniu moŜe pomóc współpraca z przedsiębiorstwami, 
poniewaŜ mogą przekazać środki finansowe, jak równieŜ wsparcie w formie 
wolontariatu pracowniczego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz zagadnienie współpracy 
firm z organizacjami trzeciego sektora.  

                                                 
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-

no-Społecznego I Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 2011 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 
do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF, s. 7. 

4 R. Rabiański, Biznes odpowiedzialny społecznie, http://www.ciam.fii.org.pl/wp-content/ 
uploads/2011/01/Podrecznik-CSR.pdf, s. 7. 

5 ISO 26000:2010(en) Guidance on social responsibility, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso: 
26000:ed-1:v1:en. 

6 Polski CSR przebadany, http://csr.pl/article/137/. 
7 T. Gasiński, G. Piskalski, ZrównowaŜony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsię-

biorstw, Wyd. CentrumCSR.PL, Det Norse Veritas, Warszawa 2009, s. 17.  
8 T. śyro, Wstęp do politologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 182. 
9 R. Gębarowski, Problemy i dylematy rynku i marketingu w organizacjach pozarządowych,  

w: Aktualne problemy marketingu w Polsce, red. A. Wiśniewski, E. Hościełowicz, Zeszyty Na-
ukowe, seria I nr 4, WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2000. 
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Motywy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

W Polsce dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu nastą-
pił w XXI wieku, co wynikało m.in. napływu inwestycji bezpośrednich10. Po-
nadto do czynników determinujących działalność CSR moŜna zaliczyć równieŜ 
globalizację, duŜą konkurencję na rynku, rozwój mediów oraz wzrost świado-
mości społecznej. Bodźcem do wdraŜania koncepcji społecznie odpowiedzial-
nego biznesu jest równieŜ postawa konsumentów, którzy zwracają coraz więk-
szą uwagę na społeczne działania firm. Na podstawie badania firmy Nielsen11 
moŜna stwierdzić, Ŝe na świecie 51% klientów poniŜej 40. roku Ŝycia skłonnych 
było zapłacić więcej za produkty firm, które były społecznie odpowiedzialne. 
Ta grupa docelowa (63% konsumentów) była świadoma społecznie, troszczyła 
się o sprawy środowiska naturalnego, edukacji i głodu. Młodsi klienci byli  
w stanie wydać więcej za ofertę firm wdraŜających strategię zrównowaŜonego 
rozwoju, natomiast po 40. roku Ŝycia odsetek klientów społecznie odpowie-
dzialnych spadł do 37%12. Konsumenci z Europy byli niestety najmniej spo-
łecznie świadomi, tylko 32% klientów było gotowych płacić więcej za produkty 
przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. Największy odsetek odpowie-
dzialnych konsumentów pochodził z rejonów Azji i Pacyfiku (55%), Bliskiego 
Wschodu i Afryki (53%). W Ameryce Łacińskiej było natomiast 49% takich 
konsumentów, a w Ameryce Północnej – 35%13. Co więcej, 44% badanych 
uznało, Ŝe firmy powinny podejmować działania, które będą słuŜyły społeczno-
ści lokalnej14.  

Coraz więcej firm jest odpowiedzialnych społecznie i mają one potrzebę 
wspierania działań na rzecz społeczności lokalnych. Taka koncepcja zarządza-
nia firmą daje moŜliwość pozyskania środków finansowych i niematerialnych 
na rzecz organizacji trzeciego sektora. Koncepcja społecznej odpowiedzialności 

                                                 
10 CSR społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Wyd. Ministerstwo Gospodarki, 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/CSR_PL.pdf, s. 2. 
11 Badanie The Nielsen Global Survey of Corporate Citizenship dotyczyło obywatelskiego za-

angaŜowania przedsiębiorstw (Global Corporate Citizenship Survey). Zakres podmiotowy obej-
mował ponad 28 000 internetowych respondentów z 56 krajów w regionie Azji i Pacyfiku, Euro-
py, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Północnej. Zakres czasowy bada-
nia to 31.08.–16.09.2011 r.  

12 Społecznie świadomy konsument, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/ 
spolecznie-swiadomy-konsument,5677.html. 

13 Nielsen Identifies Attributes of the Global, Socially-Conscious Consumer, http://www.niel 
sen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-identifies-attributes-of-the-global--socially-conscious-.html; 
Odpowiedzialna konsumpcja, http://www.csr.szczecin.pl/baza-wiedzy/csr-a-konsument. 

14 A Nielsen Report The Global, Socially-Conscious Consumer March 2012, http://ebook 
browse.com/nielsen-global-social-responsibility-report-march-2012-pdf-d352097389, s. 4. 
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biznesu stała się popularna i modna, szczególnie wśród przedsiębiorstw dbają-
cych o swój wizerunek15. Potrzeba budowania marki, wizerunku firmy była 
właśnie głównym motywem, dla którego firmy zajmują się CSR (dla 3/4 re-
spondentów). Do pozostałych, najczęściej wymienianych motywów działań 
CSR zaliczono przekonanie o długoterminowej opłacalności tych inicjatyw, 
wzrost wartości przedsiębiorstwa, uzyskanie przewagi rynkowej, poczucie 
obywatelskiego obowiązku czy teŜ wymogi korporacyjne16. Wyniki te kore-
spondują z wynikami ogólnoświatowymi, gdyŜ na podstawie badania New Era 
of Sustainability17, naleŜy stwierdzić, Ŝe głównym czynnikiem motywującym 
przedsiębiorstwa do działań społecznych było budowanie reputacji i zaufania 
(72% wskazań)18.  

Współpraca drugiego i trzeciego sektora w świetle badań marketingowych 

Jedną z form zaangaŜowania społecznego przedsiębiorstw jest wsparcie fi-
nansowe dla problemów społecznych. Co więcej, społeczna odpowiedzialność 
moŜe być podejmowana m.in. w zakresie inicjatyw społecznych na rzecz spo-
łeczności lokalnej oraz działalności filantropijnej19. Inicjatywy społeczne na 
rzecz społeczności lokalnej obejmują długofalowe działania podejmowane we 
współpracy z przedstawicielami tej społeczności, np. organizacjami pozarządo-
wymi. Inwestycje te wspierają interesy firmy w długim horyzoncie czasowym 
oraz wzmacniają reputację firmy20. W ostatnich latach wzrosło zaangaŜowanie 
przedsiębiorstw w rozwój społeczności lokalnych. W 2010 roku 52% firm de-
klarowało podjęcie działań w tym obszarze. Był to drugi priorytetowy obszar, 
zaraz po ochronie środowiska naturalnego21. Niewątpliwe moŜe być to szansą 
dla organizacji pozarządowych, które mogą zaproponować pomoc w realizacji 
rozwoju społeczności lokalnej. Na podstawie innych badań ogólnopolskich 

                                                 
15 K. Schmidt, Społeczne zaangaŜowanie przedsiębiorstw rozwijających się – więcej niŜ tylko 

związek celów? Analiza partnerstw między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami, 
http://www.pozytek.gov.pl/Oblicza,ekonomii,spolecznej,758.html. 

16 CSR w Polsce menedŜerowie/menedŜerki 500 lider/liderka CSR, Wyd. GoodBrand & Com-
pany Polska, Warszawa 2010, s. 20. 

17 New Era of Sustainability (UN Global Compact Accenture CEO Study 2010), badaniem ob-
jęto 766 prezesów firm członkowskich UN Global Comopact na świecie. 

18 Rośnie znaczenie CSR w strategiach firm, Kompendium CSR, „Gazeta Prawna” 2010, doda-
tek tematyczny, grudzień, nr 5, s. 2. 

19 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 143–
146.  

20 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 48. 

21 CSR w Polsce menedŜerowie/menedŜerki 500 lider/liderka CSR…, s. 19. 
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naleŜy stwierdzić, Ŝe firmy za najmniej waŜny dla rozwoju organizacji uznawa-
ły obszar zaangaŜowania społecznego (11% wskazań). RozbieŜność w danych 
moŜe wynikać z próby badawczej, gdyŜ duŜe przedsiębiorstwa bardziej doce-
niają obszar działań CSR w porównaniu z mniejszymi firmami22. Prowadzenie 
działalności filantropijnej to natomiast działalność polegająca na przekazywaniu 
darowizn lub innych form wsparcia m.in. na rzecz organizacji pozarządowych. 
NGOs mogą być dlatego waŜnym partnerem dla przedsiębiorstw, gdyŜ odgry-
wają szczególnie znaczącą rolę w sferze pomocy społecznej W tym obszarze 
wykazują się duŜą skutecznością w rozwiązywaniu dylematów na szczeblu 
lokalnym23. Niespełna co czwarte przedsiębiorstwo w Polsce inicjowało działa-
nia na rzecz społeczności lokalnej. Niemniej jednak najczęściej podejmowanym 
działaniem w obszarze zaangaŜowania społecznego było wsparcie finansowe 
organizacji społecznych (41% odpowiedzi)24.  

Upowszechniającym się zjawiskiem jest zakładanie i prowadzenie przez 
przedsiębiorstwa fundacji korporacyjnych25. Najwięcej fundacji powołały 
przedsiębiorstwa z branŜy finansowej, mediowej i wydawniczej oraz paliwowo-
energetycznej. Na podstawie badania Klon/Jawor oszacowano, Ŝe w 2006 roku 
w Polsce było około 150 fundacji korporacyjnych26. Najwięcej fundacji załoŜy-
ły podmioty, które miały siedzibę na terenie województwa mazowieckiego 
(60%). Niestety raport nie podaje, ile fundacji korporacyjnych było w woje-
wództwie podkarpackim27. Dopiero w Raporcie z badania 2012 r. zidentyfiko-
wano w województwie podkarpackim trzy fundacje korporacyjne, w porówna-
niu – w województwie mazowieckim było 63 takie organizacje28. Oszacowano, 
Ŝe w Polsce w 2010 roku było 100 fundacji korporacyjnych29. Podobną liczbę 
fundacji odnotowano w krajach Europy Zachodniej, równieŜ w tych o ugrunto-
wanej historii filantropii. Przykładowo, w 2010 roku w Anglii i Walii było zare-
jestrowanych 100 tego typu organizacji pozarządowych, a we Włoszech – 131 

                                                 
22 Ocena stanu wdraŜania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport, Warsza-

wa 2011, http://www.badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf, s. 4.  
23 A. Niewiadomska, Znaczenie sektora non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych, 

w: Funkcjonowanie instytucji non profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, red. 
M. Fic, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, s. 61. 

24 Ocena stanu wdraŜania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu…, s. 10. 
25 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…, s. 146–147. 
26 Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badań, red. H. Palska, Warszawa 2008, s. 9, 11. 
27 Ibidem, s. 58. 
28 Fundacje korporacyjne w Polsce, Raport z badania 2012, Wyd. Forum Darczyńców, 

http://www.forumdarczyncow.pl/docs/forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www.pdf, 
s. 15. 

29 Ibidem, s. 9.  
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fundacji korporacyjnych (2009 r.)30. W Polsce w 2012 roku ponad 30% fundacji 
korporacyjnych skupiała się na pomocy społecznej/ochronie zdrowia; wiele 
inicjatyw dotyczyło równieŜ edukacji. Główną grupą docelową tych działań 
były dzieci i młodzieŜ31.  

Z ogólnopolskich badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2012 roku wynika, 
Ŝe pomimo, iŜ część przedsiębiorstw załoŜyła fundacje korporacyjne, to prakty-
kowało się, Ŝe działały one częściej na rzecz lub za pośrednictwem innych 
podmiotów, m.in. organizacji pozarządowych (69% wskazań)32. Na podstawie 
powyŜszego badania, moŜna stwierdzić, Ŝe 47% fundacji korporacyjnych 
współdziałało z innymi organizacjami pozarządowymi. Najczęściej współpraca 
dotyczyła wymiany informacji (3/4 badanych), realizowania wspólnych projek-
tów (2/3 fundacji korporacyjnych), a 1/3 deklarowała przynaleŜność do poro-
zumień33.  

Na podstawie badania „MenedŜerowie 500/Lider CSR – Spowiedź Prakty-
ków” moŜna stwierdzić, Ŝe 50% największych firm w Polsce realizowało 
wspólne projekty z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku34. Jest to znacz-
ny wzrost w porównywaniu do wyników badania z 2003 roku, wtedy tylko 27% 
deklarowało współpracę międzysektorową. Dodatkowo ponad 20% deklarowała 
realizację programu partnerskiego z NGOs, w ramach którego część dochodów 
ze sprzedaŜy była przekazywana na cele danej organizacji pozarządowej. Po-
nadto w 2010 roku 1/3 organizacji bezpłatnie wspierała działania organizacji 
pozarządowych kapitałem intelektualnym, dzięki czemu moŜliwy był transfer 
wiedzy. Co więcej, w ostatnich latach najpopularniejszą formą zaangaŜowania 
społecznego przedsiębiorstw było wsparcie finansowe oraz rzeczowe35. Niestety 
na podstawie dostępnych danych, nie moŜna stwierdzić, ile tego wsparcia trafiło 
do trzeciego sektora. Coraz bardziej popularnym mechanizmem był równieŜ 
wolontariat pracowniczy (11% wskazań w 2003 roku, 28% w 2010 roku)36, co 
niewątpliwie stanowi szansę, którą powinny wykorzystać organizacje pozarzą-
dowe bazujące na pracy wolontariuszy. 

                                                 
30 Ibidem, s. 9.   
31 Polskie fundacje korporacyjne – najwaŜniejsze fakty, Wyniki badania 2012, Wyd. Stowarzy-

szenie Klon/Jawor, Warszawa 2012, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/prezen 
tacja_najwazniejszych_wynikow_badania_fundacji_korporacyjnych_w_polsce_2012.pdf, s. 3, 5. 

32 Ibidem, s. 6. 
33 Ibidem, s. 19. 
34 CSR w Polsce menedŜerowie/menedŜerki 500 lider/liderka CSR…, s. 18.  
35 Ibidem. s. 17–18. 
36 Ibidem, s. 18. 
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Niestety wyniki innych badań ogólnopolskich nie są aŜ tak optymistyczne 
dla organizacji pozarządowych, gdyŜ na ich podstawie moŜna stwierdzić, Ŝe 
ponad połowa przedsiębiorstw w ogóle nie angaŜuje się we współpracę doty-
czącą działań na rzecz społeczności lokalnej z organizacjami pozarządowymi. 
Co więcej, tylko 4% przedsiębiorstw zauwaŜa, Ŝe ich interesariuszem są rów-
nieŜ organizacje pozarządowe37. Sytuacja ta moŜe wynikać z faktu, Ŝe więk-
szość organizacji pozarządowych nie kontaktowało się i nie współpracowało  
z przedsiębiorstwami. Na podstawie badań wtórnych moŜna stwierdzić, Ŝe  
w Polsce maleje częstotliwość kontaktów organizacji pozarządowych z przed-
siębiorstwami. W 2002 roku niewiele ponad połowa fundacji i stowarzyszeń 
utrzymywała kontakty z przedsiębiorstwami. Sytuacja ta w 2005 roku uległa 
poprawie, gdyŜ 70% organizacji twierdziło, Ŝe kontaktuje się z sektorem ko-
mercyjnym. Stosunkowo niski odsetek jednak, bo zaledwie 12%, robiło to regu-
larnie38. W 2010 roku nastąpił ponowny spadek liczby organizacji kontaktują-
cych się z drugim sektorem – do 53%. W 2010 roku tylko 8% utrzymywało 
częste kontakty z przedsiębiorstwami, natomiast 47% fundacji i stowarzyszeń 
deklarowało brak kontaktów z drugim sektorem39. Jeśli chodzi o częstotliwość 
kontaktów NGOs z Polski południowo-wschodniej z otoczeniem, równieŜ zaob-
serwowano negatywne zjawisko braku współpracy, tylko niecałe 9% często  
i regularnie kontaktowało się z przedsiębiorstwami40.  

Niewątpliwie, to czy organizacjom pozarządowym uda się uzyskać dofinan-
sowanie ich działalności zaleŜy w duŜej mierze od nich samych. Ponad 30% 
duŜych firm uzaleŜniało udzielenie wsparcia finansowego od postawy NGOs. 
DuŜą rolę odgrywały równieŜ inne czynniki m.in. polityka rządu, samorządów 
regionalnych i konsumenci itd.41 Ponadto, pomocne w lepszym zrozumieniu 
oczekiwań wobec partnerstwa mogą okazać się badania projektów z zakresu 
CRS przeprowadzone we Włoszech. Z badań nad partnerstwem sektora pu-
blicznego i NGOs wynikało, Ŝe głównym czynnikiem motywującym przedsię-

                                                 
37 Ocena stanu wdraŜania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu…, s. 104, 192. 
38 Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2005, http://badania.ngo.pl /x/133093. 
39 J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z bada-

nia 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 118. 
40 Badania własne przeprowadzono w organizacjach pozarządowych. Zakres przestrzenny ba-

dań obejmował Polskę południowo-wschodnią. Próba badawcza objęła 104 organizacje pozarzą-
dowe. Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej w okresie od maja 2007 do kwiet-
nia 2008 roku. 

41 Skłonność do angaŜowania się w działania pro-konsumenckie i pro-społeczne wśród polskich 
przedsiębiorców, UOKiK, Warszawa 2006, http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/ 
informacja/komunikaty_prasowe/art174.html. 
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biorstwa do współpracy z trzecim sektorem były osiągane cele marketingowe. 
Okazuje się, Ŝe włoskie firmy najchętniej angaŜowały się w projekty krótkoter-
minowe, dobrze nagłaśniane w mediach, które przynosiły efekty marketingowe. 
Co więcej, badane przedsiębiorstwa wspierały waŜne społeczne inicjatywy, 
gdyŜ dzięki temu motywowały swoich pracowników i wzmacniały ich identyfi-
kację z firmą. Z kolei organizacje pozarządowe ze współpracy oczekiwały 
wsparcia finansowego, jak równieŜ transferu wiedzy know how oraz wsparcia  
w zarządzaniu organizacją 42.  

Pozytywnym przejawem jest ewolucja związków między drugim a trzecim 
sektorem, z „paternalistycznej” filantropii do partnerstwa. NGOs przestały być 
jedynie „odbiorcą pomocy”, a stały się partnerem umoŜliwiającym przedsię-
biorstwom angaŜowanie się w korzystne dla wszystkich stron długoterminowe 
programy społeczne43. 

Przykłady współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi  
w województwie podkarpackim 

Przykładem współpracy międzysektorowej moŜe być wsparcie finansowe, 
przekazane przez firmy WSK Rzeszów, PZL Mielec, UTC Aerospace oraz Pratt 
& Whitney Aero Power, na rzecz Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzy-
szeniu Dolina Lotniczna44. Uroczyste przekazania kwoty 200 000 zł odbyło się 
na Politechnice Rzeszowskiej w marcu 2013 roku. Współpraca ta ma na celu 
rozwój edukacji naukowo-technicznej oraz promocji programów edukacyjnych 
wśród dzieci i młodzieŜy45, dzięki czemu będą się kształcić przyszłe kadry dla 
firm z sektora lotniczego. Wsparcie finansowe ma być równieŜ wykorzystane 
do realizacji projektu tzw. aviobusa, specjalnego pojazdu wyposaŜonego  
w urządzenia dla pokazów z dziedziny fizyki i chemii46. Na podstawie przepro-
wadzonej analizy moŜna stwierdzić, Ŝe słabą stroną systemu komunikacji o tym 
wydarzenia był brak jakichkolwiek informacji na stronie internetowej Stowa-

                                                 
42 K. Schmidt, Społeczne zaangaŜowanie przedsiębiorstw rozwijających się – więcej niŜ tylko 

związek celów? Analiza partnerstw między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami, 
http://www.pozytek.gov.pl/Oblicza,ekonomii,spolecznej,758.html. 

43 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie…, s. 7.  
44 Inauguracja powstania Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, 

http://portal.prz.edu.pl/pl/aktualnosci/art249,inauguracja-powstania-fundacji-wspierania-edukacji-
przy-stowarzyszeniu-dolina-lotnicza.html. 

45 PZL Mielec inwestuje w przyszłość branŜy lotniczej, http://www.pzlmielec.pl/public-
relations/aktualnosci/art,68,pzl-mielec-inwestuje-w-przyszlosc-branzy-lotniczej.html. 

46 200 tysięcy zł dla Fundacji Wspierania Edukacji, http://www.wskrz.com/aktualnosci/ 
art,123,200-tysiecy-zl-dla-fundacji-wspierania-edukacji.html. 
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rzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza47. Nie 
opublikowano informacji na ten temat w aktualnościach, ani nie wyróŜniono 
zakładki dla powstałej Fundacji. Fundacja nie miała teŜ odrębnej strony interne-
towej, ani profilu w serwisach społecznościowych. Grupą docelową działań są 
osoby młode, dlatego teŜ, warto było pomyśleć o szerszym zaistnieniu w sieci 
np. przez stronę www, profile w portalach społecznościach, publikację materia-
łów wideo, czy teŜ przez prowadzenie bloga.  

Kolejnym przykładem jest firma Zelmer SA, która współpracowała z Fun-
dacją Rodzić po Ludzku i w ramach tego współdziałania przekazano wagi dla 
niemowląt oraz nawilŜacze powietrza połoŜnym, współpracującym z Funda-
cją48. Niestety zabrakło bardziej szczegółowych informacji, m.in. na temat licz-
by przekazanych produktów, czasu trwania współpracy. Dzięki tej inicjatywie, 
firma moŜe budować pozytywny wizerunek marki, pokazując, Ŝe dba o prawi-
dłowy rozwój dzieci. Wzmiankę o tej inicjatywie umieszczono na stronie firmy 
Zelmer, ale niestety na stronie www Fundacji Rodzić po Ludzku nie było in-
formacji na temat tego wsparcia 49.  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA), oddział  
w Sanoku natomiast, w ramach CSR podejmowało działania, które miały trzy 
zasadnicze kierunki: edukacja, aktywizowanie lokalnych społeczności oraz 
promowanie pozytywnych wartości osobistych. Jednym z działań było wsparcie 
Fundacji Osób Niepełnosprawnych „Echo”50. Niestety na ogólnopolskiej stronie 
internetowej PGNiG oraz oddziału w Sanoku, nie udało się odszukać jakich-
kolwiek informacji na temat tej współpracy. Firma mogłaby uwzględnić w po-
dejmowanych inicjatywach, Ŝe nie wystarczy działać społecznie, naleŜy pamię-
tać równieŜ o informacji dotyczącej podejmowanych inicjatyw. Nie udało się 
uzyskać więcej informacji na temat współpracy tych dwóch podmiotów rynko-
wych. Niestety Fundacja osób niepełnosprawnych „Echo” nie miała strony in-
ternetowej, a informacje o niej moŜna znaleźć jedynie na stronie internetowej 
fundatora Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „Nafta-
Med.” Sp. z o.o. w Sanoku. W zakładce umieszczono jednak jedynie podsta-
wowe informacje na temat fundacji, dane teleadresowe, cel oraz przedmiot dzia-
łalności statutowej oraz informację o moŜliwości przekazania 1% podatku do-

                                                 
47 http://www.dolinalotnicza.pl/en/1/1/ (9.03.2013). 
48 Zelmer dba o prawidłowy rozwój twojego dziecka, http://www.zelmer.pl/biuro_prasowe/ 

aktualnosci/art42,zelmer-dba-o-prawidlowy-rozwoj-twojego-dziecka.html. 
49 http://www.rodzicpoludzku.pl/ (9.03.2013). 
50 Społeczna odpowiedzialność biznesu w regionie karpackim, Raport 2007, Wyd. Fundacja 

Karpacka–Polska, 2007, www.fundacjakarpacka.org/publikacja-pobierz-4.html, s. 20. 
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chodowego na rzecz fundacji51. Nie ma teŜ informacji o dotychczasowych dzia-
łaniach, osiągnięciach czy teŜ współpracy z przedsiębiorstwami. Fundacja mo-
głaby zastanowić się nad stworzeniem i opublikowaniem raportu z prowadzo-
nych działań, utworzeniem odrębnej strony i jej stałym aktualizowaniu. W ser-
wisie społecznościowym Facebook był profil Polskiej Fundacja Pomocy Dzie-
ciom Niedosłyszącym „ECHO”, jednak była to inna organizacja, z siedzibą  
w Warszawie.  

Kolejna firma Talens Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Lesku, w 1999 roku 
utworzyła Fundację Malarstwa Polskiego. Celem fundacji jest wspieranie ini-
cjatyw malarskich oraz pomoc młodym artystom. Fundacja realizowała załoŜo-
ne cele organizując wystawy i wydarzenia plenerowe, wydając katalogi oraz 
organizując Forum Malarstwa Polskiego52. Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy strony www firmy Talkens Polska Sp. z o.o. nie moŜna stwierdzić, w jaki 
sposób firma wspiera działanie Fundacji, w zakładce inicjatywy umieszczono 
jedynie informacje na temat Fundacji53. Fundacja wykorzystuje internet jako 
narzędzie komunikacji, jednak warto pomyśleć nad poprawą sposobu prezenta-
cji. Na stronie www Fundacji równieŜ nie znajdzie się szczegółowych informa-
cji dotyczących współpracy z firmą Talens Polska Sp. z o.o. Dodatkowo strony 
internetowe nie były regularnie aktualizowane. Przykładowo, ostatnie opubli-
kowane sprawozdanie z działalności dotyczyło 2009 roku. Co więcej, w zakład-
ce aktualności pojawiały się informacje średnio raz, dwa razy w roku. Ostatni 
wpis zamieszczono ponad dwa lata temu, w lutym 2011 roku54. Biorąc pod 
uwagę specyfikę internetu, jest to „cała wieczność”. Pozytywnym elementem 
jest umieszczenie na stronie informacji na temat fundatora oraz odnośnika do 
strony internetowej firmy Talens. Fundacja Malarstwa Polskiego ma równieŜ 
swój profil na portalu społecznościowym Facebook (rys. 1), na którym umiesz-
czono m.in. informacje na temat organizowanych wystaw.  

Fanpage polubiły 94 osoby, które jednak bardzo rzadko komentują wpisy 
dodawane na profilu oraz sporadycznie udostępniają stronę dalej. Niestety tutaj 
równieŜ nie znaleziono danych dotyczących szczegółów współpracy między-
sektorowej. Nie było nawet wzmianki o firmie Talens, która wspierała jej dzia-
łania. Słabą stroną profilu była rzadka aktualizacja, wpisy pojawiały się raz na 
2–4 miesiące. Specyfika posiadania profilu na portalu społecznościowym wy-

                                                 
51 Fundacja ECHO, http://www.naftamed.pl/echo.php# (9.03.2013). 
52 Społeczna odpowiedzialność biznesu w regionie karpackim, Raport 2007…, s. 18–19. 
53 http://www.tap-art.pl/pl/363/. 
54 http://fundacja.talens.pl (9.03.2013). 
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maga od administratora generowania aktualnych komunikatów, o zaskakującej 
treści, aby nie zanudzić oraz dotrzeć do szerokiej grupy docelowej. NaleŜy 
równieŜ pamiętać, Ŝe Ŝywotność większości aplikacji wynosi średnio jeden 
miesiąc55. Fundacja nie wykorzystuje innych portali społecznościowych, jakim 
są Pinterest, Twitter itp. Przykładem dobrze przygotowanej kampanii komuni-
kacyjnej w internecie moŜe być Caritas Polska, Wielka Orkiestra Świątecznej 
pomocy, Polskiej Akcji Humanitarnej, które mają często aktualizowane profile 
na portalach społecznościowych oraz stronę internetową. 

 

 
Rys. 1. Profil Fundacji Malarstwa Polskiego na portalu społecznościowym Facebook 

Źródło: http://www.facebook.com/#!/pages/Fundacja-Malarstwa-Polskiego/109679785736362. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe firma realizując politykę odpowiedzialności społecznej 
moŜe równieŜ prowadzić osobny profil poświęcony realizowanym akcjom, ze 
względu na wartościowe treści, które mogą mocniej związać uŜytkownika  
z marką niŜ fun-content56. Za przykład moŜe posłuŜyć marka Danone, która nie 
ma oficjalnego profilu na Facebooku dedykowanego bezpośrednio marce, ale 
ma dwa odrębne profile dotyczące wartości jaką jest praca w Danone oraz mię-
dzynarodowych mistrzostw dzieci w piłce noŜnej (Danone Nations Cup)57.  

Organizacje pozarządowe powinny pamiętać, Ŝe jednym z motywów zachę-
cających przedsiębiorstwa do działań społecznych są oczekiwane zyski finan-
sowe lub kreowanie pozytywnego wizerunku. Dlatego teŜ, NGOs mogą wyko-

                                                 
55 B. Binczewski, Facebook: charytatywnie, społecznie i… strategicznie, „Marketing w Prakty-

ce” 2012, nr 2. 
56 Ibidem.  
57 Ibidem. 
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rzystać własne kanały komunikacji m.in. strony internetowe, portale społeczno-
ściowe do propagowania dobrych praktyk partnerskich firm,. Działania te mogą 
przełoŜyć się na budowanie obrazu danej marki i przyczynić się do dalszej 
współpracy między partnerami. 

Podsumowanie 

Pozytywnym zjawiskiem dla organizacji pozarządowych jest upowszech-
niająca się koncepcja odpowiedzialnego biznesu. Sektor prywatny coraz czę-
ściej angaŜuje się w działania społeczne. Przez CSR przedsiębiorstwa, we 
współpracy z innymi podmiotami, przyczyniają się do pogodzenia celów go-
spodarczych, społecznych i ekologicznych danej firmy. Popularność takiej stra-
tegii zarządzania przedsiębiorstwami jest szansą dla NGOs na nawiązanie 
współpracy z sektorem komercyjnym.  

Organizacje pozarządowe, które pragną realizować strategię współpracy 
powinny poznać motywację i oczekiwane korzyści firm wynikające z partner-
stwa z organizacjami pozarządowymi. Następnie, w zaleŜności od tych czynni-
ków, wybrać metody i techniki pozyskania partnera i stworzyć ofertę współpra-
cy. PowaŜnym problemem jest umiejętne przedstawienie przedsiębiorstwu dzia-
łań organizacji nie tylko waŜnych społecznie, ale mających wartość dla danej 
firmy, jej działalności na rynku58. W celu stworzenia długotrwałych relacji po-
mocna moŜe być koncepcja marketingu partnerskiego.  

Firmy i organizacje pozarządowe w swoich działaniach powinny uwzględ-
niać potrzebę informowania interesariuszy o podejmowanych inicjatywach. 
Narzędziem skutecznego marketingu społecznie zaangaŜowanego, które daje 
szerokie moŜliwości jest internet, media społecznościowe czy teŜ atrakcyjna, 
aktualna strona www, blogi, jak równieŜ publikowanie materiałów wideo czy 
prowadzenie blogów.  

Na podstawie raportu „Ocena stanu wdraŜania standardów społecznej od-
powiedzialności biznesu” moŜna stwierdzić, Ŝe niestety większość organizacji 
nie współpracowała z organizacjami trzeciego sektora. Badania sektora poza-
rządowego równieŜ uwypuklają ten problem, większość organizacji pozarzą-
dowych nie kontaktowała się  bowiem i nie współpracowała z przedsiębior-
stwami. ZauwaŜalna jest zatem luka rynkowa, której potencjał powinny wyko-
rzystać podmioty trzeciego sektora. Działania tego typu mogą odnieść sukces, 

                                                 
58 Marketing społeczny dla NGO. Jak skutecznie budować relacje z biznesem i tworzyć kampa-

nie społeczne, Wyd. ARFP, Warszawa 2006, http://centrumklucz.pl/wp-content/uploads/ 
Marketing-spoleczny-dla-ngo.pdf, s. 5. 
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gdyŜ w wypadku liderów CSR, odsetek firm współpracujących z NGOs był 
duŜo większy, co moŜe wynikać z większej świadomości i doświadczeń w re-
alizowaniu koncepcji CSR. Co więcej, w ostatnich latach odnotowano wzrost 
nawiązywanej współpracy między tymi sektorami. MoŜe to być konsekwencja 
pozytywnych doświadczeń, wynikających z realizacji wspólnych projektów, 
docenienie organizacji pozarządowych, jako skutecznego w działaniu partnera 
oraz dostrzeŜenie osiąganych korzyści przez te firmy. W związku z tym, wy-
zwaniem dla organizacji pozarządowych jest równieŜ uświadomienie innym 
przedsiębiorstwom ich roli i korzyści ze współpracy międzysektorowej. 

Współpraca międzysektorowa niesie ze sobą wiele korzyści. Dla przedsię-
biorstw korzyścią moŜe być budowanie wizerunku firmy społecznie odpowie-
dzialnej, zdobycie zaufania jej interesariuszy, moŜliwość pozyskania najlep-
szych pracowników, a dzięki temu zdobycie przewagi konkurencyjnej. NGOs 
mogą być waŜnym kanałem komunikacji ze społecznością lokalną: rozpozna-
wania potrzeb społeczeństwa, uzyskania poparcia i budowania zaufania spo-
łecznego. Natomiast dla NGOs nawiązanie kontaktów ze środowiskiem biznesu 
moŜe być pomocne w polepszeniu funkcjonowania organizacji na rynku po-
przez wsparcie finansowe czy teŜ wsparcie kapitałem intelektualnym itp. Na 
takim współdziałaniu korzysta teŜ społeczeństwo, gdyŜ dzięki współpracy moŜ-
liwe jest skuteczne zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności. Aby korzyści 
były odczuwalne dla partnerów i społeczeństwa współdziałanie powinno być 
procesem ciągłym, opartym na współpracy długoterminowej.  
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ZNACZENIE PRODUKTÓW LOKALNYCH  
W RÓśNICOWANIU OFERTY TURYSTYCZNEJ REGIONU 

 
 
 
Streszczenie 

Obszary sieci Natura 2000 to tereny o szczególnych walorach przyrodniczych. Ich odpo-
wiednie wyeksponowanie moŜe przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności takich miejsc wśród 
turystów. Dzisiaj jednak, w sytuacji rosnących wymagań wypoczynkowych, a jednocześnie dąŜe-
nia turystów do ekologicznego spędzania wolnego czasu wydaje się, Ŝe opieranie oferty tury-
stycznej wyłącznie na przyrodzie moŜe okazać się niewystarczające. Szansą na jej urozmaicenie, 
szczególnie w odniesieniu do terenów sieci Natura 2000, mogą okazać się produkty lokalne. 
Celem artykułu jest próba zastanowienia się, w jaki sposób produkty lokalne mogą stać się pomy-
słem na marketingową ofertę turystyczną regionów „naturowych”. W opracowaniu posłuŜono się 
przykładem województwa zachodniopomorskiego, które ma widoczny potencjał w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: oferta turystyczna, sieć Natura 2000, produkt lokalny, region 

Wprowadzenie 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to wdraŜany od 1992 roku pro-
gram tworzenia w krajach Unii Europejskiej spójnego systemu obszarów obję-
tych ochroną przyrody. Polska z chwilą wejścia do wspólnoty europejskiej  
w 2004 roku zobowiązała się do wyznaczenia takich „przyrodniczo cennych 
terenów”. Zasady ich wydzielania i funkcjonowania określono w kilku doku-
mentach, m.in. w Ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku oraz  
w dwóch unijnych dyrektywach – dyrektywie ptasiej2 oraz dyrektywie siedli-

                                                 
1 malgorzata.czerwinska@tu.koszalin.pl/ 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa. 
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skowej3. Przepisy te, z jednej strony akcentują kwestie konieczności ochrony 
walorów przyrodniczych w sieci, w tym m.in. zasady wyznaczania ostoi dla 
zagroŜonych gatunków zwierząt czy procedury ochrony siedlisk przyrodni-
czych, z drugiej – wskazują na poŜądaną aktywność społeczności lokalnych  
i ich władz w takich miejscach. Włączenie terenów do programu Natura 2000 
zobowiązuje bowiem mieszkańców do dbałości o przyrodę i zachowania walo-
rów chronionych w stanie niepogorszonym, nie wyklucza jednak ich gospo-
darczego wykorzystania4. 

Obszary europejskiej sieci Natura 2000 juŜ ze swej istoty naleŜą do terenów 
o szczególnych walorach przyrodniczych. Walory te, odpowiednio wyekspo-
nowane, mogą stanowić o ich wysokiej atrakcyjności, docenianej przede 
wszystkim przez turystów. Obserwowany w ostatnim czasie trend polegający na 
dąŜeniu do ekologicznego spędzania urlopu wydaje się sprzyjać rozwojowi 
takich miejsc pod względem turystycznym. W sytuacji jednak rosnących z roku 
na rok wymagań wypoczynkowych, w tym zwłaszcza związanych z konieczno-
ścią posiadania przez region bogatej infrastruktury oraz ciekawej propozycji dla 
turystów, naleŜy przypuszczać, Ŝe opieranie oferty turystycznej wyłącznie na 
walorach przyrodniczych moŜe okazać się juŜ niewystarczające. Mieszkańcy  
i władze obszarów „naturowych” zmuszeni są dlatego do stawania przed decy-
zją dotyczącą optymalizacji działań inwestycyjnych, tak by nie ingerowały one 
w sposób istotny w znajdującą się na ich terenie przyrodę. Dobrym pomysłem 
na urozmaicenie oferty turystycznej, przy jednoczesnym nienaruszaniu wartości 
przyrodniczych obszarów sieci Natura 2000, mogą okazać się produkty lokalne. 

Produkty regionalne i tradycyjne jako produkty lokalne 

Produkty lokalne to wyroby bądź usługi wytwarzane lub proponowane  
w określonym regionie odwołujące się do jego tradycji, kultury, historii, bazu-
jące na jego surowcach i walorach przyrodniczych, opracowane i przygotowane 
przez mieszkających tam ludzi. Często nawiązują one do specyficznych cech 
obszaru, z którego się wywodzą, powodują teŜ, przez ich związek z konkretnym 
miejscem, Ŝe społeczność lokalna silnie się z nimi utoŜsamia. Produkty lokalne 
są charakterystyczne wyłącznie dla określonego terenu geograficznego, są  
w nim przygotowywane, a następnie oferowane w sposób niemasowy. Ze 
względu na te cechy moŜna przyjąć, Ŝe niemal kaŜdy produkt lokalny jest przy-

                                                 
3 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory. 
4 Szerzej o programie Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000. 
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jazny dla środowiska naturalnego. Jest on bowiem wyrobem (usługą), który 
niemal na kaŜdym etapie powstawania czy dystrybucji nie zakłóca funkcjono-
wania przyrody. 

Szczególnymi typami produktów lokalnych w krajach unijnych są produkty 
regionalne oraz tradycyjne5. Produkty regionalne stanowią dobra bądź usługi 
wytwarzane i oferowane wyłącznie w niektórych krajach Unii Europejskiej, 
przy czym charakteryzują się one tym, Ŝe ich nazwę i technologię poddano 
ochronie prawnej. Zabezpieczenie prawne w wypadku tych produktów polega 
m.in. na przyznaniu im określonego oznaczenia, w tym tzw. Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego (ang. PDO – Protected Designation of Origin) 
bądź Chronionej Nazwy Pochodzenia (ang. PGI – Protected Geographical In-
dicators)6. Oba znaki sugerują, z jakiego regionu geograficznego pochodzi dany 
produkt. RóŜnica między nimi polega jednak na tym, Ŝe o ile w wypadku okre-
ślenia Chronione Oznaczenie Geograficzne wystarczy, Ŝe produkt jest produ-
kowany, przygotowany albo tylko przetwarzany w danym regionie, o tyle  
w wypadku znaku Chroniona Nazwa Pochodzenia musi bezwzględnie wywo-
dzić się ze ściśle określonego terenu. Oznacza to w praktyce, Ŝe proces techno-
logiczny produktu z nazwą chronioną, wykorzystane do jego produkcji surowce 
oraz zaangaŜowani ludzie, a takŜe cały proces przetwarzania, przygotowania  
i dystrybuowania odbywa się tylko i wyłącznie w konkretnym obszarze geogra-
ficznym. Przykładem europejskiego produktu posiadającego status Chronionej 
Nazwy Pochodzenia jest miód z Korsyki, mający nazwę adekwatną do jego 
regionu pochodzenia Miele di Corsica (tłum. Miód z Korsyki). Zastosowane 
oznaczenie jest gwarancją, Ŝe produkt ten został wytworzony na bazie surowca 
pochodzącego wyłącznie z Korsyki, tam teŜ przebiegał jego proces produkcyj-
ny, nastąpiło jego przetworzenie, a wszystko to odbywało się przy aktywnym 
udziale ludzi z tamtego obszaru7. 

W wypadku produktów regionalnych oznaczonych znakiem Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego nie istnieje aŜ tak restrykcyjne podejście w kwestii 
przynaleŜności regionalnej. Produkt regionalny aspirujący do takiego oznacze-
nia musi jak najbardziej wywodzić się z konkretnego miejsca, mieć z nim zwią-

                                                 
5 Zob. m.in. M. Czerwińska, Produkty lokalne pomysłem na urozmaicenie oferty turystycznej 

na obszarach Natura 2000, ZROT i W-MOT, Szczecin 2010, s. 107–116. 
6 Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia geograficzne, Nazwy Specyficznego 

Charakteru oraz Lista Produktów Tradycyjnych, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnic-
twa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005. 

7 Produkty tradycyjne i regionalne, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004, s. 8. 
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zek, jednak nie jest wymagane, aby był tak silny, jak w wypadku wcześniej 
omawianego znaku. Dla przykładu, surowce słuŜące do wytworzenia produktu 
PDO mogą pochodzić z innego regionu niŜ jego miejsce macierzyste. Przykła-
dem wyrobu z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym jest Tiroler Bergkäse 
– górski ser z Tyrolu, który jest produkowany w kształcie koła, z reguły w por-
cjach dwunastu kilogramowych. Mleko wykorzystywane do jego produkcji 
pochodzi z północnej lub wschodniej części Tyrolu. Produkt nie jest uzupełnio-
ny Ŝadnymi przeciwutleniaczami, konserwantami, emulgatorami, stabilizatora-
mi, zagęstnikami, Ŝelującymi barwnikami czy nadtlenkami i aromatami. Jego 
produkcja odbywa się wyłącznie z zastosowaniem sprawdzonych, zaufanych 
surowców przy zastosowaniu ekologicznych metod8. 

Inną formą produktów lokalnych są tzw. produkty tradycyjne, które mają 
silny związek z tradycją określonego regionu, a ich cechy są dowodem na ist-
nienie tej zaleŜności. Specyfika produktu tradycyjnego jest uwarunkowana tra-
dycją miejsca, z którego się wywodzi. Produkty tradycyjne potwierdzane są 
tzw. Świadectwem Szczególnego Charakteru (ang. TSG – Traditional Speciali-
ty Guaranteed), które stanowi o ich specyficznym charakterze, jest gwarancją 
związku z tradycją; zaświadczeniem, Ŝe produkt ma cechy adekwatne do swo-
jego dziedzictwa, odróŜniające go od innych. 

Przyznanie produktowi lokalnemu któregokolwiek ze wspomnianych ozna-
czeń korzystnie wpływa nie tylko na jego wizerunek, ale takŜe przyczynia się 
do zwiększenia konkurencyjności regionu jego pochodzenia i – co istotne – 
moŜe być narzędziem marketingowego oddziaływania na klienta. Produkt, któ-
rego pochodzenie jest gwarantowane przez Unię Europejską, tworzy bowiem 
wizerunek obszaru swojego pochodzenia, zachęca turystów do przyjazdu  
w określone miejsce i wypróbowania go, stymuluje tym samym ruch turystycz-
ny. Konsument wybierający taki produkt ma gwarancję nabycia wyrobu o wy-
sokiej jakości, a jednocześnie zapoznaje się z jego pomysłodawcą oraz produ-
centem, jego środowiskiem naturalnym i kulturowym. Występujący ścisły 
związek produktu lokalnego z regionem powoduje, Ŝe jego zakup przez tury-
stów stanowi początek ciekawej relacji, a często nawet głębszej więzi z kulturą, 
tradycją, historią, mieszkańcami czy przyrodą określonego obszaru. Jak podkre-
śla M. Duczkowska-Piasecka „produkt tradycyjny określa i znamionuje region. 
WyraŜa jego toŜsamość, wpływa na postrzeganie odmienności, uosabia historię, 

                                                 
8 Traditionelle Lebensmittel in Österreich, http://www.traditionelle-lebensmittel.at/article/ 

articleview/70647/1/26084 (1.03.2013). 
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dziedzictwo. To miejsce staje się wartością psychologiczną, niejednokrotnie 
wywołuje emocje, afekt9”. 

Wzorem krajów europejskich, w celu usystematyzowania informacji na te-
mat produktów tradycyjnych, w Polsce powstała tzw. Lista Produktów Trady-
cyjnych10. Jest to na bieŜąco aktualizowany katalog wyrobów, które mają wy-
jątkowe, oryginalne cechy, wynikające ze stosowania do ich produkcji trady-
cyjnych metod, z co najmniej 25-letnią tradycją. Lista jest prowadzona i uzu-
pełniana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz marszałków woje-
wództw. Aby dany produkt znalazł się w tym spisie, jego producent powinien 
złoŜyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego swojego województwa. Wniosek 
ten poddawany jest wnikliwej ocenie, zwłaszcza pod kątem walorów i receptur 
wytwarzania zgłaszanego produktu. Pozytywna weryfikacja wyrobu zgłaszana 
jest do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po czym produkt zostaje wpisa-
ny na Listę Produktów Tradycyjnych. 

Potencjał województwa zachodniopomorskiego w zakresie kreowania pro-
duktów lokalnych 

Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest 1050 produktów tradycyjnych  
i regionalnych, z czego 18 z województwa zachodniopomorskiego (co daje 
przedostatnią pozycję temu regionowi w Polsce pod względem ich liczby)11. 
Popularnymi produktami na Pomorzu Zachodnim są kiszone warzywa. MoŜna 
wymienić m.in. kapustę kiszoną z beczki, jeziorowego ogórka kiszonego czy 
ogórka kołobrzeskiego. Wszystkie surowce wykorzystywane do wytwarzania 
produktów uprawiane są wyłącznie w regionie zachodniopomorskim, przy za-
chowaniu zasad uprawy ekologicznej12. 

Równocześnie z występowaniem w województwie zachodniopomorskim 
dość niskiej liczby rejestrowanych produktów tradycyjnych i regionalnych, 
teren ten charakteryzuje się znacznym areałem obszarów włączonych w euro-
pejski program Natura 2000. Aktualnie (stan na marzec 2013 r.), zgodnie z dy-
rektywą ptasią i siedliskową, Komisja Europejska zatwierdziła do programu 61 
                                                 

9 M. Duczkowska-Piasecka, Tradycyjna Ŝywność na obszarach wiejskich – specyfika budowy 
rynku, w: Tradycyjna Ŝywność w rozwoju obszarów wiejskich, Jachranka marzec 2005, s. 11. 

10 Lista produktów tradycyjnych według województw, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-
zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych (1.03.2013). 

11 Najwięcej produktów regionalnych i tradycyjnych odnotowuje się w sąsiadującym z anali-
zowanym regionem województwie pomorskim (136). Najmniejsza ich liczba występuje w woje-
wództwie lubuskim (13). Stan na marzec 2013 r. 

12 Ogórek kołobrzeski, http://www.minrol.gov.pl/index.php/pol/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/ 
Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-zachodniopomorskie/Ogorek-
kolobrzeski (1.03.2013). 
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obszarów z województwa o łącznej powietrzni 737 632,8 ha (7376,3 km2), co 
daje ponad 32% powierzchni całego regionu objętego siecią ekologiczną13. Dla 
porównania, w Polsce, według stanu na styczeń 2011 rok, obszary naturowe 
zajmują 19,4% terenu kraju14. 

Niewielka, w porównaniu z innymi regionami, liczba zarejestrowanych 
produktów regionalnych lub tradycyjnych na Pomorzu Zachodnim wynika 
prawdopodobnie z niedostatecznego doświadczenia lokalnych producentów  
w zakresie ich rejestracji. MoŜe teŜ wynikać z posiadania przez nich niewystar-
czających środków finansowych z przeznaczeniem na taki cel czy z ograniczo-
nych moŜliwości organizacyjnych słuŜących zainicjowaniu procesu wytwarza-
nia produktu tradycyjnego czy regionalnego i wprowadzenia go na rynek. War-
to jednak zaznaczyć, Ŝe w województwie zachodniopomorskim, mimo tak ni-
skiego wskaźnika rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych, obserwuje 
się zainteresowanie jego mieszkańców tego typu wyrobami (nie są one jednak 
poddawane procesowi unijnej rejestracji). Dowodzą tego m.in. wyniki badań 
własnych autorki prowadzone w zachodniopomorskich gospodarstwach agrotu-
rystycznych, które ze swej natury sprzyjają proponowaniu tego typu wyro-
bów15. Analiza danych uzyskanych od badanych gospodarzy wykazała, Ŝe spo-
śród 61,1% z nich, oferujących usługi Ŝywieniowe w ramach agroturystyki, 
zdecydowana większość, bo aŜ 94,5% proponuje turystom wyŜywienie na bazie 
tradycyjnej, regionalnej Ŝywności. Specjalnościami na Pomorzu Zachodnim są 
m.in. zupa cebulowa, babka ziemniaczana, pieczone prosię, potrawy kuchni 
staropolskiej, gulasz myśliwski, serniki, placki owocowe, swojskie wiejskie 

                                                 
13 Katalog obszarów Natura 2000, http://natura2000.org.pl. 
14 Barometr Natura 2000, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/ 

index_en.htm. 
15 Badania własne empiryczne podjęto wśród gospodarzy oferujących usługi agroturystyczne. 

Ich zasięg obejmował obszar województwa zachodniopomorskiego. Prowadzono je w ramach 
grantu badawczego nr 01/S/0003/07 „Rozwój usług na obszarach wiejskich”, realizowanego pod 
kierunkiem K. Duczkowskiej-Małysz w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Celem ogólnym badań była diagnoza działalności gospodarstw agrotu-
rystycznych. Badania przeprowadzono wśród 239 gospodarzy świadczących usługi agrotury-
styczne na terenie 81 gmin zlokalizowanych w 18 powiatach województwa zachodniopomorskie-
go. Były to następujące powiaty: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, 
Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Polanów, Pyrzyce, Sławno, 
Stargard Szczeciński, Szczecin, Świnoujście oraz Wałcz. W badaniu zastosowano metodę ankiety 
pocztowej i indywidualnego wywiadu bezpośredniego PAPI. Wyniki prowadzonych analiz za-
warto m.in. w rozprawie doktorskiej autorki oraz monografii. Por. M. Czerwińska-Jaśkiewicz, 
Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Difin, Warszawa 2013, s. 82–85. 
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pieczywo, Ŝurek w chlebie, pierogi, potrawy kuchni jamieńskiej, bigos myśliw-
ski i staropolski, zrazy, galaretki owocowe oraz lody własnej produkcji16.  

Jak widać, zachodniopomorska oferta gastronomiczna w ramach agrotury-
styki jest bardzo zróŜnicowana. Wynika to m.in. z odmienności kulturowej tego 
regionu, spowodowanej wydarzeniami historycznymi ostatniego wieku. Migra-
cje powojenne, napływ róŜnych grup narodowych oraz przesiedlenia i repatria-
cje niemieckie, a takŜe w późniejszym czasie istnienie i funkcjonowanie Pań-
stwowych Gospodarstw Rolnych spowodowały, Ŝe obok głębokich i trwałych 
zmian społeczno-ekonomicznych, powstała na tym terenie swoista „mozaika 
kulturowa”, przejawiająca się teŜ w odmiennych zwyczajach kulinarnych. Sto-
pień odrębności i toŜsamości mieszkających tu grup jest mocno zróŜnicowany, 
co przekłada się pośrednio takŜe na zróŜnicowanie oferty Ŝywieniowej w ra-
mach agroturystyki. Jak wynika z rozpoznania rynku agroturystycznego, forma 
serwowanych w województwie posiłków, sposób ich przygotowania, potrzebne 
do ich wytworzenia składniki, a takŜe proponowane turystom wartości smako-
we i zdrowotne wykazują zróŜnicowanie i, w zaleŜności od miejsca oraz umie-
jętności kulinarnych właścicieli gospodarstw, przybierają odmienny charakter. 
Warto jednak podkreślić, Ŝe zachodniopomorscy gospodarze stosując praktykę 
Ŝywieniową, choć urozmaiconą pod względem formy i jakości w róŜnych czę-
ściach województwa, dostarczają turystom pewną wartość wspólną – dają klien-
tom „smak, zapach i klimat zachodniopomorskiej wsi”, który na dłuŜej pozo-
stanie w ich pamięci. WraŜenie to wzmacnia fakt, Ŝe w zdecydowanej większo-
ści potrawy te przygotowują z wykorzystaniem regionalnych, zaufanych surow-
ców, często pochodzących z ich własnych upraw. Taka propozycja powoduje, 
Ŝe turysta odwiedzający region nie tylko zaspokaja swoje podstawowe potrzeby 
Ŝywieniowe, ale takŜe kojarzy dany produkt (jego smak, zapach, ludzi) z tym 
konkretnym miejscem. 

Wydaje się zatem, Ŝe tworzenie i rejestracja produktów lokalnych są działa-
niami wartymi rozwaŜenia, zwłaszcza na obszarach sieci Natura 2000. Dotyczy 
to nie tylko województwa zachodniopomorskiego, ale w zasadzie kaŜdego ob-
szaru naleŜącego do tej sieci. Działania takie powinni podejmować nie tylko 
gospodarze prowadzący działalność agroturystyczną, ale takŜe producenci rolni 
oraz inni przedsiębiorcy i usługodawcy regionalni. Pomysł kreowania produk-
tów lokalnych na obszarach przyrodniczo cennych jest ciekawy, poniewaŜ wy-
korzystuje ich naturalny potencjał nie ingerując przy tym mocno w przyrodę,  

                                                 
16 Na podstawie stron www wybranych gospodarstw agroturystycznych w województwie za-

chodniopomorskim. 
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a ponadto, co istotne, jest odpowiedzią na wyraźnie zarysowujące się ostatnio 
tendencje wypoczynkowe związane z ekologią i naturą. Moda na ekologię wy-
stępuje zarówno ze strony samych kreatorów takich wyrobów (usług), władz 
samorządowych, jak i ich potencjalnych odbiorców. Turyści coraz chętniej wy-
bierają produkty, których nazwy, opakowanie, specyfika i walory (np. smako-
we) wskazują, Ŝe wywodzą się z określonej lokalnej tradycji i są „przyjazne 
naturze”. Ponadto, duŜa grupa konsumentów traktuje produkty lokalne jako 
formę atrakcji turystycznej, urozmaicającej pobyt wypoczynkowy, a przy tym 
wzbogacającej wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego i regionalnego jego 
miejsca pochodzenia. Produkt lokalny staje się więc swoistą wizytówką regio-
nu, zaświadczającą o jego specyfice, niepowtarzalności oraz dającą obraz jego 
społeczności. 

Podsumowanie 

Produkty lokalne przynoszą regionom wiele wymiernych korzyści. Naj-
waŜniejsze z nich to fakt, Ŝe17: 

– wywołują wzrost atrakcyjności turystycznej miejsc, z których pocho-
dzą, przyczyniając się do zwiększenia ruchu turystycznego, 

– zwiększają atrakcyjność turystyczną w szerszym kontekście – zarówno 
regionów, jak i krajów ich pochodzenia, 

– przyczyniają się do budowania określonego, nowoczesnego i ekolo-
gicznego wizerunku regionu, 

– wpływają na szerszą i ściślejszą integrację społeczności lokalnych, któ-
ra koncentrując się na ich tworzeniu robi coś wspólnie dla regionu i dla 
siebie, 

– wzmacniają toŜsamość lokalną, regionalną, tworząc element swoistej 
kultury miejsca, 

– zachęcają mieszkańców regionu do podejmowania dodatkowej aktyw-
ności ekonomicznej, stanowiącej dla nich alternatywną formę zarobko-
wania, 

– wyzwalają postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców, 
– powodują sytuację, w której znaczna część wygenerowanych z ich 

sprzedaŜy dochodów pozostaje w regionie, 

                                                 
17 J. Debis, Produkt turystyczny oraz kreacja marki regionów turystycznych, w: Jak rozwijać 

lokalną turystykę?, red. M. Migdal, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004,  
s. 98. 
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– generują większy, w porównaniu z innymi produktami, średni dochód  
z jednego turysty. 

Warto dodać, Ŝe rozwój produktów lokalnych jest korzystny równieŜ ze 
względów środowiskowych. KaŜdy z takich wyrobów, jak wynika z ich specy-
fiki, w niewielkim stopniu oddziałuje na środowisko naturalne. Nie dość, Ŝe jest 
wytwarzany przy wykorzystaniu oryginalnych, tradycyjnych receptur, wyłącz-
nie na bazie regionalnych surowców, przy aktywnym zaangaŜowaniu miesz-
kańców regionu, to jeszcze sama jego produkcja jest przyjazna środowisku na-
turalnemu. W tej sytuacji istotne wydaje się rozwaŜenie przez przedsiębiorców, 
równieŜ tych wywodzących się i działających na obszarach sieci Natura 2000, 
uruchomienie procesu kreowania produktów lokalnych w ich miejscach za-
mieszkania. Dotyczy to w równieŜ województwa zachodniopomorskiego, które 
jak wykazały wyniki analizy, ma potencjał w tym zakresie. 
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ZNACZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W KREOWANIU 

WIZERUNKU WYBRANYCH MIAST 
 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest przegląd wybranych działań promocyjnych w kreowaniu wizerunku. 
Przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące wizerunku. Uwagę skupiono takŜe na czynnikach 
kształtowania wizerunku jednostek samorządu terytorialnego i scharakteryzowano wybrane mia-
sta. Analizie poddano sytuację demograficzną, poruszono kwestie przekroju społeczno-
gospodarczego, a takŜe przybliŜono infrastrukturę badanych jednostek samorządu terytorialnego. 
Przeanalizowano działania promocyjne w Gdańsku, Łodzi i Krakowie. Z raportu badań wybrano 
merytoryczne kwestie, istotne dla rozwaŜanego problemu. 

Słowa kluczowe: wizerunek, toŜsamość, promocja, samorząd terytorialny, miasto 

Wprowadzenie 

W dobie globalizacji i duŜej konkurencji między miastami coraz większe 
znaczenie ma juŜ nie tyle wielkość miast czy ich strategiczna lokalizacja, ale 
niematerialne zasoby decydujące o pozycji na rynku jednostek terytorialnych. 
Takim zasobem jest przede wszystkim subiektywny wizerunek w świadomości 
mieszkańców, partnerów i otoczenia zewnętrznego. W czasach dominacji kultu-
ry medialnej, miasta nie mogą nie skorzystać z moŜliwości wielopoziomowego 
oddziaływania na świadomość odbiorców. Szczególnego znaczenia nabiera 
aktywność marketingowa władz samorządowych, ich kreatywność i przedsię-
biorczość, wyraŜająca się w umiejętności oddziaływania na wizerunek miasta 
przez budowanie jego poŜądanej toŜsamości. 

                                                 
1 wlodzimierz.deluga@tu.koszalin.pl. 
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W konsekwencji, miasta współzawodniczą o poŜądane opinie i odczucia, 
czyli o właściwy wizerunek. Głównym walorem miasta coraz częściej staje się 
atrakcyjny wizerunek, którego siła zaleŜy od unikatowej kombinacji material-
nych i niematerialnych, racjonalnych i emocjonalnych czynników. Wizerunek 
jest kluczem do rozwoju miasta. KaŜde miasto chce przyciągać turystów, inwe-
storów i nowych mieszkańców, bo to oni poprawiają lokalną koniunkturę, oŜy-
wiają miejscowy rynek pracy.  

Celem artykułu jest przegląd działań promocyjnych w kreowaniu wizerun-
ku Gdańska, Łodzi i Krakowa oraz przedstawienie wyników badań. 

Istota i pojęcie wizerunku 

Wizerunek to szeroka kategoria, definiowana zarówno w stosunku do pro-
duktu, organizacji, firmy, miejsca, marki, jak i osoby. Ph. Kotler definiuje wize-
runek jako zbiór poglądów, przekonań, myśli i postaw, jakie osoba lub grupa 
ma w stosunku do danego obiektu2. Takie rozumienie istoty wizerunku jest 
jednym z wielu podejść do jego definiowania, jakie moŜna znaleźć w literatu-
rze. 

Koncepcją wizerunku miast naukowcy zainteresowali się juŜ w latach 60. 
XX wieku. Pierwszymi badaczami zajmującymi się tą problematyką byli  
K.E. Boulding (1956) i P. Martineau (1958), którzy w swych pracach zasuge-
rowali, Ŝe wyobraŜenia mogą mieć większy wpływ na zachowanie człowieka 
niŜ obiektywne informacje o postrzeganych przedmiotach lub otoczeniu3. Świa-
towa Organizacja Turystyki (UN-WTO) wizerunek określa jako wyobraŜenia, 
pomysły indywidualne lub zbiorowe na temat określonego miejsca. 

Termin „wizerunek” definiowany jest z punktu widzenia nauk psychologii, 
teorii zarządzania i teorii marketingu4. W ujęciu psychologicznym definiowany 
jest jako „obraz, polegający na odzwierciedleniu w świadomości spostrzega-
nych poprzednio składników rzeczywistości”5. Przechodząc do ujęcia w sensie 
zarządzania, jest to wykreowanie pozytywnego obrazu nadawcy, jakim jest 
firma, odbiorcą jest zaś szeroko rozumiane otoczenie. Ujęcie w sensie marke-

                                                 
2 A. Łuczak, Wizerunek jako element strategii marketingowej miasta, w: Marketing terytorial-

ny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006, 
s. 168. 

3 S. Dudek-Mańkowska, Koncepcja wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku miast, red.  
A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, WyŜsza Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 43–44. 

4 W. Budzyński, Wizerunek równoległy – nowa szansa promocji firmy i marki, Wyd. Poltext, 
Warszawa 2008, s. 11. 

5 M. Przetacznikowa, G. Makiełło-JarŜa, Podstawy psychologi ogólnej, Wyd. Szkolne i Peda-
gogiczne, Warszawa 1982, s. 88. 
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tingowym jest takŜe zgodne z przytoczonymi podejściami, jednakŜe podkreśla 
się tu ścisły związek z jednym z elementów marketingu, jakim jest promocja6. 

A. Szromnik wizerunek określa jako „całokształt subiektywnych wyobraŜeń 
rzeczywistości, które wytworzyły się w umysłach ludzkich jako efekt percepcji, 
oddziaływania nieformalnych przekazów a takŜe środków masowego przeka-
zu”7. Potocznie termin uŜywany jest jako wyraŜenie określające sumę poglą-
dów, postaw i wraŜeń, jakie osoba lub grupa ma w stosunku do danego obiektu, 
którym jest np. jednostka terytorialna8. 

W języku polskim uŜywa się równolegle zapoŜyczenia image9, natomiast 
słowo „wizerunek” pochodzi od łacińskiego słowa imago (obraz, wizerunek, 
widok, wyobraŜenie) lub imagines, imagiatio (wyobraŜenie, marzenie, uroje-
nie)10. Ujmując inaczej – wizerunek to przesączona przez filtr ludzkich osobo-
wości mentalna reprezentacja rzeczywistości miejsca. Jest identyfikatorem re-
gionu, który umoŜliwia jego wyróŜnienie spośród innych miejsc11. Wizerunek 
miejsca jest tym, co ludzie o nim myślą. 

Obraz wizerunku obejmuje wszystkie rzeczy widzialne, postrzegane świa-
domie lub nieświadomie przez otoczenie. Zatem elementy kształtujące wizeru-
nek moŜna podzielić na: 

– wizualne – nazwa (w przypadku miejscowości jest to nazwa własna), 
logo, godło, hymn, symbol turystyczny, barwy12, 

– niewizualne – procedury kontaktu z rynkiem, obsługa interesantów, po-
zycja organizacji na rynku, sukcesy organizacji, zdobyte nagrody, itp. 

Wizerunek powstaje na podstawie toŜsamości, jako jej swoiste odbicie13. 

 

                                                 
6 W. Budzyński, Wizerunek…, s. 11–12. 
7 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, 

Kraków 2007, s. 132. 
8 M. Adamowicz, P. Janulewicz, Kreowanie wizerunku gminy miejskiej i miejsko-wiejskiej na 

przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, w: Samorząd miejski, zadania, instytucje, 
formy, red. S. Wróbel, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań–Chorzów 2008,  
s. 123. 

9 L. Kupiec, A. Augustyn, Public relations, Wyd. WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania, Bia-
łystok 2004, s. 30.  

10 Ł. Koncewicz, Słownik łacińsko-polski, Nakład Księgarni Rubina, Lwów 1931, s. 389. 
11 B. Iwankiewicz-Rak, Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarzą-

dowych, w: Public relations – znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Two-
rzydło, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 100. 

12 M. Puzio, T. Skotarczyk, Całościowa identyfikacja w strategii firmy, „Marketing w Prakty-
ce” 2002, nr 1, s. 7. 

13 L. Kupiec, A. Augustyn, Public…, s. 30. 
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Kształtowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego 

Pojęcie samorządu terytorialnego nie ogranicza się jedynie do sfery praw-
nej, ma ono bowiem wymiar o wiele szerszy: kulturalny, społeczny, polityczny 
oraz gospodarczy. Świadczy o tym m.in. szeroki zakres zadań, jakie realizowa-
ne są przez gminę, powiat oraz województwo, zakres kompetencji w stosunku 
do państwa, jak i do lokalnej wspólnoty, a takŜe uwarunkowania historyczne 
czy potrzeba decydowania o własnych sprawach14. Według Europejskiej Karty 
Samorządu Terytorialnego, samorząd terytorialny oznacza prawo oraz zdolność 
lokalnych społeczeństw do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw 
publicznych w interesie mieszkańców oraz na ich własną odpowiedzialność. 
Granice kierowania i zarządzania muszą być jasno określone przez prawo15. 

Kreowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego w głównej mie-
rze naleŜy do władz samorządowych. W procesie tym uczestniczy wiele pod-
miotów. Zaliczają się do nich m.in. władze lokalne, organizacje, stowarzyszenia 
i przedsiębiorstwa działające na terenie miasta, mieszkańcy, mass media oraz 
turyści. Największy wpływ na kreowanie wizerunku miasta ma jednak władza 
lokalna oraz mieszkańcy16.  

Od prowadzonej przez władze polityki miejskiej zaleŜy, jak miasto będzie 
postrzegane i oceniane oraz jaki przyjmie kierunek rozwoju, dlatego tak bardzo 
waŜne są działania administracji terytorialnej w kształtowaniu pozytywnego 
wizerunku wśród otoczenia gospodarczego i społecznego. Celem zasadniczym 
jest stworzenie wyrazistości miejsca i jego indywidualizmu, które przyczyniają 
się do jednoznacznej identyfikacji17. WaŜne jest stworzenie silnej renomy,  
a zarazem wyróŜnienie, które przyciągnie do miasta turystów i zewnętrznych 
inwestorów, jak równieŜ wzmocnienie lokalnego patriotyzmu18. 

Zarządzanie wizerunkiem i marką jednostek terytorialnych urasta do jedne-
go z najwaŜniejszych instrumentów planowania strategicznego i rozwojowego, 

                                                 
14 M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorzą-

dem gminnym, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s. 54. 
15 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 

1985 r., DzU z 1994, nr 124, poz. 607, art. 3. 
16 Z. Szwichtenberg, Formy promocji w kształtowaniu wizerunku wybranych miejscowości tu-

rystycznych, w: Wpływ działań promocyjnych na rozwój jednostek gospodarczych, red. W. Delu-
ga, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999, s. 235. 

17 B. Iwankiewicz-Rak, Public…, s. 100. 
18 W. Deluga Rola administracji rządowej i samorządowej w aktywizacji działań promocyjnych 

na rzecz kreowania wizerunku miast turystycznych, w: Rola marketingu w rozwoju regionów 
turystycznych, red. A. Szwichtenberg, W. Deluga, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 
Koszalin 2000, s. 45–46. 
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dlatego teŜ bardzo waŜne jest, aby wizerunek ten był w konsekwentny i świa-
domy sposób kreowany i zarządzany19.  

Na proces kształtowania wizerunku miast mają takŜe wpływ następujące 
cechy: połoŜenie geograficzne, dziedzictwo kulturowe, warunki społeczno-
ekonomiczne, warunki przyrodnicze, a takŜe megaprodukt lub subproduktu,  
z którymi dane miasto moŜe być kojarzone. W kształtowaniu dobrego wizerun-
ku regionu wiodącą rolę przyjmują takŜe markowe produkty turystyczne, które 
coraz częściej są poszukiwane przez współczesnych turystów. Przynoszą one 
dla nich określone korzyści, zarówno materialne, jak i symboliczne20. 

WaŜnym elementem, który ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu obrazu 
miasta jest toŜsamość, składająca się z elementów stałych i zmiennych. PoŜąda-
ny pozytywny wizerunek „buduje się poprzez tworzenie i pielęgnowanie do-
brych stosunków z osobami kształtującymi opinię publiczną” 21. 

W gospodarce wolnorynkowej jednostki terytorialne nie rozwiną się i nie 
ukształtują w społeczeństwie pozytywnego wizerunku bez pomocy określonych 
środków promocyjnych22. W wypadku regionów, gmin i miast tak waŜne jest 
dlatego skonstruowanie poprawnej strategii rozwoju, zawierającej szczegółowe 
wyznaczniki realizacji przyjętych celów oraz opisującej drogę i formy promocji, 
aby wytyczone cele osiągnąć i wykreować poŜądany wizerunek w oczach jego 
mieszkańców i u odbiorców zewnętrznych23. 

Miejsca, które mają wykreowany pozytywny wizerunek, powinny stale go 
monitorować i w razie potrzeby szybko go modyfikować w taki sposób, aby 
ciągle i stale był postrzegany jak najlepiej. Kształtowanie wizerunku miejsca 
nie moŜe być zatem działaniem doraźnym ani krótkotrwałym. Na image miejsc 
wpływają działania obecne, przyszłe, a takŜe wcześniejsze doświadczenia  
i osiągnięcia. 

Wizerunek pojawia się jako bardzo waŜna determinanta w procesie podej-
mowania decyzji przez potencjalnych nabywców oferty terytorialnej, zarówno 

                                                 
19 M. Piątkowska, Marka i wizerunek jednostki terytorialnej – koncepcja i uwarunkowania, 

„Marketing i Rynek” 2001, nr 1, s. 16. 
20A.E. Szczepanowski, Marka produktu turystycznego jako źródło przewagi konkurencyjnej re-

gionu, w: Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Wyd. Uczelniane Politechniki 
Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 79. 

21 E. Rudawska, Public relations, w: Podstawy marketingu, red. J. Karwowskiego, Wyd. Za-
chodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 1998, s. 171. 

22 R. Ratajski, J. Borzyszkowski, Rola promocji w kształtowaniu wizerunku gmin, w: Szanse  
i wyzwania współczesnego marketingu, red. W. Deluga, J. Chotkowski, Wyd. Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie, Koszalin 2006, s. 186. 

23 W. Deluga Rola administracji rządowej…, s. 46–47. 
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nabywców wewnętrznych (mieszkańców), jak i zewnętrznych. Często pozy-
tywny i wyrazisty wizerunek danej jednostki samorządu terytorialnego ułatwia 
podejmowanie decyzji, np. zamieszkania na danym terenie, co w konsekwencji 
przynosi korzyści ekonomiczne. Tak waŜne jest dlatego, aby kreowany wizeru-
nek pozwolił na kształtowanie jej spójnego i pozytywnego obrazu w świadomo-
ści odbiorców. Ponadto kreowanie wizerunku musi opierać się na systemie ko-
munikacji, aby móc przedstawić otoczeniu swoją ofertę. Bez efektywnego ko-
munikowania się i prowadzenia spójnego dialogu władze samorządowe nie 
stworzą podwalin do budowania partnerstwa lokalnego. 

W obecnych realiach funkcjonowania ośrodków miejsca, wykreowany, 
mocny i określony wizerunek przyczynia się do tworzenia przewagi konkuren-
cyjnej w stosunku do słabo określonych wizerunków jednostek terytorialnych. 
W grze rynkowej liczy się umiejętność wykreowania własnego i wyjątkowego 
image’u – te wartości wygrywają. Naczelna zasada marketingu terytorialnego, 
która brzmi „wyróŜnij się albo zgiń” doskonale oddaje puentę powyŜszych 
rozwaŜań. 

Problem wizerunku i przede wszystkim jego kształtowania staje się jednym 
z waŜniejszych, przed którym stoją wszystkie zainteresowane podmioty (w tym 
przedsiębiorstwa, organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, państwa  
i inne). Dobór właściwych narzędzi przy odpowiednim, racjonalnym wykorzy-
stania posiadanych zasobów zasadniczo decyduje o powodzeniu i skuteczności 
działań podejmowanych w zakresie kreowania wizerunku. 

Charakterystyka badanych miast 

W ostatnich latach obserwowane są głębokie zmiany zachodzące w prze-
biegu podstawowych procesów demograficznych w Polsce. Zmiany te uległy 
przyspieszeniu w latach transformacji systemowej, jakiej podlega nasz kraj. 
Wpływ tych zmian obserwowany jest m.in. w strukturze i dynamice zmian licz-
by ludności kraju. Analizie poddano trzy duŜe miasta, a mianowicie: Gdańsk, 
Kraków i Łódź. Do analizy wybrano te jednostki samorządu terytorialnego, 
które z jednej strony są podobne (m.in. pod względem liczby mieszkańców – 
wszystkie mają powyŜej 400 000 mieszkańców – Łódź 737 098 tys., Kraków 
756 183 tys. i Gdańsk 456 967 tys. – dane na dzień 31.12.2010 r.). 

Analizowane miasta są duŜymi aglomeracjami, połoŜonymi w róŜnych czę-
ściach kraju. Gdańsk jest największym miastem Polski północnej, a ponadto 
zlokalizowany jest w strefie nadmorskiej. Z kolei Łódź jest po Warszawie naj-
większym miastem Polski centralnej, a Kraków jest najwaŜniejszym ośrodkiem 
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miejskim na terenie Polski południowej. Tym samym wybrane do charaktery-
styki jednostki stanowią waŜne ośrodki Ŝycia społeczno-gospodarczego w po-
szczególnych regionach kraju, jak i całej Polski. 

Czynnikami określającymi rozwój poszczególnych społeczeństw są z pew-
nością konkretne elementy struktury społeczno-gospodarczej. To one w znacz-
nym stopniu decydują o poziomie rozwoju gospodarczego, jakości i stylu Ŝycia 
mieszkańców. 

Struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarczych w bada-
nych miastach wskazuje na pewne zróŜnicowanie. W Łodzi i Gdańsku najwaŜ-
niejszym sektorem jest przemysł, zatrudniający ponad połowę wszystkich pra-
cujących. Jest to zrozumiałe, ze względu na historyczne uwarunkowania rozwo-
ju tych miast (Łódź – jeden z większych ośrodków przemysłowych w kraju, 
Gdańsk – miasto portowe i stoczniowe). Inaczej sytuacja wygląda w Krakowie 
– tam dominującym sektorem jest handel. 

Miernikiem obrazującym sytuację gospodarczą danego miasta jest bez wąt-
pienia stopa bezrobocia. W tym wypadku zdecydowano się na porównanie ana-
lizowanych miast z innymi wielkimi aglomeracjami w Polsce (powyŜej 300 000 
mieszkańców). Warto zauwaŜyć znaczne dysproporcje w badanym wskaźniku – 
między miastami o najmniejszej i największej stopie bezrobocia zauwaŜa się 
blisko 3-krotną róŜnicę. Średnia dla 10 największych miast w Polsce wynosi 
6,3%. Dwa miasta, tj. Gdańsk i Kraków mają stopę bezrobocia poniŜej tej śred-
niej, co świadczy o stosunkowo dobrej kondycji gospodarczej tych jednostek. 
Zdecydowanie najgorszą sytuację ma Łódź, która podobnie jak Szczecin ma 
blisko 10% stopę bezrobocia. To w pewnej mierze moŜe równieŜ tłumaczyć 
wyraźnie ujemne saldo migracji ludności w Łodzi. 

Dla sprawnego funkcjonowania miasta waŜne jest odpowiednie zabezpie-
czenie w podstawowe urządzenia społeczne. Dla celów porównawczych wybra-
no jedynie kilka elementów sytuacji społecznej badanych miast: 

– budownictwa mieszkalnego – liczba mieszkań, mieszkania oddane do 
uŜytkowania,  

– szkolnictwa wyŜszego – liczba studentów w miastach, 
– opieki zdrowotnej – liczba łóŜek w szpitalach, apteki, 
– kultury – liczba miejsc na widowni w kinach.   
Łódź zajmuje pierwsze miejsce pod względem dwóch wskaźników doty-

czących opieki zdrowotnej (najwięcej łóŜek w szpitalach na 1000 mieszkańców 
oraz najmniej ludności na 1 aptekę). Warto przypomnieć, Ŝe w mieście tym 
mieszka najstarsze społeczeństwo w kraju. 
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W zakresie kultury porównano jeden miernik, tj. liczbę miejsc na widowni 
w kinach na 1000 mieszkańców. W tym względzie Kraków wypada najkorzy-
sniej z najwyŜszą wartością wskaźnika (ponad 2-krotnie więcej niŜ Łódź). Nie 
bez przyczyny miasto to wielokrotnie wskazywane jest jako jeden z waŜniej-
szych ośrodków Ŝycia kulturalnego w kraju. 

Zgodnie z nomenklaturą Głównego Urzędu Statystycznego, za gospodarkę 
komunalną przyjmuje się podstawowe urządzenia i instytucje usługowe nie-
zbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Do jej podstawowych 
elementów naleŜy zaliczyć:  

– gospodarkę wodociągowo-komunalną, 
– gospodarkę energetyczną i gazownictwo, 
– gospodarkę cieplną, 
– gospodarkę odpadami komunalnymi24. 
Analizując wyposaŜenie badanych miast w podstawowe elementy infra-

struktury komunalnej wzięto pod uwagę sieć wodociągową, kanalizacyjną  
i gazową. Na podstawie długości poszczególnych sieci odniesiono je do po-
wierzchni badanych jednostek i na tej podstawie obliczono wskaźniki gęstości 
(obrazujące długość sieci na 100 km2). 

Analizowane miasta są dość silnie zróŜnicowane pod względem wyposaŜe-
nia w badane elementy infrastruktury komunalnej. Okazuje się, Ŝe Kraków jest 
najlepiej wyposaŜony w sieć kanalizacyjną i gazową. W pierwszym przypadku 
przewaga tego miasta nad Gdańskiem wynosi blisko 15% (385/335,5), a nad 
Łodzią 11% (385/348,3). Przewaga ta jest jeszcze większa w odniesieniu do 
sieci gazowej i wynosi odpowiednio: 41% (nad Gdańskiem) oraz 26% (nad 
Łodzią). Interesujące, Ŝe to Łódź ma największy wskaźnik wyposaŜenia w sieć 
wodociągową – przewaga nad Gdańskiem wynosi 4%, a nad Krakowem – 12%. 

Analizując podstawowe dane ilościowe, naleŜy podkreślić znaczne zróŜni-
cowanie miast pod względem tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyka-
zano, Ŝe chociaŜ wszystkie trzy jednostki są zaliczane do tzw. wielkich miast, 
moŜna bez trudu wskazać podstawowe róŜnice występujące między nimi. Doty-
czy to chociaŜby sytuacji demograficznej, struktury zatrudnienia, stopy bezro-
bocia czy innych. NaleŜy podkreślić, Ŝe w wypadku wielu z tych wartości sytu-
acja Łodzi była najmniej korzystna (spadek liczby ludności przy utrzymujących 
się wartościach w Gdańsku i Krakowa; wysoka stopa bezrobocia czy słabo wy-
kształcona funkcja turystyczna). 

                                                 
24 Infrastruktura komunalna w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 7. 
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Przegląd wybranych działań promocyjnych 

Miasta, jako konkurujące między sobą mega produkty, współcześnie są 
świadome konieczności działań marketingowych. W zmienionych warunkach 
społeczno-gospodarczych miasto stało się pręŜnym i elastycznym podmiotem 
uwzględniającym wymogi rynku. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nastę-
puje przez odpowiednio sformułowaną i realizowaną strategię rozwoju, 
uwzględniającą atuty i słabości danego miejsca oraz szanse i zagroŜenia w oto-
czeniu. Miasta aby zaistnieć podejmują coraz to bardziej innowacyjne sposoby 
promocji. 

Gdańsk, Kraków i Łódź w sposób aktywy działają na rynku polskim, a tak-
Ŝe zagranicznym w kształtowaniu  pozytywnego wizerunku. Druga połowa lat 
90. XX wieku upowszechniła internet na globalną skalę, co doprowadziło do 
znacznych zmian w metodach prowadzenia biznesu i promocji. Internet od wie-
lu lat wiedzie prym jako podstawowy nośnik informacji. Analizowane miasta 
mają własne oficjalne strony internetowe, na których umieszcza się wiele in-
formacji z zakresu: codziennych najnowszych informacji, aktualności drogo-
wych, opisu bazy noclegowej, działalności lokali rozrywkowych, wydarzeń 
kulturowych, repertuaru kin, teatrów, historii miast, zabytków, itd. 

Oficjalne strony badanych miast uwzględniają grupy odbiorców, jakimi są: 
mieszkańcy, inwestorzy, turyści i dziennikarze. Dla nich tworzone są czytelne  
i zrozumiałe komunikaty. Gdańsk, Kraków i Łódź w sposób przejrzysty zawar-
ły na swoich stronach informacje przydatne dla mieszkańców, m.in. najwaŜniej-
sze informacje o mieście, uchwały i decyzje podejmowane przez samorząd, 
inwestycje komunalne, projekty unijne, edukacja, dane o Ŝyciu kulturalnym, 
społecznym i sportowym. Przedsiębiorcy równieŜ w sposób przejrzysty mogą 
znaleźć dla siebie informacje dotyczące polityki gospodarczej miasta, potencja-
łu inwestycyjnego czy teŜ ulg podatkowych. Dla turystów strony oficjalne miast 
oferują przydatne komunikaty, takie jak: baza hoteli, punkty gastronomiczne  
i agroturystyczne, regionalne atrakcje, sieci dróg, a takŜe prognozę pogody. 
Część serwisu dla dziennikarzy prowadzona jest w postaci biura prasowego,  
w którym zawarte są dane od rzecznika prasowego i dostęp do materiałów pro-
mocyjnych. 

Na czołówkę najlepszej strony oficjalnej wysuwa się miasto Gdańsk, co jest 
potwierdzone wieloma zdobytymi wyróŜnieniami, m.in. Złota Małpa@2004  
(I nagroda w kategorii miast za najlepszy serwis www), Złote Laury Teleinfo 
(2006 r. – nagroda za innowacyjne rozwiązania informatyczne – procedury 
online), Złote Formaty na Festiwalu Miast i Regionów 2008, ,,Złota” (2009 r. 
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Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji pod patronatem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w kategorii duŜych gmin miejskich)25. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe miasto Gdańsk zostało aŜ dwa razy laureatem nagrody 
EuroCrest dla najlepszej samorządowej strony internetowej w konkursie orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Golden Crest we współpracy z Komisją Eu-
ropejską i organizacjami łączącymi miasta budujące społeczeństwo informacyj-
ne. Miasto otrzymało wyróŜnienie w 2005 i 2010 roku. W konkursie brano trzy 
kryteria: treść, miejscowe znaczenie, dostępność informacji i projektowanie 
graficzne26. 

Magazyn Press przeprowadził na przełomie września i października 2010 
roku ranking miast w social mediach. Specjaliści marketingu terytorialnego  
i społeczności internetowych ocenili profile 17 miast wojewódzkich Polski pod 
kątem: idei profilów, aktywności na profilach, jakości interaktywnych treści, 
efektywności oraz profil a marka. Uwzględnione zostały następujące portale 
społecznościowe: Facebook, Nk.pl, YouTube, Twitter i Blip. Pierwsza piątka 
miast przedstawiała się następująco: Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawa  
i Poznań. Z badania wynika, Ŝe Kraków i Gdańsk prowadzą dobrą komunikację 
marki miasta zarówno w warstwie graficznej, jak i w charakterze komunikatów, 
umieszczają aktualne treści, interesujące dla mieszkańców i turystów27. Z rapor-
tu stworzonego przez Megafoni.pl wynika, Ŝe władze większości miast juŜ 
dawno zauwaŜyły potencjał Facebooka. Medium to pomaga miastom skutecznie 
komunikować się z mieszkańcami oraz turystami. 

Kolejnym podejmowanym działaniem promocyjnym przez badane miasta  
w kreowaniu wizerunku i promocji jest wydawanie prasy lokalnej oraz prowa-
dzenie lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych. Gdańsk, Kraków i Łódź 
mają swoje lokalne media, które wykorzystują w kontaktowaniu się ze społe-
czeństwem. W Gdańsku wydawane są dwie lokalne gazety, w Krakowie pięć,  
w Łodzi trzy. W Gdańsku działa pięć stacji radiowych, w Krakowie – dwie,  
a w Łodzi – trzy. Gdańsk ma trzy stacje TV, Kraków i Łódź po jednej. Mimo 
wzrastającej roli internetu, media lokalne są nadal jednym z wiarygodnych, 
stosunkowo wiernych źródeł rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturalnej 
i ekonomicznej. Często są takŜe waŜnym i jednym z podstawowych – ze wzglę-
du na moŜliwości oddziaływania na społeczeństwo lokalne, kształtowania na-
strojów, postaw i zachowań ludzi. Media te pełnią równieŜ funkcję integracji 

                                                 
25Urząd Miasta Gdańska, http://www.gdansk.pl/redakcja,1198,15504.html (2.04.2012). 
26 EuroCrest Contest, http://www.v4dis.eu/eurocrest.asp (2.04.2012). 
27Press, http://www.press.pl/w-najnowszym-press/pokaz (28.03.2012). 
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środowiska lokalnego, promowania „małej ojczyzny” i często teŜ są zewnętrzną 
oznaką odrębności danego miasta między poszczególnymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego. 

Następnym zabiegiem miast, mającym je wyróŜnić na rynku konkurencyj-
nym, jest prowadzenie kampanii reklamowych. KaŜda kampania niesie ze sobą 
przekaz ujęty w postaci puenty – hasła, sloganu reklamowego. Hasła wraz  
z logotypem są istotnym elementem promocji, który wpływa na wizerunek 
miast. Analizowane miasta od kilku lat konsekwentnie prowadzą kampanie 
reklamowe ogólnopolskie, międzynarodowe oraz skierowane tylko do swoich 
mieszkańców.  

Gdańsk systematycznie od 2004 roku prowadzi kampanie reklamowe pro-
mujące swoje hasło przewodnie, jakim jest „Morze moŜliwości”. Według mie-
sięcznika Press hasło to w 2008 roku zostało uznane za najlepsze28. Kraków 
takŜe od 2004 roku cyklicznie buduje przekazy reklamowe, dzięki posiadanej 
strategii. W związku z prowadzoną promocją i strategią, hasłem przewodnim 
Krakowa stał się slogan „Magiczny Kraków”. Łódź równieŜ promowało się  
w róŜnoraki sposób – niestety brak sprecyzowanej strategii powodowało, Ŝe 
kampanie były mało wyraziste. W 2011 roku, Łódź opracowała logo i strategię, 
a hasłem przewodnim stało się „Łódź kreuje”, moŜe dzięki temu uda się Łodzi 
przebić i stać najbardziej rozpoznawalnym miastem w Polsce. 

Potrzeba dobrego wizerunku jest niezbędna do prawidłowego rozwoju,  
a wynika to z silnej konkurencji i szybko rozwijającego się rynku, dlatego teŜ 
analizowane miasta w bardzo aktywny sposób walczą o swój wizerunek wyko-
rzystując działania promocyjne na rynku polskim i zagranicznym. W sposób 
kreatywny przedstawiają swoje walory. 

Działania public relations podejmowane przez instytucje publiczne na po-
ziomie samorządowym stają się coraz częstszą formą budowania pozytywnych 
relacji z otoczeniem w jakim funkcjonują. Stanowią równieŜ sposób ekspono-
wania mocnych stron instytucji i prowadzą do wyróŜnienia jej w środowisku 
społecznym. 

Miasta, które pragną być popularne i rozpoznawane, a co za tym idzie mieć 
mocną i ustabilizowaną pozycję powinny dysponować opracowanym systemem 
identyfikacji wizualnej. Analizowane miasta zwracają duŜą uwagę na ten 
aspekt. System opiera się na posiadaniu spójnego oznakowania wizualnego 
miasta, które zapewnia mu wyróŜnienie i niepowtarzalność. Identyfikacja wizu-

                                                 
28 Urząd Miasta Gdańska, http://www.gdansk.pl (2.04.2012). 
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alna miasta to całość symboliki, stosowanej przez Urząd Miasta – kolorystyka, 
logo, logotyp, typografie dekoracyjne, druki urzędnicze (papier, koperty, doku-
menty, teczki, wizytówki), stemple, pieczęcie, oznakowania środków transportu 
(samochody słuŜbowe), wystrój stoisk targowych, tabliczki informacyjne,  
a takŜe materiały promocyjne (długopisy, plakaty, broszury, kubki, koszulki 
itd.). Miasto Gdańsk i Kraków od wielu lat posiadają logo promocyjne i spójny 
system identyfikacji wizualnej, brakiem logo przez dłuŜszy czas (do 2011 roku) 
borykało się miasto Łódź. 

Działania PR powodujące umocnienie pozycji miasta na tle konkurencji, to 
takŜe organizowane festiwale, targi, imprezy kulturalne, sportowe, wystawien-
nicze i okolicznościowe w Polsce i na arenie międzynarodowej.  

Ostatnio duŜego znaczenia w Polsce nabierają takŜe eventy, które są nowo-
czesną formą promocji marki i produktu, ułatwiającą dotarcie do nowych klien-
tów i kreującą pozytywny wizerunek danego miejsca. Event (z ang. wydarzenie, 
zdarzenie) odnosi się do wydarzenia związanego z muzyką lub spektakularnej 
imprezy firmowej o charakterze marketingowym. Mogą to być eventy m.in. 
kulturowe, rozrywkowe, sportowe. Gdańsk, Kraków i Łódź są ośrodkami kultu-
ralnymi, miastami rozrywkowymi, które oferują zróŜnicowane wydarzenia kul-
turalne, skierowane zarówno do miłośników róŜnych gatunków muzycznych 
(koncerty muzyki powaŜnej, jazzowej, rockowej), fanów sportu, jak i osób inte-
resujących się teatrem czy teŜ filmem. 

Badane miasta takŜe coraz częściej podejmują współpracę za granicą,  
z miastami partnerskimi. Zakres współpracy jest róŜny, najczęściej zawęŜa się 
do wymiany młodzieŜy szkolnej, misji gospodarczych, wspólnych projektów 
turystycznych i kulturalnych, targów turystycznych, gospodarczych i inwesty-
cyjnych, wystaw, kongresów, konferencji. Gdańsk, Kraków i Łódź wykazują 
duŜe zaangaŜowanie i przemyślane działania PR (np. przynaleŜność do związ-
ków i stowarzyszeń, współpraca z miastami partnerskimi itp.), które są zgodne 
z prowadzoną strategią. W efekcie przekłada się to na wymierne efekty w bu-
dowaniu dobrych relacji z otoczeniem, umocnieniu pozycji na rynku konkuren-
cyjnym, wzroście rozpoznawalności miasta (wizerunku i marki), a co za tym 
idzie – większej wiarygodności i zaufaniu wśród potencjalnych klientów (tury-
stów, mieszkańców, inwestorów). 

Działania promocyjne w percepcji badanych 

W celu zbadania skuteczności działań promocyjnych i ich postrzegania 
przez badanych, przeprowadzono badania z wykorzystaniem kwestionariusza 
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ankiety. Został on umieszczony na jednym z portali internetowych, wykorzy-
stywanym do realizacji tego typu badań. Badania przeprowadzono w okresie od 
15 kwietnia do 28 maja 2012 roku. Kwestionariusz wypełniło łącznie 168 osób. 

NaleŜy dodać, Ŝe przeprowadzone badania są obarczone pewną niedoskona-
łością. Wynika to z faktu, Ŝe portal internetowy, na którym umieszczono kwe-
stionariusz ankiety jest uŜytkowany głównie przez osoby młode. Stąd tak wyso-
ki odsetek osób do 30. roku Ŝycia oraz brak badanych powyŜej 50. roku Ŝycia.  
Z drugiej strony, wykorzystanie zasobów internetu umoŜliwiło dotarcie do sze-
rokiego spektrum badanych z róŜnych miejscowości w kraju. 

Jednym z celów przeprowadzonych badań było oszacowanie źródła infor-
macji o Gdańsku, Krakowie i Łodzi. Okazuje się, Ŝe badane miasta w zasadni-
czy sposób róŜnią się pod względem źródeł informacji o nich. W przypadku 
Gdańska i Krakowa podstawowym źródłem informacji była osobista wizyta  
w tych miastach. MoŜe to potwierdzać załoŜenie, Ŝe są to miasta o znaczącej 
funkcji turystycznej, dobrze rozpoznawalne i atrakcyjne dla przyjeŜdŜających. 
Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja Łodzi – w tym wypadku trudno wska-
zać dominujące źródło informacji – odpowiedzi „rozkładają się” między osobi-
sty pobyt, informację prasową, telewizję i inne przekazy. 

W ocenie promocji miasta, ponownie widać przewagę Gdańska i Krakowa 
– odpowiednio – aŜ 67,9% i 64,3% ankietowanych oceniło „dobrze” lub „bar-
dzo dobrze” prowadzone działania promocyjne. Łódź natomiast wypada dość 
słabo – analizowany odsetek wyniósł zaledwie 28,5%. Niepokojący jest nato-
miast dość znaczny udział odpowiedzi „trudno powiedzieć”, szczególnie  
w wypadku Łodzi i Krakowa. Oznaczać to moŜe, Ŝe znaczna część badanych 
nie ma absolutnie Ŝadnych informacji na temat prowadzonych przez miasta 
działań promocyjnych, a tym samym nie jest w stanie ich ocenić. 

Zasadnicze znaczenie miało równieŜ określenie skuteczności poszczegól-
nych działań promocyjnych podejmowanych przez miasta. W tym celu zasto-
sowano metodę bonitacji punktowej przy załoŜonej skali 1–5, gdzie 1 oznaczało 
brak skuteczności, a 5 – najwyŜszą skuteczność. Warto podkreślić, Ŝe ankieto-
wani oceniali to jedynie na podstawie subiektywnej oceny. W ocenie ankieto-
wanych, spośród badanych problemów, Kraków zdobył najwyŜszą ocenę  
w pięciu kategoriach, natomiast Gdańsk – w czterech, chociaŜ to właśnie 
Gdańsk miał najwyŜszą średnią ze wszystkich ocenianych dziedzin. Łódź we 
wszystkich sferach otrzymała mniejsze wartości. Warto równieŜ zauwaŜyć, 
które działania były ogólnie najwyŜej oceniane. Zaliczyć do nich moŜna: orga-
nizowanie wydarzeń specjalnych (3,94), informację w internecie (3,92)  
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i współpracę z lokalnymi organizacjami (3,80). Internet odgrywa (i nadal tak 
będzie) coraz większą rolę w promocji jednostek samorządu terytorialnego. 
Coraz większego znaczenie nabierają jednak działania związane z tzw. eventa-
mi, czy specjalnymi wydarzeniami, o charakterze sportowym czy kulturalnym. 

W przypadku Gdańska i Krakowa najczęściej wskazywaną korzyścią było 
zwiększenie liczby gości. Oznacza to, Ŝe w opinii badanych obydwa miasta 
mogą w dalszym stopniu liczyć na wzrost ruchu turystycznego. Do innych, 
najczęściej wskazywanych korzyści (we wszystkich miastach) zaliczono głów-
nie: organizowanie większej liczby imprez kulturalnych i sportowych, tworze-
nie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów. Co ciekawe, we wszyst-
kich trzech miastach odnotowano znikomy udział braku korzyści (braku wi-
docznych działań promocyjnych). W wypadku osób młodych, generalnie wyŜej 
oceniono takie elementy, jak: tworzenie nowych miejsc pracy oraz organizowa-
nie większej liczby imprez kulturalnych i sportowych. Z kolei osoby powyŜej 
30. roku Ŝycia wskazywały głównie na polepszenie sytuacji materialnej miesz-
kańców. 

Wszystkie badane miasta mają własną stronę internetową. Co ciekawe, zna-
jomość stron Łodzi i Krakowa jest na identycznym poziomie i jest niŜsza od 
Gdańsku, którego stronę znała połowa ankietowanych. Spośród analizowanych 
elementów funkcjonowania stron internetowych, Gdańsk osiągnął najwyŜsze 
wyniki w pięciu sferach, Kraków – w dwóch, a Łódź w jednej. Mimo to, Kra-
ków miał najwyŜszą ocenę ogólną – 3,89, Gdańsk – 3,87 i Łódź – 3,61. 

Ankietowani zostali takŜe poproszeni o wskazanie określeń, które w najlep-
szy sposób odnoszą się do badanych miast. Uwzględniając łączne odpowiedzi, 
warto zauwaŜyć, Ŝe najczęściej wskazywano stwierdzenia odnoszące się do 
edukacji i nauki oraz turystyki. Oznacza to, Ŝe badane miasta mają wyrobioną 
renomę waŜnych ośrodków edukacyjnych oraz turystycznych. W poszczegól-
nych przypadkach udzielone odpowiedzi rozkładały się w róŜny sposób. Funk-
cja turystyczna najwyraźniej widoczna jest w odniesieniu do Gdańska i Krako-
wa. Z kolei funkcja edukacyjno-naukowa dotyczy głównie Krakowa i Łodzi. Co 
ciekawe, warto podkreślić przewagę Łodzi nad pozostałymi miastami w katego-
riach: „miasto atrakcyjne do pracy”, „miasto atrakcyjne do zakupów”, „miasto 
biznesu i innowacji”. 

Poproszono badanych o wskazanie cech (na zasadzie kontrastów), które  
w najlepszy sposób oddają postrzeganie miasta. Generalnie moŜna stwierdzić, 
Ŝe ankietowani wskazywali na pozytywne cechy odnoszące się do badanych 
miast (w szczególności Gdańska i Krakowa). Najczęściej wymienianymi ce-
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chami były „otwartość”, „przyjazność” i „rozwojowość”. MoŜna załoŜyć, Ŝe 
praktycznie we wszystkich przypadkach, miasta są odbierane pozytywnie i je-
dynie w nielicznych wyraźnie widoczne są cechy negatywne (Łódź – wysokie 
wartości wskazań dla cech: „zacofane” i „stojące w miejscu”). 

Przewaga Gdańska i Krakowa została udokumentowana ogólnym wizerun-
kiem badanych miast. Gdańsk i Kraków w przewaŜającej większości postrzega-
ne są jako jednostki z bardzo dobrym lub dobrym wizerunkiem (odpowiednio: 
85,7% oraz 78,6%). Dla porównania, te skumulowane wartości dla Łodzi wy-
niosły 35,7%. Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe w przypadku Gdańska nie stwier-
dzono braku zdania na temat jego wizerunku. Dla Krakowa wielkość ta równieŜ 
była stosunkowo niewielka – 3,6%. Oznacza to, Ŝe miasta te są dobrze znane 
ankietowanym i zazwyczaj mają dobry wizerunek. Lepsze oceny uzyskano  
u osób młodych (do 30. roku Ŝycia). Ocenę „bardzo dobry” wskazało w 5,3% 
(Łódź), 38,8% (Kraków) oraz 42,7% (Gdańsk). Podobne róŜnice zauwaŜono 
wśród poszczególnych grup pod względem wykształcenia. Osoby z wyŜszym 
wykształceniem lepiej oceniały ogólny wizerunek badanych miast. MoŜliwe, Ŝe 
wynikało to z lepszej znajomości analizowanych jednostek samorządu teryto-
rialnego. Oceny kobiet i męŜczyzn praktycznie nie róŜniły się. 

Przeprowadzona analiza działań promocyjnych badanych miast w zakresie 
kreowania wizerunku pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, ukazujących moc-
ne strony realizowanych przedsięwzięć. Ocena podejmowanych wysiłków uka-
zała równieŜ słabości, a w konsekwencji umoŜliwia przedstawienie moŜliwości 
dalszej poprawy prowadzonych działań. NaleŜy przede wszystkim wyraźnie 
zaznaczyć, Ŝe wszystkie trzy miasta prowadzą dość intensywne (jak na polskie 
warunki) przedsięwzięcia w zakresie kreowania wizerunku. Badane miasta  
w dość zróŜnicowany sposób prowadzą swoje działania promocyjne. NaleŜy 
równieŜ podkreślić intensywność i rozmach promocji. 

Miasta powinny wykorzystywać doświadczenia innych jednostek samorzą-
du terytorialnego, w tym równieŜ zagranicznych. Działania podejmowane przez 
inne miasta umoŜliwiają wybór właściwej koncepcji promocji dla Gdańska, 
Krakowa i Łodzi. Wybrane wyniki badań stanowią część raportu z badań, który 
szczegółowo odnosi się do postrzegania działań promocyjnych w ankietowa-
nych miastach. 

Podsumowanie 

Wizerunek jednostek samorządu terytorialnego jest wypadkową wielu dzia-
łań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za tę sferę polityki promo-
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cyjnej. Przeprowadzona w artykule analiza zarówno zagadnień teoretycznych, 
jak i praktycznych, związanych z trzema badanymi miastami wykazała, Ŝe po-
zytywny wizerunek miejsca (miasta) stanowi doskonałą podstawę dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 

Trzy badane miasta, tj. Gdańsk, Kraków i Łódź, mimo pewnych podo-
bieństw (wszystkie są zaliczone do grupy tzw. duŜych miast), wskazują na 
znaczne róŜnice, m.in. pod względem demograficznym (róŜnice w przyroście 
naturalnym, strukturze ludności), społeczno-gospodarczym (struktura zatrud-
nienia, stopa bezrobocia) czy stanu infrastruktury. NaleŜy podkreślić, Ŝe  
w większości tych cech, najgorsze wskaźniki osiągnęła Łódź. 

Wizerunek to subiektywne wyobraŜenie rzeczywistości, zbiór wraŜeń, my-
śli, przekonań. Są to pojęcia zmienne, na które składa się wiedza o miejscu, 
wyobraŜenia o nim, uprzedzenia oraz stosunek emocjonalny do niego.  
W związku z tym naleŜy zadbać o pozytywne skojarzenia mieszkańców i przy-
jezdnych. Tworząc pozytywną atmosferę wokół organizacji warto pamiętać  
o starym powiedzeniu: „często potrzeba lat, by zbudować dobrą reputację, ale 
wystarczy chwila, aby ją stracić”. Dobry wizerunek zjednuje opinię publiczną 
do firmy, marki, usuwa anonimowość, ułatwia wzajemne porozumienie, powo-
duje takŜe uczucie sympatii. Korzystny wizerunek dlatego zapewnia organizacji 
odpowiednią siłę rynkową i roztacza ochronny parasol nad całą działalnością, 
gwarantując jednocześnie zauwaŜalność na rynku. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań prowadzonych w latach 2011–2014 na 
temat efektywności działań promocyjnych miasta Kołobrzeg. Zaprezentowano takŜe wykonanie 
planu promocji miasta Kołobrzeg na rok 2012, jako miasta pobytowego jednej z piłkarskich 
druŜyn biorących udział w UEFA Euro 2012. 

Słowa kluczowe: promocja, produkt turystyczny, miasto, ambient marketing 

Wprowadzenie 

Kołobrzeg, jako jedno z największych miast uzdrowiskowych w Polsce 
oraz znana miejscowość turystyczna, kaŜdego roku prowadzi bardzo intensyw-
ne działania promocyjne na szeroką skalę, których celem jest pozyskanie duŜe-
go grona turystów z róŜnych obszarów Polski, a takŜe Europy. Takie działania 
mają na celu efektywne wykorzystanie wciąŜ powiększającej się bazy noclego-
wej miasta, a takŜe niwelowanie zjawiska sezonowości powstającego w obiek-
tach hotelarskich i przedsiębiorstwach związanych z turystyką. DuŜa część sa-
natoriów znajdujących się w strefie uzdrowiskowej miasta ma podpisane umo-
wy z NFZ, które gwarantują całoroczne wykorzystanie obiektów przez kuracju-
szy z Polski. Kontrakty te jednak, mimo efektywnego obłoŜenia obiektów, nie 
przynoszą duŜych wpływów finansowych, dlatego wiele z nich, współpracując 
z działem promocji miasta, a takŜe dzięki własnym działom marketingowym, 

                                                 
1 ewadl@wp.pl. 
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stara się zdobyć klientów komercyjnych, generujących duŜo większe przychody 
do budŜetów hoteli.  

Wcześniejsze kierunki promocji (Polska i Niemcy) w obecnej sytuacji nie 
są juŜ wystarczające, aby skutecznie wykorzystać bazę noclegową, dlatego teŜ 
Kołobrzeg czyni starania i zmienia kierunki i sposoby działań promocyjnych.  

Kołobrzeg w wynikach wielu badań postrzegane było jako miasto kuracyjne 
dla osób starszych, szczególnie z Niemiec, a takŜe miasto dla rodzin z dziećmi 
spędzających letni urlop nad brzegiem morza. Obecnie władze miasta próbują 
zmodyfikować ten wizerunek i skierować działania do innych grup docelowych, 
przede wszystkim ludzi młodych (25–50 lat), preferujących aktywny wypoczy-
nek na świeŜym powietrzu, do klienta biznesowego organizującego konferencje 
i ceniącego sobie walory naturalne miejscowości i wysoki poziom świadczo-
nych usług hotelarskich. Włodarze chcą pokazać Kołobrzeg jako miasto przy-
jazne kibicom. Bardzo intensywnie promowana jest takŜe idea Kołobrzegu jako 
polskiej stolicy SPA. 

Działania priorytetowe Kołobrzegu w 2012 roku. 

Promocja jako instrument marketingu zyskuje coraz bardziej na znaczeniu 
w sektorze turystycznym2. Działania marketingowe miasta w 2012 roku były 
bardzo zróŜnicowane i skierowane do wielu grup i wielu rynków. Część z nich 
zdeterminowano faktem organizacji przez Polskę UEFA Euro 2012. Jak juŜ 
wspominano Kołobrzeg stara się o zmianę swego wizerunku, a mianowicie 
próbuje promować się jako „Polska stolica SPA”. 

Pierwszą koncepcją działań promocyjnych było wykorzystanie motywu 
UEFA Euro 2012, a takŜe statusu miasta pobytowego reprezentacji Danii. Kon-
cepcja działań promocyjnych została juŜ przez autorkę przybliŜona we wcze-
śniejszej publikacji3. Projekt kampanii był imponujący, zakładał wykorzystanie 
wielu form marketingu, jego krajem docelowym stała się Dania. Kołobrzeg 
wyznaczył sobie ambitny cel i próbował stworzyć wyróŜniającą się kampanię 
promocyjną, która miała sprowadzić do miasta wielu róŜnych klientów, promu-
jąc hasła: „Przenieś się do Kołobrzegu”, „Gościmy po mistrzowsku”. 

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

s. 35. 
3 E. Dłubakowska-Puzio, Koncepcja wykorzystania ambient marketingu do promocji 

Kołobrzegu podczas UEFA Euro 2012, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Strategie marketingowe miast i regionów, red. G. Rosa, A. Smalec, Problemy Zarządzania, 
Finansów i Marketingu nr 23, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 425–435. 
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Drugim kierunkiem działań było wprowadzenie jasnego, w pełni zrozumia-
łego, a w szczególności autentycznego obrazu Kołobrzegu, jako doskonałego 
miejsca do wypoczynku promując hasło „Kołobrzeg – polska stolica SPA”. 

Trzecim kierunkiem była promocja lokalna, a takŜe standardowe działania 
marketingowe na targach turystycznych w Polsce i za granicą. 

Działania promocyjne związane z Euro 2012 

Skuteczność działań promocyjnych w duŜej mierze zaleŜy od sprawnego 
zarządzania marketingowego. Osiągnięcie znaczących efektów przy dość nie-
wielkich nakładach i w krótkim czasie jest moŜliwe tylko przy wykorzystaniu 
skutecznych i sprawdzonych metod promocji, a takŜe sprawnej realizacji zamie-
rzonych planów. Część działań promocyjnych związanych z UEFA Euro 2012 
została przekazanych do realizacji firmie zewnętrznej – agencji Brainshark. 
Centrum Promocji Miasta Kołobrzeg takŜe samodzielnie organizowało i pro-
wadziło uzupełniające działania promocyjne, które dały imponujący ekwiwalent 
reklamowy (AVE)4 w wysokości 4 mln złotych. 

Działania promocyjne podzielono na dwie grupy: działania zewnętrze  
i wewnętrzne. Działania zewnętrzne skupiły się na rozpropagowaniu na szeroką 
skalę informacji, Ŝe Kołobrzeg został wybrany na miasto pobytowe reprezenta-
cji Danii, która doceniła walory turystyczne i infrastrukturę bazy hotelarskiej. 
Działania wewnętrzne skupiły się na terytorium miasta mając na celu podkre-
ślenie rangi miasta jako miasta pobytowego dla reprezentacji Danii.   

Realizując działania promocji zewnętrznej przygotowano instrumenty iden-
tyfikacji graficznej w czterech językach – polskim, duńskim, angielskim i nie-
mieckim (rys. 1). Bilboardy umieszczono w wielu miejscach w kraju i za granicą. 

Do działań zewnętrznych internetowych moŜna zaliczyć kampanię banero-
wą statyczną i dynamiczną w serwisach internetowych oraz w wyszukiwarce 
Google z wykorzystaniem geotargetowania, a takŜe kampanie AdWords z wy-
korzystaniem geotargetowania na terenie Danii. 

                                                 
4 Ekwiwalent reklamowy (AVE) – wskaźnik wyraŜający ilość pieniędzy, jaką naleŜałoby 

wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą. Jest stosowany jako 
indeks oceny efektywności działań PR. Jego wysokość jest wyliczana na podstawie cennika 
reklamowego gazety, stacji radiowej lub telewizyjnej, w jakiej dany przekaz się pojawił, 
uwzględniając powierzchnię artykułu lub czas trwania ekspozycji w programie.  
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Rys. 1. Przykład identyfikacji graficznej miasta 

Źródło: Cepit Kołobrzeg, http://klimatycznykolobrzeg.pl. 

Analizując media plan za okres 27.04.2012–31.08.2012, a przede wszyst-
kim działania AdWords w zaleŜności od kraju, zanotowano od 3700 kliknięć na 
link sponsorowany w Google.dk do 8800 kliknięć w Google.pl. Wyemitowano 
takŜe filmy promujące Kołobrzeg, nawiązujące do tematyki Euro 2012. Filmy 
miały charakter viralowy (rys. 2). Marketing wirusowy wykorzystywał społecz-
nościowy charakter internetu i naturalną skłonność ludzi do dzielenia się z in-
nymi tym, co zabawne, szokujące, ciekawe lub po prostu warte polecenia5.  

 
Rys. 2. Przykład kampanii viralowych miasta Kołobrzeg 

Źródło: Cepit Kołobrzeg, http://klimatycznykolobrzeg.pl. 

Dystrybucja filmów odbywała się głównie przez portale społecznościowe 
typu Facebook i YouTube. W celu ich rozpowszechniana uŜyto FacebookADS. 

                                                 
5 Marketing wirusowy, http://socialpress.pl/strony/marketing-wirusowy. 
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Przemyślana kampania wirusowa wykorzystująca zabawny, zaskakujący mate-
riał reklamowy pozwalała zakorzenić w języku nowe zwroty, a co za tym idzie, 
budować trwały wizerunek marki miasta w świadomości szerokiego grona 
uŜytkowników internetu małym kosztem, a na szeroką skalę. Analizując działa-
nia na YouTube, film „Kołobrzeg wita reprezentację Danii” został obejrzany 
przez 2549 osób, dokonano 24 subskrybcji tego filmu, zaś drugi – „Tajny kore-
spondent z Danii odwiedza Kołobrzeg” obejrzało 1530 osób i dokonano 24 
subskrybcji. 

Prowadzono takŜe działalność w obszarze PR. W wypadku jednostek tery-
torialnych moŜna uznać, Ŝe działalność public relations naleŜy do najwaŜniej-
szych i stanowi jedną ze skuteczniejszych metod promocji produktu turystycz-
nego6. Kołobrzeg na potrzeby kampanii stworzył biuro prasowe, które udzielało 
wszelkich spójnych i kompletnych informacji związanych z działaniami doty-
czącymi UEFA Euro 2012, a takŜe stacjonowaniem druŜyny Danii na terenie 
Kołobrzegu. 

Przygotowano publikacje i materiały prasowe w kontekście UEFA Euro 
2013 i Kołobrzegu: „EuroSPAcer po Kołobrzegu”, „Jak Kołobrzeg przywitał 
Duńczyków?”. Stworzono takŜe bazę mediów oraz rozesłano materiały prasowe 
mediom (104 redakcje polskie i 32 duńskie). 

Miasto bardzo aktywnie uczestniczyło w działaniach wystawienniczych,  
w których akcentowano pobyt reprezentacji Danii w Kołobrzegu. W Danii mia-
sto uczestniczyło w targach Herning, w Szwecji – w TUR Göteborg. 

Drugim bardzo waŜnym obszarem kampanii promocyjnej był teren 
Kołobrzegu. Miasto, jak co roku wydało wiele materiałów promocyjnych, które 
dostępne były w punktach informacji turystycznej. W 2012 roku ukazały się 
następujące wydawnictwa: 

– Katalog – Kołobrzeg 2012 w nakładzie 3000 egz.,  
– „Klimatyczna Gazeta” – wersja duńsko-szwedzko-rosyjska w nakładzie 

10 000 egz., 
– Plan miasta Kołobrzegu wraz zabytkami – wersja niemiecka, angielska  

i polska w nakładzie 20 000 egz. 
Przygotowano strony internetowe o mieście w kontekście UEFA Euro 2012 

http://www.euro2012kolobrzeg.eu/. DuŜo starań poczyniono, by promować 
pobyt Duńczyków i ich treningi w Kołobrzegu. Współorganizowano mecz 
dziennikarzy polskich i duńskich, dokonano oprawy wizualnej drugiego 

                                                 
6 A. Pawlicz, Promocja produktu…, s. 39. 
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otwartego treningu reprezentacji Danii, a takŜe stworzono biuro prasowe dla 
dziennikarzy z Danii, którzy relacjonowali treningi swojej reprezentacji. 

Na terenie Kołobrzegu zlokalizowano osiem reklam wielkopowierzchnio-
wych (ekspozycja w okresie 28.03.2012–31.08.2012), przygotowano sześć wi-
taczy na obrzeŜach miasta, informujących o pobycie reprezentacji Danii, rozda-
no mieszkańcom naklejki na samochody promujące miasto pobytowe, w urzę-
dach pojawiły się roll-up’y o tematyce Euro 2012. Prowadzono takŜe bardzo 
intensywne działania na portalu Facebook skierowane do mieszkańców miasta, 
których celem była promocja i akceptacja działań przez róŜnego rodzaju kon-
kursy. 

Działania promocyjne związane z hasłem „Kołobrzeg – polska stolica SPA” 

Kołobrzeg dąŜy, oprócz promocji działalności uzdrowiskowej, do wykre-
owania w świadomości mieszkańców Polski wizji Kołobrzegu jako stolicy 
SPA. Na przełomie kwietnia i maja 2012 roku ruszyła intensywna kampania 
promująca miasto Kołobrzeg pod hasłem: „Kołobrzeg – polska stolica SPA”. 
Działania prowadzone były na szeroką skalę i trwały do końca października 
2012 roku. W Kołobrzegu prawie w kaŜdym hotelu i sanatorium prowadzone są 
zabiegi wellness i SPA, w większości obiektów są takŜe baseny. Poszczególne 
hotele specjalizują się w określonych zabiegach SPA. Celem kampanii było 
wykreowanie, nie tylko wśród polskich turystów, ale takŜe zagranicznych, 
szczególnie Niemców i Duńczyków, wizji miasta, które jest „Polską stolicą 
SPA”. Z racji posiadania tak duŜego potencjału, miasto zachęca do pobytu  
w hotelach osoby młode, aktywne zawodowo, które potrzebują regeneracji  
i wypoczynku. Kampania skierowana była do osób w wieku 25–50 lat. W 2012 
roku miasto wydało w nakładzie 20 000 egz. gazetę wakacyjną, promującą po-
szczególne hotele i zabiegi SPA, zawierającą takŜe plan miasta. Przygotowano 
strony internetowe w kontekście stolicy SPA. Promowano idee SPA w gazetach 
ogólnopolskich i lokalnych, w których pojawiły się artykuły sponsorowane.  
W mediach ogólnopolskich, takich jak Radio Zet, RMF, Traffic Wrocław, 
TVN24, TVN Meteo wyemitowano łącznie 650 spotów reklamowych. Na ry-
sunku 3 przedstawiono jeden z banerów promujących tę kampanię. 

W ramach akcji „Polska stolica SPA” zorganizowano takŜe eventy pod 
nazwą „wSPAniałe wakacje”. Na plaŜy moŜna było odwiedzić miasteczko SPA, 
gdzie moŜna było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat zdrowego, 
aktywnego wypoczynku oraz regeneracji sił (rys. 4). Swoje oferty prezentowały 
kołobrzeskie hotele, uzdrowisko oraz centrum fitness. Były pokazy i nauka 
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układów fitness, zdrowej kuchni, zabiegów pielęgnacyjnych dla duszy i ciała 
oraz wiele porad na temat jak Ŝyć zdrowo i być pięknym, czyli wszystko to, co 
moŜna znaleźć w kołobrzeskim uzdrowisku lub jak kto woli, w polskiej stolicy 
SPA. 

 
Rys. 3. Przykładowy baner promujący „Polską stolicę SPA” 

Źródło: Cepit Kołobrzeg, http://klimatycznykolobrzeg.pl. 

 
Rys. 4. Event „ wSPAniałe wakacje” 

Źródło: Cepit Kołobrzeg, http://klimatycznykolobrzeg.pl. 

Promocja lokalna i wystawiennicza. 

Kołobrzeg w 2012 roku realizował, oprócz działań związanych z Euro 
2012, swój standardowy plan promocji, wynikający z załoŜeń promocyjnych  
z 2008 roku. Prowadzono działalność wydawniczą, w ramach której wydano 
gazetki promocyjne w sześciu językach, plan miasta w trzech językach, ulotki  
i plakaty informacyjne dotyczące imprez kuturalno-rozrywkowych w miesią-
cach wakacyjnych. Miasto zostało opisane w wielu wydawnictwach niemiec-
kich, np. „Polen aktuell fur Deutschland”, a takŜe na portalach internetowych  
i w serwisach turystycznych. Prowadzono takŜe działania PR w mediach. 
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Wzmianki bądź audycje na Ŝywo pojawiły się w Radiu Szczecin i Radiu ZET. 
Telewizja TVP 2 wyemitowała program „Pytanie na śniadanie – Rodzina na 
wakacjach”, w którym to pokazano walory Kołobrzegu. W TVN 24 i TVN Me-
teo ukazywały się spoty reklamowe, pokazywano takŜe obrazy z kamer na Ŝy-
wo. Miasto wzięło udział w 18 wydarzeniach wystawienniczych w Polsce  
i za granicą. Pokazało swoją ofertę m.in. w Göteborgu, Berlinie, Kopenhadze,  
a takŜe Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Miasto uczestniczyło takŜe w wielu 
innych wydarzeniach lub było współorganizatorem wielu eventów, takich jak: 
Sensacyjne Lato Filmowe i Warsztaty Taneczne z Iwoną Pavlovic. 

Skuteczność działań promocyjnych 

Miasto co roku prowadzi badania dotyczące ruchu turystycznego. Pomiar 
tego ruchu i skuteczności działań promocyjnych nie naleŜy do najłatwiejszych. 
Bardzo trudno jednoznacznie określić liczbę turystów przybyłych na teren 
miasta w ciągu wakacji bądź roku. Obiekty hotelarskie mają obowiązek 
rejestracji i składania sprawozdań za poszczególne okresy i dzięki temu 
dostarczają wiarygodnych danych. Większy problem stanowią pensjonaty, bądź 
kwatery prywatne, które nie zawsze, bądź w ogóle nie wywiązują się  
z obowiązku rejestracji turystów. Innym sposobem pozyskiwania danych na 
temat liczby odwiedzających dane miasto jest analiza wpływów do budŜetu 
miasta z opłaty klimatycznej. Z tego obowiązku wywiązują się tylko hotele  
i sanatoria, natomiast wpływy do budŜetu miasta od kwaterodawców są 
stosunkowo niewielkie. Do tej pory najlepszym i najbardziej wiarygodnym 
sposobem jest analiza ilości poboru wody i ilość ścieków. 

Punkty informacji turystycznej jak co roku liczą liczbę odwiedzających je 
osób. W miesiącu lipcu i sierpniu 2012 roku  odnotowano łącznie 23 765 osób, 
które odwiedziły punkty IT. W punktach informacji turystycznej prowadzono 
takŜe badania ankietowe, które wykazały, Ŝe największą grupą, bo stanowiącą 
48%, były osoby w wieku 25–45 lat, drugą co do wielkości grupą były osoby w 
wieku 46–56 lat i stanowiły one 28,3 % ogółu odwiedzających. Grupa 25–45 
lat, jak juŜ wcześniej podkreślono, była grupą docelową działań  promujących 
zdrowy i aktywny wypoczynek.  

Analizując kierunki, z jakich przybyli na teren Kołobrzegu turyści, moŜna 
zauwaŜyć, Ŝe dominującą grupę stanowią turyści z województwa śląskiego – 
14,6%, wielkopolskiego – 14%, dolnośląskiego – 10 % i małopolskiego – 
9,6%7. Analizując średnią długość pobytu w Kołobrzegu w okresie letnim za-

                                                 
7 Cepit Kołobrzeg, http://klimatycznykolobrzeg.pl/. 
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uwaŜono, Ŝe najwięcej pobytów trwało do 14 dni i stanowiły one 32% ogółu. 
Drugie miejsce zajęły pobyty o długości do 7 dni i stanowiły 31,6%. Na rynku 
corocznie zauwaŜana jest tendencja do skracania pobytów. Przed kilkoma laty 
standardem były urlopy 2-tygodniowe. Obecnie zauwaŜalne jest skracanie po-
bytów do 5–7 dni na rzecz kilku wyjazdów w roku, do róŜnych miejsc, a takŜe 
zmiana charakteru wypoczynku, ze statycznego na bardziej aktywny. Analizu-
jąc średni ruch turystyczny na podstawie wpływów z opłaty uzdrowiskowej 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe średnio dominowały pobyty trwające sześć dni. W sierpniu 
przewaŜały pobyty 14-dniowe, w lipcu zaś 7-dniowe. W pozostałych miesią-
cach dominowały krótkie 2–3-dniowe pobyty weekendowe. 

Na podstawie zuŜytej wody, odprowadzonych ścieków i długości średniego 
pobytu oszacowano liczbę tzw. osobodni wygenerowanych przez przebywają-
cych na terenie Kołobrzegu w 2012 roku turystów. W okresie od stycznia do 
maja były to 385 323 osobodni, w czerwcu – 170 584, w lipcu – 181 482,  
w sierpniu – 205 607, co dało łączna liczbę 942 997 osobodni. 

Dokonując oceny efektywności działań promocyjnych naleŜy odnieść się do 
poprzednich lat. Na podstawie badań widać, Ŝe w 2008 roku w okresie od 
czerwca do sierpnia na terenie Kołobrzegu wygenerowano 435 827 osobodni,  
w analogicznym okresie w 2009 roku – 526 016 osobodni, w 2011 – 548 473 
osobodni, natomiast w 2012 roku było to juŜ 557 673 osobodni. 

Efektywność oznacza rezultat podjętych działań, opisany relacją 
uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. W przypadku DMO 
(Destination Marketing Organization) efektywność ex post liczona jest jako 
stosunek otrzymanych środków do osiągniętych wyników8. W 2012 roku na 
działania promocyjne miasto wydało 1 450 000 zł9. Licząc efektywność budŜetu 
DMO uzyskano wartość oscylującą wokół 1,5 zł na jeden osobodzień turysty  
w Kołobrzegu. Dane dotyczące liczby turystów wprowadzone do analizy 
dotyczyły okresu styczeń–sierpień 2012. Wydatki natomiast za cały rok 2012. 
Na tej podstawie moŜna wnioskować, Ŝe kwota wydatków rzeczywistych na 
jednego turystę poniesionych z DMO moŜe oscylować wokół 1,10–1,20 zł. 
Wynik ten naleŜy uznać za bardzo dobry.  

Podsumowanie 

Analizując wynik efektywności budŜetu DMO, moŜna stwierdzić, Ŝe bardzo 
dobre efekty dają działania zlecone przez Kołobrzeg agencjom zewnętrznym, 

                                                 
8 A. Pawlicz, Promocja produktu…, s.103. 
9 Cepit Kołobrzeg, http://klimatycznykolobrzeg.pl/. 
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które specjalizują się w ambient marketing i marketingu wirusowym. Przy rela-
tywnie niskich kosztach osiągnięto bardzo dobre efekty marketingowe. W na-
stępnych latach miasto powinno nadal wykorzystywać tego typu działania, któ-
re jak widać przynoszą bardzo dobre efekty. 
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Streszczenie 

W artykule przybliŜono działania zmierzające do wykreowania wspólnej toŜsamości marki 
Regionu Morza Bałtyckiego. Przedstawiono analizę makroekonomiczną RMB oraz pozycje 
państw regionu w globalnych rankingach: BrandFinance® Nation Brands 100 oraz The 2012 
Legatum Prosperity Index. Podano przykłady działania RMB jako zintegrowanego obszaru  
i programy pozycjonowania RMB jako jednolitej marki. Przedstawiono zmiany w strategii RMB 
na rzecz dalszej integracji regionu i budowania marki na rynku globalnym.  

Słowa kluczowe: Region Morza Bałtyckiego, marka państwa, toŜsamość bałtycka 

Region Morza Bałtyckiego – charakterystyka makroekonomiczna 

W Regionie Morza Bałtyckiego (w dalszej części będzie zamiennie uŜywa-
ny skrót RMB) znajduje się osiem państw członkowskich UE oraz Rosja. 
Przyjmuje się, Ŝe tworzą go kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Norwegia, 
Szwecja), północne Niemcy (Meklemburgia–Pomorze Wschodnie, Szlezwik–
Holsztyn oraz Hamburg), Polska, państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) 
oraz północna Rosja (obwód kaliningradzki i leningradzki)2. 

W strefie euro funkcjonują Niemcy, Finlandia i Estonia (od 2011 r.). W IV 
kwartale 2012 roku, w efekcie zawirowań w krajach zagroŜonych wysokim 
deficytem budŜetowym, w strefie euro roczny PKB spadł w stosunku do III 
kwartału 2012 roku o 0,6% i o 0,5% w całej Unii Europejskiej (EU-27).  

                                                 
1 mgrzybowski@wpit.am.gdynia.pl. 
2 State of the Region Report 2012, Baltic Development Forum, Kopenhaga 2012, s. 10.  
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W RMB w ostatnim kwartale 2012 roku ujemną kwartalną stopę wzrostu PKB 
zanotowano w Danii (0,9%), Niemczech (0,6%) oraz Finlandii (0,5%), a naj-
wyŜszy przyrost na Łotwie (1,3%), w Estonii (0,9%) oraz Litwie (0,7%).  
W Polsce osiągnięto w tym czasie 0,2%, a w Szwecji nie odnotowano wzrostu3. 

Region Morza Bałtyckiego zróŜnicowany jest zarówno pod względem poli-
tycznym, geograficznym, demograficznym, jak i gospodarczym. Mieszka tu 
57,3 mln osób. Państwa nordyckie zamieszkuje około 43,5% całej populacji 
RMB. Zasoby siły roboczej regionu szacuje się na 27,7 mln (w 2011 r.)4.  
W 2010 roku RMB zaczął odzyskiwać siły po załamaniu w 2009 roku, osiąga-
jąc PKB w wysokości około 1300 mld euro (około 11% wartości PKB wytwo-
rzonego przez 27 krajów UE)5. W 2011 roku PKB w regionie osiągnęło rekor-
dową wielkość 1350 mld euro, nie zmieniając swego udziału PKB EU-27.  
W 2011 roku 60,5% (62% w 2010 r.) tej wielkości wytworzyły kraje nordyckie. 
Północne landy Niemiec i północne obwody Rosji (leningradzki i kaliningradz-
ki) wytworzyły po około 13,5% (13% w 2010 r.) PKB Regionu Morza Bałtyc-
kiego. Litwa, Łotwa i Estonia (kraje bałtyckie) mają około 6,5% udziału w PKB 
regionu (nie zmienił się), a północne województwa Polski zwiększyły swój 
udział z około 5 do 5,3%6.  

Kraje nordyckie, które zamieszkuje około 24 mln osób (41% populacji re-
gionu) rocznie wytwarzają PKB o wartości około 800–900 mld euro, północno-
wschodnie Niemcy (6,3 mln, 11% populacji RMB) wytwarzają około 175–200 
mld euro PKB; w północno-zachodnich obwodach Rosji (ok. 16 mln) PKB wy-
nosi 46–55 mld; w krajach nadbałtyckich (7,4 mln) PKB osiąga wartość 34–40 
mld euro; Polska około 370 mld euro, w tym północne województwa Polski 
(5,4 mln) wytwarzają 24–30 mld euro PKB7. 

Region Morza Bałtyckiego jako obszar innowacyjny i aktywny gospodarczo 

Od wielu lat do krajów liderów, w których innowacyjność stanowi efek-
tywną składową gospodarki zaliczane są: Szwecja, Finlandia, Dania oraz Niem-
cy. Meklemburgię–Pomorze Wschodnie naleŜy zaliczyć do grupy „pościgo-
wej”, w której plasuje się równieŜ Estonia. Polska naleŜy do grupy „umiarko-

                                                 
3 Second estimate for the fourth quarter of 2012, Eurostat Newsrelease, 2013, No 36, March,  

s. 1–3. 
4 The Top of Europe Bracing Itself, 2012, s. 10.  
5 The Top of Europe’s Quest for Resilience, 2011, s. 9. 
6 State of the Region Report 2012…, s. 10. 
7 Dilemmas and Coherence, Political State of the Region Report 2012, Baltic Development Fo-

rum, Kopenhaga, 2012, s. 12. 
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wanych innowatorów”, a Litwa, Łotwa do innowatorów o małej aktywności.  
Do tej grupy moŜna równieŜ zaliczyć rosyjskie obwody leningradzki i kalinin-
gradzki z małą aktywnością innowacyjną gospodarki8. 

Na przykład, liczba osób, które uzyskały stopień doktora  na 1000 miesz-
kańców w wieku 25–34 lat, według European Innovation Scorebord 2011,  
w Polsce kształtuje się na poziomie 0,8, podczas gdy średnia w UE wynosi – 
1,5, w Finlandii przekracza 3, a w Szwecji – 3,59. Udział osób w wieku 30–34  
z wyŜszym wykształceniem w ogólnej populacji Polski wynosi 35,3% i jest 
wyŜszy niŜ w UE (33,6%), ale znacznie niŜszy niŜ w Szwecji (45,8%)  i Finlan-
dii (45,7%). Podobnie niekorzystne wskaźniki notowane są w zakresie finanso-
wania badań i rozwoju (B+R) ze środków publicznych. W Polsce na B+R prze-
znacza się 0,53% PKB, w UE – 0,76%, podczas gdy w Szwecji 1,07%,  
a w Finlandii – 1,1%. W Danii wskaźnik ten wynosi 0,96%, ale np. na Litwie – 
0,56%, a Łotwie – 0,38%. Udział wydatków przedsiębiorstw na B+R w PKB  
w Polsce wyniósł niespełna 0,2%; w UE – 1,23%. W Danii udział ten osiągnął 
poziom 2,08%, a w Niemczech 1,90%. Firmy w Szwecji i Finlandii wspierają 
działalność badawczo-rozwojową na poziomie 2,35% PKB. 

Od połowy 2012 roku produkcja przemysłowa w UE przechodzi okres rece-
sji. W grudniu 2012 roku jednak w porównaniu do listopada 2012 roku w strefie 
euro (EA-17) dał się zauwaŜyć jej wzrost o 0,7%, a w całej Unii Europejskiej 
(EU-27) o 0,5%, informował w lutym Eurostat. Był to pozytywny impuls po 
listopadowych spadkach (odpowiednio) o 0,7% oraz 0,6%. W porównaniu do 
grudnia 2011 roku spadki były jednak znacznie większe – o 2,4% w strefie EA-
-17 oraz 2,3% w całej Unii EU-27. Porównując wyniki lat 2011–2012, analitycy 
Eurostatu obliczyli, Ŝe w strefie euro produkcja spadła o 2,4%, a w EU-27  
o 2,1%10. W styczniu 2013 roku jednak w stosunku do grudnia 2012 roku, pro-
dukcja przemysłowa spadła o tyle samo (o 0,4%) w strefie EA-17 oraz EU-27. 
W porównaniu do stycznia 2012 roku produkcja zmniejszyła się odpowiednio  
o 1,3% oraz o 1,7%11. W grudniu 2012 roku w stosunku do grudnia 2011 roku 
produkcja przemysłowa zmalała w 15 krajach UE, a wzrosła jedynie w pięciu. 

                                                 
8 M. Grzybowski, Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bał-

tyckiego, w: Gospodarka elektroniczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2012, t. II, s. 483–494. 

9 European Innovation Scoreboard 2011, s. 62. 
10 December 2012 compared with November 2012, Eurostat, Newsrelease, No. 22/2013 – 13 

February 2013. 
11 Industrial production down by 0.4% in euro area and in EU27, Eurostat, Newsrelease,  

No. 39/2013 – 13 March 2013. 
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Największe spadki zanotowano w Hiszpanii (o 6,9%), we Włoszech (6,6%), 
Czechach (5,8%), a z krajów RMB, w Polsce (o 5,4%). Największy wzrost pro-
dukcji dotyczył Malty (o 10,3%), a z krajów RMB – Łotwy (10,7%) oraz Litwy 
(9,1%)12.  

W styczniu 2013 roku w porównaniu do grudnia 2012 roku, produkcja 
przemysłowa spadła w 9% i wzrosła w dziewięciu krajach UE. Największe 
spadki miesięczne zanotowano w Luksemburgu (o 3,8%), a w RMB – w Fin-
landii (o 4,1%) oraz na Łotwie (o 3,5%). Wzrost produkcji w styczniu nastąpił 
natomiast w Portugalii o 3,5%, a krajach RMB – na Litwie (4,4%) oraz w Danii 
(4,3%). Porównując rok do roku (styczeń 2013 i 2012), produkcja spadała w 11 
krajach UE, a wzrosła jedynie w siedmiu. Eurostat wyliczył, Ŝe największy 
spadek aktywności zanotował przemysł w Szwecji (spadek produkcji o 5,9%), 
Finlandii (5,4%), a spoza RMB, przemysł w Grecji oraz Hiszpanii (spadek  
o kolejne 5%). Największy wzrost produkcji przemysłowej zanotowano nato-
miast na Litwie (o 8%) oraz w Estonii (o 5,5%), a poza RMB – w Bułgarii 
(8%)13. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące wymiany handlowej krajów 
RMB. 

Tabela 1 

Wymiana handlowa krajów Regionu Morza Bałtyckiego naleŜących do UE 

Kraj 

Eksport  Import  Bilans  

2011 2012 wzrost 2011 2012 wzrost 2011 2012 

mld euro w % mld euro w % mld euro 

Dania 80,40 82,20 2 68,70 72,60 6 11,60 9,60 

Niemcy 1058,90 1095,20 3 901,50 908,50 1 157,40 186,70 

Estonia 12,00 12,60 5 12,70 13,80 9 –0,70 –1,20 

Łotwa 9,40 10,90 16 11,70 13,20 13 –2,30 –2,30 

Litwa 20,20 23,10 14 22,80 25,10 10 –2,70 –2,00 

Polska  135,60 142,80 5 151,30 152,60 1 –15,70 –9,80 

Finlandia 56,90 56,80 0 60,50 59,20 –2 –3,70 –2,40 

Szwecja 134,30 134,30 0 127,20 126,40 –1 7,10 7,80 

Razem  1507,70 1547,00 3 1356,40 1371,40 1 –18,00 –9,90 

Źródło: Euro area international trade in goods deficit 3.9 bn euro, Eurostat Newsrelease,  
No 43/2013–18 March 2013.  

                                                 
12 December 2012 compared… 
13 Industrial production down… 
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Ma to swoje odzwierciedlenie w wymianie gospodarczej oraz aktywności 
inwestycyjnej podmiotów krajowych i zagranicznych na obszarze RMB. Dobrą 
ilustracją są znaczne nakłady ponoszone na infrastrukturę logistyczną. W Re-
gionie Morza Bałtyckiego nie tylko modernizuje się infrastrukturę logistyczną, 
ale równieŜ zbudowano nowe terminale i porty (np. Ust Ługa, terminal LNG  
w Świnoujściu, terminal DCT w Gdańsku, port kontenerowy Norvikudden  
w pobliŜu Sztokholmu). W otoczeniu portów powstają parki przemysłowe  
i centra logistyczne. Ze środków państwowych i funduszy UE rozwija się infra-
strukturę poprawiającą dostęp do portów od strony morza i lądu. Wspiera się 
rozwój transportu komodalnego. Wszystkie te działania mają sprzyjać rozwo-
jowi wymiany handlowej RMB  z globalnym otoczeniem gospodarczym. 

Region Morza Bałtyckiego ze społeczeństwami o duŜym poziomie innowa-
cyjności jest waŜny dla Europy. W komunikacie Komisji Europejskiej stwier-
dza się, Ŝe „Europa potrzebuje przemysłu, a przemysł potrzebuje Europy. Jed-
nolity rynek, z 500 milionami konsumentów, 220 milionami pracowników i 20 
milionami przedsiębiorców”14. Potencjał RMB stanowi w strategii EUROPA 
2020 istotny zasób materialny i intelektualny.  

Region Morza Bałtyckiego – budowanie marki przez strategię integracji 

Region Morza Bałtyckiego jest drugą po Karaibach destynacją w turystyce 
morskiej. Jest środowiskiem, które otrzymuje najwyŜsze pozycje w rankingach 
innowacyjności, nasycenia ICT, stabilności politycznej i dynamice rozwoju. 
RMB jest jednak postrzegany wciąŜ jako grupa państw i nie funkcjonuje w po-
wszechnej świadomości jako jedna marka. Próby wykreowania regionu jako 
marki o wyraźnej toŜsamości podjęto w latach 2007–2008, w czasie prezydencji 
Łotwy. Zaproponowano wówczas termin Balticness, który proponowano rozwi-
jać w ramach CBSS w celu wykreowania wspólnej bałtyckiej toŜsamości Baltic 
Sea Identity15. Działania te rozwijane są przez 17 miast i instytucji RMB  
w ramach projektu ONE Baltic Sea Region (ONE BSR). Partnerami są miasta: 
Helsinki, Hamburg, Ryga, Sztokholm oraz Warszawa, a St. Petersburg uczest-
niczy w projekcie z własnym funduszem16.  

                                                 
14 EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja osta-
teczna, s. 3. 

15 Balticness – Spring/Summer 2010.  
16 ONE BSR – Searching for the identity of Baltic Sea Region, http://www.bdforum.org/bsr-

searching-identity-baltic-sea-region/, March 21, 2013.  
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Większość państw RMB ma silną pozycję na rynku marek narodowych. 
Według zestawienia „Top 100 marek narodowych” londyńskiej firmy doradczej 
Brand Finance, w pierwszej piątce z RMB znalazły się na trzeciej pozycji 
Niemcy (tab. 2). Według ekspertów Brand Finance wraz ze Stanami Zjedno-
czonymi i Chinami ten kraj uzyskał najlepsze opinie wśród międzynarodowych 
konsumentów i inwestorów. Pozycję 11 zajęła Rosja, 18 – Szwecja, 20 – Pol-
ska, a 24 – Dania. W ciągu jednego roku wartość Polski jako marki wzrosła aŜ  
o 75%. Nasz kraj odnotował największy na świecie, bo 75% wzrost wartości 
marki przesuwając się z 50. miejsca w 2011 roku17. 

Tabela 2 

Pozycja państw Regionu Morza Bałtyckiego w BrandFinance® Nation Brands 100 

Pozycja w rankingu 
w roku Rating Kraj 

Wartość  marki 
(mld dol.) 

Wzrost  wartości 
(%]) 

2011 2012 

2 3 AA Niemcy 3903 27 

11 11 A- Rosja 1058 25 

18 18 AA Szwecja 666 48 

24 20 A Polska 472 75 

25 24 AA- Dania 366 55 

26 27 AA- Finlandia 278 25 

28 29 AA- Norwegia 268 33 

72 68 A- Litwa 41 50 

78 75 A Łotwa 28 20 

90 86 A Estonia 17 41 

Źródło: BrandFinance® Nation Brands 100, „Brand Finance Journal” 1.08.2012. 

Pozycja marek państw nie przekłada się jeszcze na pozycjonowanie marki 
Regionu Morza Bałtyckiego. Jako przykład kreowania RMB jako jednolitej 
marki regionalnej mogą posłuŜyć działania podejmowane w ramach Programu 
Regionu Morza Bałtyckiego, który został opracowany w ramach współpracy 
terytorialnej Wspólnoty Europejskiej. Chodziło o zintegrowanie mocno zróŜni-
cowanych krajów i regionów wykorzystując mechanizmy współpracy transgra-
nicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EN-

                                                 
17 BrandFinance® Nation Brand 100, November 2012, s. 13. 



Region Morza Bałtyckiego jako marka na rynku globalnym 347

PICBC – European Neighbourhoodand Partnership Instrument Crossborder 
Cooperation)18. 

Program nawiązuje do wcześniejszych projektów realizowanych w RMB  
w ramach INTERREG II oraz INTERREG III B. Chodziło o zintegrowanie  
i wykorzystanie potencjału społeczno-ekonomicznego tego regionu do jego 
rozwoju i umacniania pozycji międzynarodowej19. W dokumentach mówi się  
o wzroście pozycji konkurencyjnej regionu i oparciu jego rozwoju na wykorzy-
staniu synergii wiedzy. Z jednej strony chodziło o rozwój inwestycji zwiększa-
jących potencjał regionu, a z drugiej – o integrację społeczeństw w róŜnych 
wymiarach i dziedzinach20. Podkreśla się wyraźnie, Ŝe chodzi o zminimalizo-
wanie znaczących róŜnic między regionami wschodnimi i zachodnimi. Integra-
cji regionalnej i tworzeniu jednolitego regionu jako marki słuŜyć mają sieci 
współpracy21.  

Jako obszar kwalifikowany przyjęto terytoria państw UE graniczących  
z Bałtykiem: Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, a takŜe 
północne części Niemiec. Region Morza Bałtyckiego zdefiniowano jednak sze-
rzej, włączając do Programu RMB równieŜ całą Norwegię oraz północne regio-
ny Rosji oraz Białoruś (rys. 1). Takie podejście zmieniło dotychczasowe po-
strzegania Regionu Bałtyckiego jako obszaru dotyczącego tylko regionów ściśle 
przyległych do Bałtyku.  

Na integrację tak zdefiniowanego Regionu Morza Bałtyckiego przeznaczo-
no z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  208 mln euro. 
Norwegia uzupełniła ten fundusz o 6 mln euro z własnych funduszy przezna-
czonych na działania w ramach UE. Do regionu włączono państwa spoza UE, 
dlatego na działania wspomagające współpracę przeznaczono równieŜ 23 mln 
euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neigh-
bourhood and Partnership Instrument – ENPI) z 12 mld euro przeznaczonych na 
działalność całego ENPI22.  

                                                 
18 European Neighbourhood & Partnership Instrument Cross-Border Cooperation Strategy 

Paper 2007–2013. Indicative Programme 2007–2010; REGULATION (EC) No. 1638/2006 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 2006, laying down 
general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument Official 
Journal of the European Union L 310/1, 09.11.2006.  

19 Baltic Sea Region Programme 2007–2013. Programme under European Territorial Co-
operation Objective and European Neighbourhood and Partnership Instrument. Final approved 
version as of 21 December2007 CCI No. 2007CB163PO020.  

20 Ibidem, s. 7.  
21 Ibidem, s. 8.  
22 Rosja i Białoruś naleŜą do grupy ENPI-East.  
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W chwili tworzenia programu ustalono, Ŝe działania integracyjne skoncen-
trowane zostaną na czterech priorytetach. Pierwszy z nich miał za zadanie kon-
centrować wspólne działania na rozwoju innowacji w naukach przyrodniczych  
i technicznych oraz innowacjach w obszarze szeroko pojętego biznesu (innowa-
cje organizacyjne, produktowe, marketingowe). Za istotne uznano transfer wie-
dzy i technologii w regionie oraz rozwijanie potencjału społeczno-
gospodarczego przez wspólne tworzenie, wykorzystywanie i wymianę wiedzy23. 
W tym obszarze w ciągu ostatnich lat luka innowacyjna między państwami 
„starej” UE i nowymi członkami UE nie zmieniła się. Gospodarki południowe-
go Bałtyku wciąŜ tworzą grupę nienadąŜającą za liderami – Niemcami i Skan-
dynawią.  

 
Rys. 1. Obszar realizacji Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013 

Źródło: Baltic Sea Region Programme 2007–2013. Programme under European Territorial Co-
operation Objective and European Neighbourhood and Partnership Instrument. Final approved 
version as of 21 December2007 CCI No. 2007CB163PO020, s. 10.  

Priorytet drugi wytycza działania na rzecz  zewnętrznej i wewnętrznej do-
stępności regionu, które powinny być oparte na regionalnej integracji transportu 
oraz systemów informacyjnych i komunikacyjnych, wykorzystujących rozwią-
zania ICT24. Tutaj takŜe widać róŜnice między krajami wysoko uprzemysłowio-
nymi, a grupą pościgową. W nasyceniu siecią informatyczną oraz telekomuni-

                                                 
23 Baltic Sea Region Programme 2007–2013…, s. 40 
24 Ibidem, s. 42.  
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kacją bezprzewodową kraje południowego RMG zbliŜają się do średniej UE 
oraz poziomu Niemiec i Skandynawii. W Unii Europejskiej 77% gospodarstw 
domowych dysponuje komputerami (dane z 2011 r.). W RMB najwyŜszą pozy-
cję zajmuje Szwecja i Norwegia (90%). Zaraz za nimi plasują się Niemcy, Da-
nia i Finlandia. PoniŜej średniej UE plasuje się Polska i Estonia (ok. 70% kom-
puterów w rodzinach), a następnie Łotwa i Litwa (ok. 75%). W Rosji, w poło-
wie 2012 roku, wskaźnik ten wynosił ponad 40%25. Poprawie tego wskaźnika 
sprzyjać ma realizacja projektu Mobile Vikings, który jest częścią projektu 
StarDust. Działania podjęte w ramach Mobile Vikings mają za zadanie upo-
wszechnienie innowacyjnych rozwiązań w RMB w łączności bezprzewodowej, 
tworzyć aplikacje przyjazne społeczeństwu i przyczyniać się do rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego26.  

WciąŜ jednak wyraźne są róŜnice w wykorzystaniu sieci i technologii ICT 
przez przedsiębiorców i administrację publiczną. Znacznie lepiej przedstawia 
się sprawa dostępu do internetu przedsiębiorstw. W czołówce krajów RMB 
znajdują się Finlandia i Dania, w których prawie wszystkie firmy korzystają  
z internetu; w Niemczech, Norwegii i Szwecji oraz Estonii jest ich około 95%. 
Podobnie sytuacja wygląda na Litwie, Łotwie i w Polsce. Podobne rozwar-
stwienie występuje w wypadku dostępu do sieci szerokopasmowej. W 2012 
roku ponad 90% polskich firm dysponowało internetem szerokopasmowym,  
a Polska wyprzedzała Łotwę. W czołówce była Finlandia, gdzie 100% przed-
siębiorstw ma dostęp do internetu. Za nią plasują się Dania i Litwa (ok. 95%),  
a następnie Norwegia i Niemcy (ponad 90%) i niewiele dalej Szwecja, Norwe-
gia, Estonia (90%). Mobilny dostęp do internetu ma prawie 80% firm w Finlan-
dii i ponad 70% w Szwecji. W Niemczech i Norwegii takich firm jest ponad 
60%, a na Litwie i w Estonii około 55%. W UE z mobilnego internetu korzysta 
co druga firma. PoniŜej tej średniej jest (z RMB) Dania (48%), Łotwa (38%)  
i Polska (ok. 35%)27.  

Jako trzeci priorytet przyjęto zmniejszenie zanieczyszczeniu środowiska na-
turalnego Morza Bałtyckiego, a takŜe poprawę bezpieczeństwa na morzu. Prio-
rytet ten bierze pod uwagę zarówno zarządzanie otwartymi akwenami Bałtyku, 

                                                 
25 New Media Trend Watch, http://www.newmediatrendwatch.com/regional-overview/103-

europe (18.03.2013).  
26 M. Grzybowski, StarDust. Integracja w Regionie Morza Bałtyckiego, „Nadmorski Przegląd 

Gospodarczy” 2013, nr 2, s. 10–11.  
27 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lata 2008–2012, Główny Urząd Sta-

tystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 
2012, s. 29.  
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jak i zintegrowany rozwój obszarów nadbrzeŜnych regionu. W działania te wpi-
suje się realizowany w ramach projektu StarDust, projekt Clean Water. Jest to 
międzynarodowy program poprawy jakości wody w RMB, prowadzony w ra-
mach szerokich działań realizowanych przez działający nad Bałtykiem Clean 
Water Cluster, a cooperation platform of different clusters for interaction of all 
triple helix sectors in the BSR. Chodzi o ochronę zasobów wody przez zastoso-
wanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych dóbr i usług świadczo-
nych przez klastry małych i średnich firm. Intelektualnie projekt ten wspiera 
swoimi badaniami Instytut Oceanologii PAN  z Sopotu28. 

Projekty wykonywane w ramach priorytetu czwartego mają sprzyjać 
współpracy regionów stołecznych, miast oraz obszarów wiejskich. Chodzi o to, 
by były to regiony z jednej strony aktywne gospodarczo, a z drugiej – przyjazne 
i atrakcyjne dla mieszkańców i inwestorów29. Projekt Active for Life to jeden  
z wielu projektów, który ma za zadanie poprawę jakości Ŝycia społeczeństw  
w Regionie Morza Bałtyckiego, a szczególnie polepszenie komfortu Ŝycia osób 
starszych. Chodzi o zwiększenie ich aktywności i korzystanie z moŜliwości 
podróŜowania w róŜne regiony świata30. 

Region Morza Bałtyckiego w międzynarodowych projektach rozwojowych 

Region Morza Bałtyckiego postrzegany jest juŜ jako jedna marka i względ-
nie jednolity obszar gospodarczy przez część regionów Unii Europejskiej,  
a takŜe w Federacji Rosyjskiej. Jako jedność RMB widziany jest z punktu wi-
dzenia Dalekiego Wschodu oraz działających globalnie korporacji międzynaro-
dowych. 

Za przykład mogą posłuŜyć dwa korytarze transportowe tworzone między 
Bałtykiem a Adriatykiem, w ramach projektów Scandria i SoNora. Projekt 
Scandria (The Scandinavian-Adriatic Corridor for Innovation and Growth) re-
alizowany jest przez 19 partnerów z Niemiec i krajów skandynawskich i ma za 
zadanie promocję zielonego transportu oraz przewoŜenie ładunków z Regionu 
Morza Bałtyckiego w kierunku Adriatyku korytarzem transportowym wiodą-
cym przez wschodnie Niemcy, Czechy i Austrię. Korytarz Skandynawia–
Adriatyk promowany jest jako najkrótsza droga z krajów skandynawskich do 
krajów połoŜonych nad Adriatykiem, integrujący obszary gospodarcze 11 
państw, zamieszkałych przez około 93 mln mieszkańców, a w obrębie korytarza 

                                                 
28 M. Grzybowski, StarDust. Integracja…, s. 10–11. 
29 Baltic Sea Region Programme 2007–2013…, s. 48.  
30 M. Grzybowski, StarDust. Integracja…, s. 10–11.  
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mieszka około 15 mln osób31. Obok połączeń drogowych w korytarzu rozwija 
się transport intermodalny, m.in. tylko między Weroną i Rostokiem jeździ 12 
pociągów tygodniowo. Korytarz integruje łącznie 15 portów oraz 75 klastrów 
gospodarczych, działających w 11 krajach, co podkreśla się w materiałach pro-
mocyjnych projektu32. 

Projekt SONORA  z budŜetem 7,1 mln euro stanowi kontynuację projektu 
AB Landbridge (Adriatic – Baltic Landbridge), realizowanego w latach 2004–
2008 w ramach Programu INTERREG III B/CADSES. Był to pierwszy priory-
tetowy projekt Unii Europejskiej, mający na celu ściślejsze powiązanie regio-
nów przemysłowych Europy Środkowej połoŜonych między Bałtykiem a pół-
nocnym Adriatykiem. W jego ramach wykonano studium rozwoju multimodal-
nego korytarza lądowego północ–południe. W ramach projektu określono per-
spektywy rozwoju powiązań logistycznych między Regionem Morza Bałtyc-
kiego a północnego Adriatyku z uwzględnieniem potencjału państw i regionów 
leŜących wzdłuŜ i w otoczeniu korytarza33.  

Przykładem globalnego spojrzenia na RMB są inwestycje prowadzone, np. 
w porcie gdańskim przez takich globalnych „graczy” jak: Macquarie Group of 
Companies, Sea-Invest, czy Maersk Line34. Macquarie Group of Companies  
z siedzibą główną w Australii jest inwestorem terminalu głębokowodnego  
w Gdańsku (DCT Gdańsk). Belgijska spółka Sea-Invest zamierza stworzyć  
w Porcie Północnym centrum dystrybucyjne ładunków masowych dla całego 
obszaru Morza Bałtyckiego. Największy operator kontenerowy na świecie – 
Maersk Line skierował do Gdańska swoje oceaniczne połączenie z Dalekiego 
Wschodu AE10. DCT Gdańsk wykorzystywany jest przez tego operatora jako 
hub dystrybucji kontenerów do innych portów bałtyckich35. W sierpniu 2013 
roku w dziewiczej podróŜy do Gdańska przypłynie największy na świecie kon-
tenerowiec typu „Triple E” (o pojemności 18 000 TEU)36.  

Spektakularnym przykładem skuteczności pozycjonowania marki Regionu 
Morza Bałtyckiego na rynku globalnym jest Baltic Cruise Project. W wyniku 

                                                 
31 http://www.scandria.eu/en/the-scandria-corridor.html (14.03.2013).  
32 http://www.scandriaproject.eu/index.php?option=content&id=102 (14.03.2013).  
33 http://www.sonoraproject.eu/ (14.07.2012).  
34 M. Grzybowski, Strategie rozwoju portów morskich w konkurencyjnym otoczeniu portów re-

gionu Morza Bałtyckiego. Studia przypadków Gdańska i Gdyni, „Logistyka” 2012, nr 2, s. 643–
652.  

35 M. Grzybowski, DCT Gdańsk zwiększa potencjał, „Polska Gazeta Transportowa” z 16.01.2013, 
nr 3, s. 3. 

36 M. Grzybowski, Gaz, porty, intermodal, „Nadmorski Przegląd Gospodarczy” 2013, nr 2,  
s. 10–11.  
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skoncentrowanych działań promocyjnych dziesięciu państw i kilkudziesięciu 
miast i portów, udział Regionu Morza Bałtyckiego w światowym rynku wy-
cieczkowców wynosi około 8%37. Porty i miasta nad Bałtykiem i w Norwegii 
odwiedzają statki 40 czołowych armatorów turystycznych. Rocznie na Bałtyk 
wpływa z morskimi turystami 70 cruiserów, które odwiedzają bałtyckie porty 
ponad 2010 razy. W latach 2004–2010 liczba turystów morskich wzrosła z 1,8 
do ponad 3 mln38.  

Baltic Cruise Project oferuje im 27 portów docelowych (destynacji), łączo-
nych w róŜnego rodzaju kompleksowe oferty. Z badań przeprowadzonych przez 
touroperatorów wynika, Ŝe 98% turystów ocenia obsługę i walory regionu na 
poziomie dobrym i bardzo dobrym. Z kolei, według Pierfrancesco Vago, dyrek-
tora MSC Cruises, 100% pasaŜerów tego armatora było zadowolonych z rejsów 
organizowanych na Bałtyku w 2010 roku. Morscy turyści doceniali nie tylko 
obsługę na statkach, ale takŜe produkt turystyczny oferowany przez touropera-
tora. Chwalono szeroki wachlarz imprez pozwalający zapoznać się z historią  
i kulturą regionu oraz interesujące przedstawienie miast, a takŜe przyjazne na-
stawienie ludności portowych miast bałtyckich. Wśród odwiedzających porty 
Bałtyku dominują przybysze z Ameryki Północnej – Amerykanie, którzy sta-
nowią około 24% odwiedzających (w tym 3% to Kanadyjczycy). Dwie kolejne 
grupy to turyści z Wielkiej Brytanii i Niemiec (po 18%). Trzecią grupą odwie-
dzającą statkami wycieczkowymi porty bałtyckie stanowią obywatele Hiszpanii 
(są wśród nich mieszkający tam obcokrajowcy), a następną grupą są Włosi 
(6%)39.  

W latach 2000–2012 liczba podróŜy wokół Bałtyku z zawinięciami do du-
Ŝych portów wzrosła ze 106 do 437 rocznie. W 2013 roku przewiduje się, Ŝe 
touroperatorzy wykonają 417 podróŜy. Do najczęściej odwiedzanych portów  
w  2012 roku naleŜało pięć portów. W trzech z nich odnotowano wzrost mor-
skich turystów. W Sztokholmie było ich 470 000 (o 4% więcej niŜ w 2011 r.), 
w Kopenhadze – 840 000 (wzrost o 2,6%). Tallinn odwiedziło 440 504 tury-
stów (wzrost o 0,7%). NaleŜy pamiętać, Ŝe wraz z pasaŜerami miasta odwiedza 

                                                 
37 Szerzej: M. Grzybowski, Marketing regionów. Baltic Cruise – studium przypadku z regionu 

Morza Bałtyckiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty 
marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 311–322 

38 The Baltic Sea Region reports positive growth, „News Release”, Cruise Shipping Miami, 
11–14 March 2013. 

39 Passenger Nationalities cruising in the Baltic Sea Region, Cruise Baltic Newsletter Decem-
ber 2009, Kopenhaga 2009, s. 1.   



Region Morza Bałtyckiego jako marka na rynku globalnym 353

równieŜ część załóg, które zwiększają popyt na lokalnych rynkach. Na pięć 
najczęściej odwiedzanych portów, w czterech zarejestrowano wzrost liczby 
odwiedzin statków; najwięcej w Sztokholmie (4,2%) i Helsinkach (2,7%), 
mniej w Kopenhadze (1,1%) oraz Tallinie (0,3%). Do segmentu portów duŜych 
(50–199 zawinięć rocznie) zaliczane są: Kristiansand, Visby, Göteborg, Gdynia, 
Ryga, Kilonia, Oslo oraz Rostock. Miasta zanotowały wzrost liczby turystów  
o 15,4%, z 1 244 282 w 2011 roku do 1 436 252 w 2012 roku. Wśród średnich 
portów (25–49 wejść) znalazły się: Gdańsk, Kłajpeda oraz Rønne, w którym 
liczba pasaŜerów wzrosła o 75,3%. W sumie w wymienionych portach obsłuŜo-
no w 2012 roku 66 870 turystów, a w 2011 roku – 46 360 (wzrost ogółem  
o 44%)40. 

Strategia budowania marki globalnej „Baltic Sea Region” – priorytety  
i działania 

Mimo wielu działań Region Morza Bałtyckiego nie jest jeszcze obszarem 
jednolitym gospodarczo. Istotnym walorem RMB jest to, Ŝe przez wiele organi-
zacji międzynarodowych, państw i podmiotów gospodarczych postrzegany jest 
jako region o duŜej stabilności społeczno-politycznej (w przeciwieństwie do 
regionu Morza Śródziemnego). We wszystkich badaniach daje się jednak za-
uwaŜyć jego wewnętrzne zróŜnicowanie. Na przykład, w ostatnim badaniu, 
którego efektem jest Legatum Prosperity Index 2012 (wskaźnik dobrobytu)  
w pierwszej dziesiątce z RMB znalazły się jedynie kraje skandynawskie, które 
od lat zajmują w rankingu czołowe miejsca (tab. 3). Niemcy zajęły pozycję 14, 
a Polska miejsce 32. Analizie poddano działania krajów w takich obszarach, jak 
gospodarka, przedsiębiorczość i wolność gospodarcza, wpływ edukacji na do-
brobyt, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo mieszkańców i bezpieczeństwo na-
rodowe, wolność osobista i kapitał społeczny41. 

Według analityków Legatum potrzeby Skandynawów są realizowane  
w stopniu większym niŜ w wielu innych krajach, w tym państwach RMB. Bio-
rąc pod uwagę pewien subiektywizm ocen, naleŜy z dystansem traktować suge-
stię, Ŝe dobrobyt i satysfakcja z Ŝycia jest uzaleŜniona od wysokości dochodów 
gospodarstwa domowego. Wynika stąd np. wysoka zmiana pozycji  w rankingu 
Indonezji (o 26 miejsc) czy wysokie miejsce, przeŜywającej recesję, Słowenii,  

                                                 
40 The Baltic Sea Region reports positive growth, „News Release”, Cruise Shipping Miami,  

11–14 March 2013.  
41 The 2012 Legatum Prosperity Index Table Rankings, http://www.prosperity.com/Ranking.aspx 

(30.03.2013). 
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a takŜe wypadnięcie z pierwszej dziesiątki Stanów Zjednoczonych, które z rece-
sji wychodzą w znacznie lepszej kondycji niŜ kraje strefy euro42.  

Tabela 3 

Wskaźnik dobrobytu w krajach Regionu Morza Bałtyckiego 

Pozy-
cja  
w 

ran-
kingu 

Kraj  

Gospo-
darka, 

dynami-
ka, 

poten-
cjał 

Przed-
siębior-
czość, 

innowa-
cyjność 

Admini-
stracja, 
działa-
nia  na 
rzecz 

dobro-
bytu 

Edu-
kacja  

Opieka  
zdro-
wotna 

Bezpie-
czeństwo  
wewnętrz-
ne i naro-

dowe 

Wol-
ność  

osobista 

Kapitał  
i sto-
sunki 

społecz-
ne 

1 Norwegia 2 4 13 6 4 2 6 1 

2 Dania 19 1 3 16 16 8 7 2 

3 Szwecja 5 2 4 12 14 6 5 9 

7 Finlandia 16 3 5 8 12 3 19 5 

14 Niemcy 6 18 16 15 5 21 12 15 

32 Polska 52 38 38 38 34 25 37 46 

35 Estonia 60 32 25 31 39 39 74 30 

43 Litwa 82 42 43 18 46 34 93 49 

47 Łotwa 80 36 44 28 50 50 112 86 

66 Rosja 62 50 118 27 48 97 119 71 

Źródło: The 2012 Legatum Prosperity Index Table Rankings, http://www.prosperity.com/ 
Ranking.aspx (30.03.2013). 

Mimo tej róŜnorodności podejmuje się skoncentrowane działania na rzecz 
budowania RMB jako jednolitej marki na rynku globalnym w ramach BaltMet 
Promo Project, którego rozszerzona nazwa brzmi: „Creating promotional Baltic 
Sea Regional products for tourists, talents and investors in the global mar-
kets”43. W projekcie podjęto się złoŜonego zadania promocji całego regionu pod 
jedną marką BSR na kilku rynkach jednocześnie. Zadaniem projektu było zin-
tegrowanie dotychczasowych konkurentów w kooperantów. Zdając sobie spra-
wę z trudności wykreowania jednolitych produktów w tak złoŜonym środowi-
sku na trzy róŜne rynki (tourists, talents and investors), jako płaszczyznę 

                                                 
42 Ch. Sizemore, How to invest in the happiest places on earth, http://www.forbes.com/ 

sites/moneybuilder/2013/03/07/investing-in-nordic-etfs-and-stocks/ (7.03.2013). 
43 M. Andersson, Place branding and place promotion efforts in the Baltic Sea Region – a situ-

ation analysis, October 2010, s. 7.  
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współpracy wybrano Bałtycką Sieć Metropolii (Baltic Metropoles Network) 
oraz Baltic Development Forum (BDF)44.  

Na przykład, celem „Tourism Pilot” był marketing i promowanie RMB jako 
atrakcyjnej destynacji dla turystów poszukujących obszarów nieskaŜonych cy-
wilizacyjnie, a jednocześnie zróŜnicowanych kulturowo. W ramach działania 
Talent Pilot pod nazwą „Baltic Sea Region – Japan Coproduction Forum” było 
wspieranie utalentowanych młodych filmowców i podejmowanie wspólnych 
produkcji. Zadaniem projektu Investment Pilot jest wspólne promowanie RMB 
jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji zagranicznych. W ramach projektu 
wydano przewodniki dla inwestorów, jak równieŜ prowadzono szeroką akcję 
informacyjną o RMB na wiodących światowych targach i konferencjach po-
święconych inwestycjom mieszkaniowym i przemysłowym45. RMB jako jedna 
marka promowana była na największych światowych targach deweloperów  
w Cannes oraz na Hannover Messe Industrie (HMI)46. 

Mając świadomość zróŜnicowania społeczności regionu, w 2013 roku sko-
rygowano strategię Regionu Morza Bałtyckiego, tworząc nowy Plan Działania 
– Action Plan, w którym zmieniono działania strategiczne i taktyczne. Strategia 
Unii Europejskiej dla RMB (EUSBSR – European Union Strategy for the Baltic 
Sea Region) jest pierwszą strategią makroekonomiczną tej organizacji dla po-
nad 100 mln mieszkańców i około 17% populacji UE (nie licząc Białorusi  
i regionów północnych Federacji Rosyjskiej). Nowa strategia wyznacza trzy 
priorytety w miejsce dotychczasowych czterech kierunków, które dotyczą klu-
czowych zagadnień: ochrony morza, integracji regionu oraz wzrostu dobrobytu47.   

Nowa strategia realizowana będzie na trzech poziomach: zadań i wskaźni-
ków strategicznych, obszarów priorytetowych oraz zespołów działań horyzon-
talnych. Action Plan obejmuje 17 nowych obszarów priorytetowych oraz pięć 
zespołów działań horyzontalnych (rys. 2), które mają za zadanie lepiej realizo-
wać cele strategiczne przyjęte w EUSBSR.  KaŜdy z obszarów priorytetowych 
oraz działanie horyzontalne ma bezpośrednio wpływać na wykonanie celów 
strategicznych.  Liczba obszarów priorytetowych w EUSBSR wzrosła z 15 do 
17. Nowym obszarem działania jest Kultura. Poprzednie poddziałania – Eduka-
cja, Turystyka oraz Zdrowie uzyskały status działań priorytetowych. Natomiast 

                                                 
44 Branding the Baltic Sea Region – In between Global and European Trends, 

http://www.bdforum.org/branding-bsr-trends/, February 9th, 2012.  
45 Baltic Sea Region – investor’s guide, BaltMet Promo, February 10th 2011.  
46 Investment Pilot, http://baltmetpromo.net/pilots/investment-pilot/ (30.03.2013).  
47 The review process of the Action Plan has finalised and presents a more focused approach, 

„EUSBSR – News”, Interact, March 2013, s. 2. 
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Działalność zrównowaŜona (poprzednio Zmiany klimatyczne) została włączona 
do przedsięwzięć o charakterze horyzontalnym. W tym obszarze strategicznym 
liczbę działań zmniejszono z 13 do 5, pozostały Planowanie przestrzenne, Za-
angaŜowanie (wcześniej – Zarządzanie wielopoziomowe) oraz Promo’ (po-
przednio Budowanie regionalnej toŜsamości). Do działań horyzontalnych zali-
czono równieŜ działania na rzecz współpracy z państwami graniczącymi z Unią 
Europejską w ramach projektów – Sąsiedzi48. 

 
Rys. 2. Action Plan Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego przyjęty w 2013 roku 

Źródło: Action Plan, Communication from the Commission to the European Parliament, The 
Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions 
concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, {COM(2009) 248} 
{SEC(2009) 702} {SEC(2009) 703} February 2013 version.  

Podsumowanie 

Z badań przeprowadzonych przez róŜne agencje, obraz Regionu Morza Bał-
tyckiego rysuje się na tle innych obszarów Europy i świata jako region stabilny 
gospodarczo i społecznie, innowacyjny, z duŜym nasyceniem ICT oraz charak-
teryzujący się pozytywnymi tendencjami w wielu obszarach działalności go-
spodarczej i społecznej. Z globalnego punktu widzenia wielu partnerów (pań-

                                                 
48 Action Plan, Communication from the Commission to the European Parliament, The Coun-

cil, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions concern-
ing the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, {COM(2009) 248} {SEC(2009) 702} 
{SEC(2009) 703} February 2013 version.  
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stwa i korporacje międzynarodowe) postrzegają RMB jako społeczeństwo nie-
zbyt zróŜnicowane kulturowo, choć mieszkańcy dostrzegają istotne róŜnice 
nawet wśród społeczeństw skandynawskich.  

Przewaga cech pozytywnych i dotychczasowe doświadczenie w realizacji 
wspólnej strategii dla RMB pozwala stwierdzić, Ŝe w niektórych obszarach 
(turystyka, nauka, transport morski, porty, zrównowaŜony rozwój) Region Mo-
rza Bałtyckiego postrzegany jest jako jednolita marka.  

 
BALTIC SEA REGION AS A BRAND ON THE GLOBAL MARKET  

 
Summary 

 
The paper presents activities aimed to create a common brand identified of the Baltic Sea 

Region (BSR). A macroeconomic analysis of the BSR is presented as well as positions of the 
region’s countries in global rankings: BrandFinance® Nation Brands 100 and The 2012 Legatum 
Prosperity Index are presented. The author gives examples of the BSR activities as an integrated 
area.  Programs positioning BSR as a single brand on the global market are described. The chang-
es in BSR strategy to further region integration and a brand building in the global market are 
outlined. 
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WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS  
JAKO DETERMINANTA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO 

NA PRZYKŁADZIE ORGANIZACJI PUBLICZNYCH 
 
 
 
Streszczenie  

W artykule omówiono wzajemne związki między klimatem organizacyjnym a wewnętrznym 
public relations w kontekście działalności organizacji publicznych. Konkluzją jest stwierdzenie, 
Ŝe wewnętrzne public relations jest jedną z determinant klimatu organizacyjnego. Wewnętrzne 
public relations jest takŜe niezwykle waŜnym instrumentem tworzenia klimatu w organizacjach 
publicznych, których zadaniem jest zaspokajanie potrzeb publicznych.  

Słowa kluczowe: public relations, klimat organizacyjny, organizacje publiczne 

Wprowadzenie 

Organizacje publiczne obecnie działają w warunkach ciągłej zmiany, wynika-
jącej z przyspieszenia przemian technologicznych, a takŜe ze zjawisk, które wy-
dają się być związane z wpływem tzw. płynnej nowoczesności, charakteryzującej 
się (według Baumana) m.in. poczuciem niepewności jednostki czy ambiwalencji. 
Organizacje publiczne, chcąc sprostać takim warunkom, muszą dysponować za-
sobami i cechami, które pozwolą im realizować skutecznie i efektywnie cele, 
jakie zostały im postawione.  

Jedną z waŜniejszych ról w realizacji zadań organizacji pełni jej klimat or-
ganizacyjny. Jest on istotny zwłaszcza w czasach ciągłej zmiany, kiedy to stale 
adaptuje się do sytuacji, w jakiej organizacja się znajduje. Jego badanie jest 
jednym z najwaŜniejszych zadań, jakie postawiono przed naukami społecznymi. 

                                                 
1 pawel.kocon@ue.katowice.pl. 
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KaŜda z organizacji, m.in. przez występujący u siebie klimat organizacyjny, 
bezpośrednio wpływa na swoich interesariuszy, pracowników, klientów, usłu-
gobiorców czy partnerów biznesowych. Z tego teŜ względu pojawia się potrze-
ba dogłębnego zbadania klimatów organizacyjnych. Ma ona źródła poznawcze, 
gdyŜ zjawisko to jest niezwykle istotne dla rozwoju teorii zarządzania, oraz 
źródła praktyczne – klimat organizacyjny bowiem wpływa na poziom motywa-
cji pracowników do pracy, a takŜe, pośrednio, na motywację klientów i innych 
interesariuszy. O ile wiele zjawisk organizacyjnych zbadano wystarczająco 
dobrze na gruncie światowym i polskim, zwłaszcza na gruncie organizacji ko-
mercyjnych, to zjawiska towarzyszące Ŝyciu organizacji, jak klimat organiza-
cyjny, wydają się wciąŜ niedostatecznie poznane, szczególnie, gdy dotyczą 
organizacji publicznych. 

Celem artykułu jest naszkicowanie modelu relacji między funkcją zarzą-
dzania, jaką jest wewnętrzne public relations, a zjawiskiem organizacyjnym, 
jakim jest klimat organizacyjny. Tłem rozwaŜań będą organizacje publiczne. 
Artykuł ma charakter teoretyczny i jest wstępem do pogłębionych badań reali-
zowanych w macierzystej placówce naukowej autora.  

Podstawowe pojęcia  

Jak piszą B. Schneider, M. Erhart i W. Macey, badania nad zjawiskiem kli-
matu organizacyjnego rozpoczęły się w latach 60. ubiegłego wieku i trwają do 
dzisiaj2. Powstało wiele definicji klimatu organizacyjnego, poniŜej zaprezento-
wano te, które reprezentują pewien typ myślenia o tym zjawisku.  

Klimat organizacyjny to, według M. Bratnickiego, R. Krysia i J. Stachowi-
cza, „zbiór subiektywnie spostrzeganych przez pracowników przedsiębiorstwa 
tych cech charakterystycznych sytuacji organizacyjnych, które są względnie 
trwałymi skutkami funkcjonowania społecznej organizacji, kształtującymi mo-
tywy zachowań organizacyjnych tych pracowników”3. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe 
autorzy ci dopatrują się raczej społecznych źródeł klimatu organizacyjnego, 
lokując swoje rozwaŜania w obszarze nauk o zarządzaniu i socjologii organiza-
cji. Według A. Potockiego, klimat organizacyjny to zaś „charakterystyczny dla 
danego przedsiębiorstwa zespół norm warunkujący zachowanie pracowników. 
Wynika on zarówno z obiektywnie funkcjonujących procesów organizacyjnych, 

                                                 
2 B. Schneider, M. Erhart, W. Macey, Organizational climate research, w: The handbook of 

organizational culture and climate, red. N.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M. Peterson, Sage, 
Londyn 2011, s. 29.  

3 M. Bratnicki, R. Kryś, J. Stachowicz, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształ-
towania procesu zmian zarządzania, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1988, s. 95.  
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jak i subiektywnych odczuć. Oba te obrazy nakładają się nawzajem i wyznacza-
ją ramy postępowania pracowników w danej organizacji”4. Definicja ta stanowi 
nawiązanie zarówno do nauk o zarządzaniu, jak i do socjologii emocji, skupia-
jąc się na wyznaczanych przez władze organizacji sposobach przeŜywania emo-
cji, a nawet ich odczuwania5. 

Z kolei D. Kolb definiuje klimat organizacyjny jako: „zbiór subiektywnie 
spostrzeganych przez pracowników cech sytuacji, kształtujących ich motywy 
działań. MoŜe być traktowany jako indywidualna mapa percepcyjno-poznawcza 
sytuacji organizacyjnej reprezentowanej przez jednostkę” 6. Tym samym, odwo-
łując się do psychologii poznawczej, klimat organizacyjny według B. KoŜusz-
nik stanowi „powierzchnię” kultury organizacyjnej i jej bezpośredni, łatwo ob-
serwowalny przejaw7. To, Ŝe jest on łatwo obserwowalny i nieukryty, nie sta-
nowi o jego małej wadze. Jak piszą M. Kuczkiewicz, P. Motyl i M. Sielicka: 
„menedŜerowie powinni dbać o dobry klimat w pracy, poniewaŜ – jak dowodzą 
badania – bezpośrednio wpływa on na wyniki firmy: odpowiada za 10%–30% 
poprawy lub spadku wyników między dwoma okresami obliczeniowymi8”. 

Podsumowując rozwaŜania, klimat organizacyjny moŜna określić jako pe-
wien stan percepcji, związany z motywacją i emocjami. Jest to stan społeczny 
odczuwany przez ludzkie zbiorowości, poprzedzający postawy, rozumiane jako 
skłonność do konkretnych działań. Klimat organizacyjny wydaje się być wyni-
kiem swoistych negocjacji między szeregowymi pracownikami a menedŜerami 
róŜnych szczebli. Ma duŜe znaczenie, zwłaszcza w wypadku kryzysu, zarówno 
w organizacji, jak i na rynku.  

JeŜeli chodzi o public relations, to jak kaŜde narzędzie zarządzania jest 
przeznaczone do kooperacji z otoczeniem organizacji. B. Rozwadowska stwier-
dza, Ŝe: „Najprostszym podziałem otoczenia organizacji będzie ten dzielący je 
na: wewnętrzne (obejmuje pracowników oraz ich rodziny), zewnętrzne (klien-
ci–petenci, kooperanci, konkurencja, społeczność lokalna, elektorat, itp.) oraz 
społeczne (m.in. media, autorytety, władze, organizacje konsumenckie czy 

                                                 
4 A. Potocki, Wybrane metody humanizacji pracy, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1992, s. 32.  
5 A. Russell Hochschild, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Wyd. Na-

ukowe PWN, Warszawa 2009. 
6 A. Lipińska-Grobelny, Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy,  

w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A. Zawadzka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2010, s. 17. 

7 B. KoŜusznik, Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2006, s. 233. 
8 M. Kuczkiewicz, P. Motyl, M. Sielicka, Lepsze wyniki przez poprawę klimatu organizacyjne-

go, http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=573&t=lepsze-wyniki-przez-poprawe-klimatu-orga-
nizacyjnego (11.03.2013). 
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branŜowe)9”. JeŜeli chodzi o public relations skierowane do otoczenia we-
wnętrznego, czyli o wewnętrzne public relations, K. Wójcik twierdzi, Ŝe „od-
działywanie na pracowników wykształciło się (…) jako jedna z wyodrębnio-
nych gałęzi PR i z angielskiego określane jest jako internal PR lub employee 
PR” 10. R. Maćkowska dodatkowo podkreśla, Ŝe „komunikacja PR jest skiero-
wana zarówno do otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego, przy czym na-
leŜy zachować spójność wizerunku instytucji kreowanego do wewnątrz i na 
zewnątrz, co zwielokrotnia skuteczność realizowanej strategii rozwoju”11.  

Inaczej mówiąc, nie sposób pominąć zewnętrznych komunikatów przy two-
rzeniu systemu wewnętrznego public relations. Dodatkowo, sam wewnętrzny 
PR musi być zróŜnicowany pod względem kształtu przekazów – kaŜda z grup 
pracowniczych powinna mieć dopasowany do niej kanał komunikacyjny oraz 
formę przekazu. F.P. Seitel stwierdza, Ŝe ogół pracowników składa się z roz-
licznych grup i podgrup, które częstokroć mają rozbieŜne interesy12. Wewnętrz-
ne public relations pomaga w kooordynacji tych interesów, zmniejsza sprzecz-
ności. Według T. Solińskiego do działań definiowanych jako internal relations 
naleŜy zaliczyć: relacje z zarządem, relacje ze współpracownikami oraz relacje 
z liderami opinii wewnętrznej13. Organizacja, której naprawdę zaleŜy na dotar-
ciu do swoich pracowników musi:  

– okazywać szacunek za to, kim są jako ludzie i za korzyści, jakie przy-
noszą organizacji, 

– otwarcie wyraŜać opinię, 
– okazywać uznanie, 
– umoŜliwiać swobodne wypowiadanie się, 
– zachęcać do działań14. 
Do głównych celów komunikacji wewnętrznej w samorządzie naleŜy zali-

czyć: informowanie, motywowanie i edukowanie15. KaŜda strategia komuniko-
wania się z pracownikami powinna uwzględniać pięć elementów:  

                                                 
9 B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio Emka, War-

szawa 2002, s. 67. 
10 K. Wójcik, Public relations od A do Z, Wyd. Placet, Warszawa, s. 719. 
11 R. Maćkowska, Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego, w: Public rela-

tions instytucji uŜyteczności publicznej, red E. Hope, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, 
s. 199. 

12 F.P. Seitel, Public relations w praktyce, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 413. 
13 T. Soliński, Wewnętrzne działania public relations w samorządzie, w: Public relations  

w jednostkach samorządu terytorialnego, red D. Tworzydło, T. Soliński, Wyd. Urząd Miasta 
Kraśnik, WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 63. 

14 F.P Seitel, Public relations…, s. 414. 
15 T. Soliński, Wewnętrzne…, s. 45. 
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– regularne badanie nastrojów i postaw pracowniczych, 
– konsekwencję, 
– osobisty aspekt komunikacji, 
– szczerość, 
– innowacyjność16. 
K. Wójcik określiła zawartość komunikatów wewnętrznego public relations 

i według niej pracownicy powinni być informowani m.in. o:  
– celach przedsiębiorstwa, jego misji filozofii, zadaniach, polityce, 
– kształtowaniu się struktury majątkowej firmy, 
– moŜliwości uczestniczenia w podziale zysku, w funduszach pracowni-

czych itp., 
– środkach humanizacji pracy, 
– świadczeniach socjalnych, 
– zamierzonych przedsięwzięciach racjonalizacyjnych wprowadzenie 

nowych produktów, nowych form obsługi klienta itp., 
– wewnątrzzakładowych trudnościach, zdarzeniach warunkujących sytu-

ację pracowników, 
– oficjalnych stanowiskach dyrekcji w róŜnych sprawach, niekoniecznie 

bezpośrednio związanych z daną organizacją, 
– personaliach17. 
MoŜna wymienić instrumenty internal relations, do których zaliczono18:  
– briefing (bezpośrednie rozmowy informacyjne w ramach działu, przy-

bierające formę narady, panelu dyskusyjnego lub burzy mózgów, 
– otwarte drzwi zarządu dla pracowników, 
– tablice informacyjne (z informacjami prasowymi, decyzjami przełoŜo-

nych, przepisami prawnymi i innymi), 
– wewnętrzne media – gazety, intranet, (lokalna sieć), poczta elektronicz-

na, gazetki ścienne i biuletyny socjalne, 
– mąŜ zaufania (osoba ciesząca się powszechnym szacunkiem, gotowa do 

współpracy i niesienia pomocy),  
– telefon informacyjny, 
– spotkania nieformalne, 
– imprezy integracyjne połączone ze szkoleniami, 
– imprezy rodzinne, 

                                                 
16 F.P Seitel, Public relations…, s. 417. 
17 K. Wojcik, Public relations…, s. 723. 
18 T. Soliński, Wewnętrzne…, s. 63–64. 
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– listy do pracowników. 
WyróŜnia się trzy główne etapy działań wewnętrznego public relations: 

proces rekrutacji, praca oraz zwolnienie lub zakończenie pracy19. 
Konkludując, klimat organizacyjny jest pewnego rodzaju atmosferą panują-

cą w organizacji, którą odczuwają pracownicy. Wewnętrzne public relations jest 
zaś zespołem narzędzi które m.in. regulują i przekształcają klimat organizacyj-
ny.  

Wewnętrzne public relations jako determinanta klimatu organizacyjnego 
w instytucjach publicznych  

Przeprowadzona kwerenda literatury pozwoliła na dostrzeŜenie pewnej po-
trzeby badania tych kultur organizacyjnych, których klimat organizacyjny jest 
waŜnym elementem. Wśród czynników determinujących klimat organizacyjny 
moŜna wyróŜnić20: 
1. Motywowanie, które dotyczy zasad przyznawania nagród, stosunku przy-

znawanych nagród i kar, poczucia docenienia pracy, adekwatności systemu 
oceniania. 

2. Komunikowanie w zakresie wizji, misji organizacji, wyznaczonych celów, 
realizowanych zadań. 

3. Standardy, które obejmują znaczenie, jakie organizacja przywiązuje do 
wykonywanych zadań – ich jakości, doskonalenia się pracowników, tole-
rowania przeciętności. 

4. Elastyczność, czyli swoboda działania wynikająca z zasad i procedur przy-
jętych w organizacji (w tym stopnia zbiurokratyzowania firmy, otwartości 
na kreatywność pracowników). 

5. Odpowiedzialność, która wyznacza zakres kompetencji pracowników – ich 
niezaleŜność, autonomię w podejmowaniu decyzji, ryzyka, eksperymento-
wania. 

6. Zespołowość, czyli dzielenie się wiedzą, podejmowanie współpracy, dodat-
kowych zadań, gdy wymaga tego sytuacja, stopień osiąganej satysfakcji. 

7. Konflikty, które obejmują otwartość na odmienne opinie, gotowość ich 
wysłuchania, podejście, tzn. czy konflikty są ignorowane, rozwiązywane  
i w jaki sposób. 

                                                 
19 M. Protasiuk, Wewnętrzny PR – zabawa czy konieczność?, http://www.epr.pl/wewnetrzny-

pr-zabawa-czy-koniecznosc,pr-w-firmie,12167,1.html (11.03.13). 
20 W.L. French, F.E. Kast, J.E. Rosenzweig, Understanding human behavior in organizations, 

Wyd. Harper & Row, New York 1985. 
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8. Wsparcie udzielane pozostałym członkom zespołu, spontaniczne okazywa-
nie pomocy. 

9. ToŜsamość odzwierciedlająca przynaleŜność do zespołu oraz poczucie by-
cia waŜną osobą w nim i/lub organizacji. 
Wewnętrzne public relations odpowiedzialne jest za komunikowanie. Przez 

uŜycie takich narzędzi, jak wydawnictwa i biuletyny urzędowe, intranet czy 
spotkania pracownicze, wewnętrzne public relations prezentuje odpowiednie 
„cechy sytuacji”, wytwarza w pracownikach adekwatne do polityki organizacji 
emocje. Wewnętrzne public relations jest takŜe motywujące – w przekazach 
tworzonych na jego uŜytek zachęca się pracowników do lepszej pracy. Klimat 
organizacyjny odpowiedzialny jest zwłaszcza za krótkoterminową motywację 
do pracy.  

Organizacja publiczna to „organizacja niekomercyjna tworzona w wyniku 
inicjatywy administracji państwowej lub jednostek samorządu terytorialnego, 
zaleŜna od organów załoŜycielskich, prowadząca działalność o charakterze 
publicznym, tj. dostępnym dla kaŜdego obywatela21”. Jako taka jest szczególnie 
uzaleŜniona od klimatu organizacyjnego, albowiem często wyniki jej działań są 
trudno mierzalne. Trudności w ocenie jakości pracy z jednej strony, jak równieŜ 
problemy z motywacją z drugiej, szczególnie w organizacjach pomocowych, 
sprawiają, Ŝe klimat organizacyjny trzeba budować wszelkimi środkami; wśród 
których prym wiodą te związane z public relations.  

Organizacja publiczna moŜe nieprawidłowo wydawać środki finansowe, co 
nie stanowi zagroŜenia dla jej dalszego działania, ale musi zabiegać o zaufanie 
społeczne w równym stopniu dla wszystkich segmentów społeczeństwa. Jej 
pracownicy muszą dlatego zostać zmotywowani w taki sposób, by postrzegać 
właściwie cechy sytuacji organizacyjnych i budować poŜądany wizerunek orga-
nizacji. Wewnętrzne public relations winno dostarczać pracownikom informacji 
na to pozwalających, stanowiąc konsekwentne uzupełnienie czasem niekom-
pletnych, zewnętrznych publikatorów.  

Dzięki stosowaniu wewnętrznego public relations komunikuje się i tłuma-
czy normy panujące w organizacji. Przez publikowanie zarządzeń i komunika-
tów pracownicy są zaznajamiani z oficjalnymi normami w organizacji, przez 
fora i komunikatory, uruchomione w ramach wewnętrznego public relations, 
mają szansę poznać normy nieformalne. Ponadto, wewnętrzne public relations 

                                                 
21 M. KrzyŜanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyd. WyŜszej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 10.  
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moŜe sterować emocjami – zapobiegać panice, uspokajać, a takŜe podawać  
i przekazywać pozytywne informacje.  

MoŜna na to zagadnienie spojrzeć a rebours, czyli tworząc model braku 
wewnętrznego public relations. Jak podkreśla M. Szyszka: „Jednym z najwięk-
szych wrogów instytucji pomocowych (atmosfery i organizacji pracy, jej efek-
tywności, motywacji i zadowolenia pracowników) jest zła komunikacja pomię-
dzy pracownikami (działami, komórkami) oraz pracownikami a kierownic-
twem. Wprowadzenie wewnętrznego PR powinno zatem inicjować batalię prze-
ciw niedoinformowaniu, której elementem naczelnym będzie komunikacja22”. 

Podsumowanie  

Wewnętrzne public relations to zarządzanie komunikacją w organizacji. Za-
rządzanie to tym samym stanowi narzędzie definiujące klimat organizacyjny 
jako specyficzną komponentę emocji, spostrzeŜeń i motywacji, a więc zjawisko 
interakcyjne. NaleŜy podkreślić, Ŝe wewnętrzne public relations jest dla organi-
zacji niezbędnym elementem kształtowania klimatu organizacyjnego.  

Zakłócenia komunikacji, pociągające za sobą niewłaściwy klimat organiza-
cyjny mają ogromne znaczenie dla organizacji publicznych, które są organiza-
cjami dostarczającymi powszechnych dóbr, których brak moŜe istotnie zakłócić 
Ŝycie społeczności, prowadząc do jej anomii. W dobie kryzysu plotka o zwol-
nieniach, zmianie warunków zatrudnienia, nowych zadaniach czy teŜ ocenie 
zadań juŜ zrealizowanych moŜe znacząco pogorszyć atmosferę w pracy. Pogar-
sza się wtedy jakość pracy a więc w rezultacie poziom Ŝycia społeczności, ja-
kiej słuŜy dana organizacja publiczna.  

Innym moŜliwym działaniem wewnętrznego public relations na klimat or-
ganizacyjny, przez propagowanie nowych standardów działania, jest zmiana 
tegoŜ klimatu. Trzeba zaznaczyć Ŝe wewnętrzne public relations rozumiane jako 
komunikacja jednostronna „z góry na dół” jest znacznie mniej skuteczne niŜ 
komunikacja wielostronna, w której organizacyjne środki przekazu są udostęp-
niane pracownikom. Powala to na pełniejszą zmianę klimatu organizacyjnego, 
choćby przez to, Ŝe angaŜując pracowników do komunikowania, władze organi-
zacji mają pełniejszą diagnozę klimatu organizacyjnego. Pracownicy bowiem 
dzielą się wtedy swoją wiedzą na temat atmosfery w organizacji. Warunkuje to 
właściwy dla podejmowanych działań klimat organizacji.  

                                                 
22 M. Szyszka, Kształtowanie wizerunku organizacji społecznej w mediach, Wyd. Instytut 

Rozwoju SłuŜb Społecznych, Warszawa 2012, s. 81.  
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Klimat organizacji, choć chwilowy, powierzchowny i podlegający łatwej 
obserwacji, jest waŜnym efektem kultury organizacji. Kultura ta zaś jest silnie 
związana ze strategią organizacji, jest jednym z kluczowych czynników deter-
minujących wybory strategiczne23, wpływa na poziom formułowania i wdraŜa-
nia strategii24. Kultura organizacyjna, której cechy wpisują się w strategię orga-
nizacji, stanowi zatem w duŜym stopniu o sile strategii25. Z kolei klimat organi-
zacyjny jest przejawem taktyki organizacji. Jest niejako praktyczną, dostrzegal-
ną częścią strategii.  

Wewnętrzne public relations determinuje klimat organizacyjny. Jest nie-
zwykle waŜnym instrumentem jego tworzenia w organizacjach publicznych, 
gdzie kryterium zysku nie decyduje o skuteczności organizacji, a więc osiągany 
zysk nie stanowi nawet częściowo o klimacie organizacyjnym. Wewnętrzne 
public relations jest istotnym narzędziem wpływu na klimat organizacyjny. 
Zakładając, Ŝe komunikacja wewnętrzna w organizacji zawsze istnieje, we-
wnętrzne public relations jest tym rodzajem komunikacji, który jest w pełni 
kontrolowany przez jej władze. Waga, jaką współczesne organizacje przywiązu-
ją do klimatu organizacyjnego, automatycznie nobilituje wewnętrzne public 
relations.  

Artykuł ten jest zaledwie szkicem rozwiązania omawianego problemu. Ope-
racjonalizacja podstawowych pojęć i zarysowanie wpływu ma słuŜyć dalszym 
badaniom prowadzonym przez autora.  
 

INTERNAL PUBLIC RELATIONS AS THE DETERMINANT OF OR-
GANIZATION CLIMATE ON THE EXAMPLE OF PUBLIC ORGANI-

ZATIONS. 
 

Summary 
 

The paper describes mutual relations between organization climate and the internal public re-
lations in the context of public organization activities. The notions enumerated above have been 
described and then their mutual influence has been sketched. It has been concluded that internal 

                                                 
23 K. Obłój, Strategia organizacji: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 

2007; K. Obłój, O zarządzaniu refleksyjnie, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2007. 
24 A. Stańda, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu – kulturowe zarządzanie organizacją, 

w: Sukces organizacji, red. Z. Kreft, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 5, Sopot 2005; A. Stańda, Model wartości konkurujących jako wyznacznik zmiany 
kulturowej organizacji, w: Zmiana warunkiem sukcesu. PrzeobraŜenia metod i praktyk zarządza-
nia, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1092, Wrocław 2005. 

25 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna diagnoza i zmiana, Wyd. Oficyna Eko-
nomiczna, Kraków 2003. 
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public relations is one of the determinant of the organization climate, the crucial tool to create 
such climate in public organizations, the aim of which is to fulfill public needs.  

Keywords: public relations, organizational climate, public organizations 

Translated by Paweł Kocoń 
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AND ITS CHANGES 

 
 
 
Summary 

The main problem posed in this paper is how the image of public administration is shaped in 
the eyes of its customers who in this case will be represented by Wrocław inhabitants selected 
using a quota sampling. The importance of the research is based on the fact that most offices 
don’t conduct or commission image research. Further, the paper discusses theoretical issues con-
nected with creating the image of public administration.   

Keywords: image, organization, public administration, official, marketing 

Introduction  

Studies of the use of Public Relations in public administration conducted in 
Poland show2 that most offices take activities in this area. This applies espe-
cially to government administration, but also to self-government administration 
at the level of a voivodeship and poviat. Unfortunately, the effectiveness of 
these tools is not always analysed through image research. 

In this paper, public administration is addressed from a subjective perspec-
tive. This does not mean entering the realm of administrative sciences, but only 
allows one to define an “object” about which the surveyed express their opin-
ions, toward which they have certain attitudes or which is perceived by them in 
some way. The subjective perspective will consist in equating public admini-

                                                 
1 a.perchla@wns.uni.wroc.pl. 
2 R. Przech, Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy 

rozwoju, www.proto.pl/PR/Pdf/art_rafal_przech.pdf. 
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stration with administration entities in general (with which the respondents had 
contact – highlighted by the author). This perspective is also known as organisa-
tional one.3 Thus, administration can be also treated here as an organization 
which is as a system isolated from the environment and maintains contacts with 
it (open system). It has got not only a direct and general external environment, 
but also an internal one. It has got its mission which stems from the subsystem 
of objectives, tasks and values of an organization.4 What seems to be also im-
portant here is the concept of an institution’s identity, which represents the way 
it is perceived by itself, i.e. shows the mental picture that it expects its custom-
ers to create in the form of its image.5 Thus, administration which has a coher-
ent image and a positive view of itself is much stronger, and customers will 
appreciate the sense of security and certainty about the way their matter will be 
handled. This poses a question of what is the image of public administration in 
Wrocław among its customers. 

The aim of this analysis is also to indicate areas where the image of admini-
stration is positive and those where actions should be taken to improve it, as one 
of the basic objectives of an organization’s image is to impact the way the or-
ganization is perceived by its environment.  

Image is commonly understood as: a picture, subjective idea of phenomena, 
objects, people, countries, companies, material products and services, natural, 
social and economic phenomena.6 As research into the image of public admini-
stration only recently became an area of researchers’ interests, the definitions 
and the operationalization of the concepts will mainly come from economic 
sciences and marketing, where the image of economic entities, i.e. enterprises, 
is analysed. It should be stressed that image is subjective, created in the proc-
esses of perception, so it is influenced by individual characteristics of the ob-
server and does not have to be a faithful reflection of the reality.7 Most gener-
ally, image can be defined as what people think and what their ideas are about  
a company (in this case public administration). What will be also important for 
public sphere entities is the conception of an enterprise’s image as a model de-

                                                 
3 S. Cieślak, Praktyka organizowania administracji publicznej, Difin, Warszawa, 2004. 
4 S. Wrzosek, System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administra-

cji,Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008. 
5 B. Iwankiewicz-Rak, ToŜsamość firmy, w: Leksykon public relations, eds. J. Olędzki, D. Tow-

rzydło, Rzeszów 2009, p. 168. 
6 M. Biederman, M. Urbaniak, Image – czynnikiem sukcesu firmy, „Marketing i Rynek”, No. 

11, 1998. 
7 A. Talik-Orłowska. Rola wizerunku w procesie dąŜenia przedsiębiorstwa do sukcesu, „Świat 

Marketingu” 2003, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=975894. 
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scribing the relations between the institution and people using its services or 
interacting with it.8 The main terms that will appear in the empirical research 
are connected with image understood here as: the idea of all the features of pub-
lic administration (an official, office, a building, etc.), ways of interacting with 
customers, administration’s efficiency and timely settlement of matters and trust 
to administrative authorities. This research is based on the analysis of a present 
image held by others (not own image), which places an emphasis on the idea 
held by administration’s external environment, i.e. its customers at a given mo-
ment.9 

An attempt to examine public administration’s image is connected with  
a variety of social, economic, cultural and legal phenomena which public ad-
ministration must “deal with”, as it is always rooted in a certain social reality. 
Change and occurrence of certain situations always make it necessary to adapt 
the structures to them. What is interesting is not how the personnel of offices 
evaluate the adequacy, but how these transformations are evaluated by the re-
spondents. Here, particularly valuable will be the responses of older respon-
dents who have had experience both with “the old” and “the new” administra-
tion. The changing social reality concerns in this case a number of issues. Atten-
tion should be paid, among other things, to the transformation of the social, 
economic and political system of Poland after 1989.   

The functions and role of administration had to change to adapt to the reali-
ties of civil society and a democratic state. Although the law defines an authori-
tative role of state administration toward its citizens, administration was forced 
to make citizens have more trust in administrative organs, ensure that the prin-
ciples of the Administrative Procedure Code are followed, reduce pathological 
behaviour, and serve “administration customers” in a more efficient and diligent 
way. Additionally, the operation of administrative organs was influenced by 
Poland’s entry into the European Union and the necessity of adapting their pro-
cedures to the technical and information development – which also led to, 
among other things, the amendment of some articles of the Administrative Pro-
cedure Code, i.e. regarding the possibility of online submission of applications 
to initiate legal proceedings (art. 63 §3a, Journal of Laws 1960 issue no. 30 item 
168 with later amendments), etc.  

                                                 
8 T. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer bu-

siness, Kraków 2010, p. 65 
9 P. De Pelsmacker, M. Geuens, J.Van den Berg, Marketing Communications, Prentice Hall, 

2001, p. 16. 
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Method and scope of own research into the image of administration  

The research “The image of administration and changing social reality” was 
conducted in June and July 2010 using an interviewer questionnaire with a high 
degree of standardisation. This paper analyses only the hypotheses connected 
with the image of administration due to a small amount of research conducted in 
Poland in this area and interesting results of statistical analyses. The question-
naire also included questions concerning other issues, i.e. attitudes, opinions, 
actions of an administrative organ.   

300 residents of Wrocław, of the overall number N = 543797 of people 
aged over 15, participated in the research. The number N signifies all the resi-
dents of Wrocław who answered the age and education questions of the General 
Census – thus, it doesn’t include the 2% of the residents whose age or education 
has not been established (invalid answers).  

The respondents had attained the age of 18 at the time the research was 
conducted (it was one of the conditions for starting the interviewer question-
naire). This fact is crucial as one has to have a full capacity to act in law in or-
der to settle matters in offices (except the emergencies). During the selection of 
the sample, the age, gender, education and place of residence (the region of 
Wrocław) was controlled.   

Type of matters, office and how long it takes to settle the matter as  
elements of the image  

The research has a little different character than the research activity gener-
ally connected with the image of administration, which mainly consists in ana-
lysing individual organs or officials from the point of view of the respondents’ 
answers given in such offices.   

The aim of these analyses was also to identify where respondents settle mat-
ters most often, and the starting point in the research was the question about the 
matter that was last settled in an office.    

The biggest number of respondents had recently contact with the Municipal 
Office (over 30%) and the Tax Office (over 27%). Under the „other” category, 
respondents often wrongly named the Post Office, which is confused with an 
administrative organ, probably due to the name and manner in which matters 
are handled there. In the offices indicated, respondents most often settled tax 
matters (over 20%), matters related to the issue of personal documents (accu-
mulated percentage of the identity card and passport issue category) – 17.1%.  
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The image of administration is shaped by a number of elements that impact 
and create it as an idea in the consciousness of its customers. Thus, among other 
things, such factors as efficiency and timely settlement of matters by admini-
stration are important. In this case, efficiency in a universal sense can be 
equated with effectiveness, cost effectiveness, rationality, timeliness, taking into 
account each value of a good work10 individually.11 In this situation, efficiency 
is characterized by practical values understood praxeologically. This issue 
seems to be important from the point of view of the social perception of admini-
stration, in a general sense, as a bureaucratic organization with intricate and 
complicated procedures.    

This research shows that in most cases (after adding up the answers defi-
nitely yes and rather yes) respondents have claimed that administrative organs 
operate efficiently. Almost 86% of the respondents share this opinion. This is  
a very important result in terms of the operation and image of administration, as 
it shows positive changes in this respect. As far as dissatisfaction is concerned, 
the biggest number of respondents is dissatisfied with the efficiency with which 
matters are handled by the Social Insurance Institution (ZUS) – over 50% of 
respondents have answered that their matter was handled definitely inefficiently 
and rather inefficiently. It will be then interesting to see further analysis which 
will provide the answer to the question of why respondents claim that the Social 
Insurance Institution handles matters in a way that doesn’t suit them. This is 
also the office, where the number of those satisfied is significantly lower – 12%. 

Second in the category of negative perception is the Municipal Office where 
over 40% of respondents have claimed that their matter was not handled effi-
ciently enough, but at the same time almost 70% was satisfied with the effec-
tiveness of this office’s activities, which in a sense defends the image of the 
Municipal Office of Wrocław.   

The efficiency of an office is defined by, among other things, how long it 
took to settle the matter with which a respondent came to the office. So, in the 
first stage respondents were asked how long it should take to settle a matter. 
Naturally, the majority chose the first two answers, although more (almost 40%) 
think that it should take an administrative organ 2 days to one week to settle  
a matter, probably realizing that in some cases it is impossible to complete  
a proceeding in one day, both for formal and technical reasons. Only less than 
10% accept that an office should have from two weeks to a month to settle mat-

                                                 
10 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982. 
11 T. Pszczołowski, Organizacja od dołu i od góry, Wiedza Powszechna, Warszawa1984. 
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ters, which is in line with the existing provisions of the Administrative Proce-
dure Code.  

In order to answer the question asked earlier about the negative perception 
of the efficiency of the Social Insurance Institution (ZUS), among other things, 
in the next stage respondents were asked about how long it took to settle their 
last matter.  

After analysing the data above we should conclude that the efficiency of an 
office is not always defined and determined, in the opinion of respondents, by 
how long it took to settle the matter. Respondents that negatively evaluated the 
Social Insurance Institution (ZUS) in terms of efficiency mostly settled their 
matter immediately (over 53%) or within 2 days to one week (over 33%), so 
administration’s efficiency in terms of the image is something else than the time 
needed to settle the matter, although it should be noted that the biggest number 
of respondents (almost 7%) indicated the time category “from over a month to 
two months”.   

What’s interesting, there are cases when matters are settled in offices within 
over 2 months. Matters were settled the fastest (immediately) by respondents in 
the Labour Office – almost 70%. This should not come as a surprise given the 
character of the matters with which respondents usually come there (registration 
of an unemployed person). We can state that as far as the matters settled by 
respondents are concerned, the offices comply with the time limits provided by 
the Administrative Procedure Code, and almost half of the matters were settled 
by the respondents within one day.      

Attitude to public administration – the image of an office and official in the 
mind of the residents of Wrocław  

The image of administration is also determined by the organization, appear-
ance and settlement of the building and the office’s environment. Therefore, 
respondents were also asked about the important features shaping this image 
and, if applicable, when they last settled a matter in the office. Generally, this 
image looks positive. In all the cases, positive answers exceeded 70%. Most 
reservations concern the organization of customer service and the facilities for 
the disabled. Part of the image of administration is also the way the employees 
of these institutions are perceived. The questions used Osgood’s semantic dif-
ferential scale, which reflects the image of the research subject (in this case, the 
employees of offices who were treated here as a marketing object) implanted in 
the mind of the respondent. The analysis of these scales allowed us to learn 
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about the opinions held by the respondents and – the stereotypes often created 
by the media. 

By crossing the threshold of an office, the customer has to confront an offi-
cial. An official complying with the PR guidelines should show a good knowl-
edge of local problems and know how to plan the actual settlement of the matter 
with which the customer comes. Additionally, he/she can support the customer 
not only on the legal plane, but also on the purely humane, social one, being at 
the same time a well-mannered man. All of this should lead to establishing  
a dialogue with the society. Such a model is however prevented by too bureau-
cratic procedures and physical and technical operations of administration. In 
this case, only a competent and empathic official, according to Z. Knecht, can 
contribute to the improvement of the image of public administration without 
necessary changes being made to the law.12  

In this research, the characteristics of office employees were placed in the 
scalogram in two opposite terms (e.g. competent and incompetent, honest and 
dishonest) and the respondents were asked to indicate the point where they 
would place the employee’s characteristic (the point that best represents the 
opinion). The employees of administration with whom the respondents last had 
contact are evaluated in a generally positive way, according to the characteris-
tics attributed to them. The respondents claim that the officials were nice, spoke 
in a language that was understandable to them, and knew about the legal regula-
tions. Their honesty was also evaluated as quite high, although further analysis 
shows that the respondents evaluated only the honesty of the official they last 
had contact with, and it is not the view of the whole social category, as accord-
ing to more than half of the respondents officials have tendencies to accept fi-
nancial benefits for settling a matter.13 

This conclusion confirms a very strong impact of the media on the citizens’ 
opinions related to the image of public administration. We can draw here a par-
allel between this and the efficiency of administration, because as it was stated 
above, there is a difference between personal experience and evaluations of  
a given phenomenon occurring in administrative organs. It is also confirmed by 
A. Kubiak in his report from the research into corruption where he says: “The 
views of the corruption in the world of politics and generally of a widespread 

                                                 
12 Z. Knecht, Public relations w administracj, C.H. Beck, Warszawa 2006, p. 46. 
13 A. Perchla-Włosik, Postawy wobec administracji publicznej we Wrocławiu w świetle badań 

własnych, materials from the conference Sociology of administration. In statu nacsendi?, Siedlce–
Chlewiska, October 2010 – submitted to be printed. 
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corruption in Poland are mainly based on media reports, statements of public 
persons, presentations of individual parties’ views. They are rarely anchored in 
the respondents’ personal experiences of corruption”.14 The public opinion sur-
vey conducted on a Polish nationwide sample shows that people who are most 
prone to corruptive behaviour are: political activists, councillors, deputies and 
senators (44%), health service (58%), followed by the officials of central ad-
ministration organs (31%), courts and public prosecutors (30%) and local com-
mune, poviat and voivodeship offices (25%).15 Wrocław respondents’ opinions 
about the propensity for accepting financial benefits concerned administration 
staff are generally alike. So, the harsher view of the issue of corruptive behav-
iour is likely to have been extended here not only to the officials “at the 
counter” with whom the respondents dealt most often, but also to the persons 
fulfilling the highest functions in the state that appeared in A. Kubiak’s research 
in the category of deputies and senators, party activists, councillors.16  

One of the latest survey by the Public Opinion Research Center (CBOS),17 
conducted between 8 and 9 April 2010, shows even greater intensity of negative 
perception of the researched social categories in the context of corruption than 
in 2008. In this survey, party activists, deputies, senators and councillors ob-
tained the result of 60%, health service – 58%, commune, poviat and voivode-
ship offices - 31%, courts and prosecutors – 29%, and central offices and minis-
tries – 26%. These results confirm Poland’s position on Corruption Perceptions 
Index, created annually by Transparency International, where in 2010 Poland 
came 21st among all European Union countries. Behind Poland were Lithuania, 
Latvia, Hungary, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Italy, Romania and 
Greece.18 What’s interesting, back in 2006 our country closed the list of the EU 

                                                 
14A. Kubiak, Program przeciwko korupcji. Barometr korupcji 2007. Raport z badań, Fundacja 

im. Batorego, Warszawa 2008, p. 7. 
15 The report presents the results of the research into corruption conducted in December 2007. 

The research is commissioned by the Stefan Batory Foundation’s Anti-Corruption Program and 
conducted by the Public Opinion Research Center. It is repeatable, making it possible to compare 
the intensity of corruption phenomena in the public opinion in the next years. The Polish nation-
wide sample of 870 people. 

16 A. Kubiak, Program…, p. 4. 
17 Report from the research by the Public Opinion Research Center: the answers were given by 

1056 adult inhabitants of Poland. 
18 The closer the score of 10 points, the “cleaner” the country according to the terminology of 

Transparency International. In 2010 Poland scored 5.3 points; the research conducted in 2010 con-
firms the improvement in the perception of corruption over the recent years. Source: CORRUPTION 
PERCEPTIONS INDEX 2010, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/ 
2010/results, March 2011, p. 11. The comparative research has been conducted by Transparency 
International since 1995. However, it is not an objective indicator, but only a specific opinion 
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countries with the worst CPI – 3.7 point. It should be however stressed that the 
author’s own research uses the term “propensity for accepting financial benefits 
(which the Penal Code describes as venality of officials – accepting a bribe or 
protective payment)”, which constitutes only an element of the phenomenon 
and concept of corruption. Thus, the results of these pieces of research cannot 
be reliably compared, also due to the fact that this research was “local”. 

According to the respondents, the image of public administration could be 
best improved through advertising in the media and websites (see tab. 1). As 
was mentioned above, the internet is now the best source of information about 
administration activities and can be used to create a positive image of admini-
stration.  

Table 1 

Sources of improvement of the image of public administration 

Types of sources Percentage 
Media advertising 37.31 
Websites  34.72 
Press conferences 3.63 
Actions of public relations officers establishing contacts 
with the media  9.33 
Other  15.03 
In total 100.00 

Source: own research. 

Perception of changes in the image of administration after the year 1989  

As was mentioned earlier, as far as the changes in the perception of admini-
stration are concerned, the answers of older respondents who dealt with public 
administration before and after 1989 are important. The research shows that 
most respondents notice the changes that occurred in administration’s activities 
connected with customer service. According to the respondents, officials be-
came more competent – over half of them think so; and the other characteristics 
of officials also improved – this is the view of over half of the respondents. 

Only 14% of the respondents aged over 55 claim that officials are now more 
prone to accept bribes than before the systemic transformation. We can see here 
a significant change in the attitude to corruption phenomena compared with the 
beginning of the transformation period in Poland when the emphasis on the 
negative phenomena in the media (both actual and fictitious ones) in the post-

                                                                                                                        
survey J. Płoskonka, Korupcja – zagroŜenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad 
poziomem korupcji, „SłuŜba Cywilna”, Spring–Summer 2003, No. 6, p. 115–118. 
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socialist reality led to the view of direct connection between these pathologies 
and the process of transformation. This phenomenon was described by Leszek 
Balcerowicz as the “effect of visibility”. In countries such as Poland it was 
more intensive than in mature democracies as the audience was subjected for 
several dozen years to the success propaganda covering up the negative ele-
ments of social life.19 This can be confirmed by the data from 1993 where 56% 
of the surveyed shared the opinion that the transformation taking place in Po-
land created favourable conditions for the growth of corruption.20 The growth of 
corruption could have been perceived here as a process which concerned rather 
the officials at the highest state positions, which is confirmed by the Polish na-
tionwide survey cited above, and not the officials “at the counter” about whom 
the respondents were asked in the author’s own research (see tab. 2). 

Table 2 

Perception of changes in the operation of administration after 1989 – change type 

Change type Percentage of indications 
They are more competent   51.9 
They are nicer  49.0 
They are more helpful  48.1 
They are more diligent  40.0 
They accept bribes more often 14.0 

Source: own research. 

According to A. Kojder, the period before 1989 saw corruption occurring at 
a relatively small scale as this phenomenon could have been perceived at that 
time as a kind of “resourcefulness”.21 The process of changing the mentality, 
working style, and ways of decision making is very difficult. So, officials are 
still perceived through the prism of the old political system. We should also add 
here the pathologies characterising administration in general. These irregulari-
ties may result both from the structure and operations of administration. In the 
first case, pathologies may be caused by an inappropriate creation or transfor-
mation of administrative structures due to the activity of certain political forces 
which during establishing regulations on the system of public administration 

                                                 
19 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie masowe a demokratyzacja systemu politycznego, in: 

Współczesne systemy komunikowania, ed. B. Dobek-Ostrowska, Wyd. Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1997, p. 75. 

20 Opinie na temat korupcji, OBOP, April 1993, p. 3–5; Zmiany w potocznym obrazie korupcji, 
TNS OBOP, September 2003, p. 6. 

21 A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno prawne, Oficyna Naukowa, Warsza-
wa 2001, p. 381–383. 
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often treat individual parts of administration instrumentally, introduce solutions 
that do not ensure correct performance of public tasks but serve particularistic 
interests. This phenomenon is a manifestation of the privatization of the state.22 

The second kind of pathologies resulting from administration actions can be 
internal and then irregularities appear in the sphere of decision making (im-
proper use of the organizational and material potential of the state or local gov-
ernment), or external when the pathologies are related to negative phenomena in 
the administration’s contacts with the environment. Here, the most harmful and 
at the same time the most known – stressed by the author – phenomena include 
corruption and lack of competence as well as inappropriate treatment of citi-
zens, e.g. arrogance of public officers.23 

The literature of the subject also stresses that the primary, original source of 
pathology are mainly legislative errors which lead to its secondary symptoms, 
i.e. lengthiness of proceedings, officials’ low ethical and moral standards, and 
low level of their salary, which may lead to, among other things, corruption.24 

As A. Korzeniowska-Polak notices, the types of irregularities are also re-
flected in the subject of the complaint25 which, according to art. 227 of the Ad-
ministrative Procedure Code, may be negligence or improper performance of 
tasks by the relevant organs or their employees, violation of the legality or in-
terests of complainants, as well as lengthy or bureaucratic settlement of matters. 
The author suggests that the statistical data of the number of complaints submit-
ted to administrative organs should be used as the source of information about 
the degree of contemporary pathology in the operation of administrative organs 
and their employees. In the summary of her analyses she writes: “The statistical 
data shows a continuous huge popularity of this most available legal measure 
used to express one’s dissatisfaction with the way public administration func-
tions in Poland. A huge number of complaints are constantly filed with, among 
other things, the organs granting all kinds of social assistance, organs dealing 

                                                 
22 J. Boć, Kadry, in: Administracja publiczna, ed. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2003,  

p. 291. 
23 J. Izdebski, S.Wrzosek, Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji  

i funkcjonowaniu administracji publicznej, in: Patologie w administracji publicznej, eds. P. Su-
waj, D. Kijowski, Wolters Kluwer business, Warszawa, 2009, p. 809; Urzędnik państwowy  
w oczach obywatela. Report from the research by PBS for the Office of the Civil Service, Sopot, 
September 2005. 

24 J. Dembczyńska, Skąd patologia w działaniach administracji? (pierwotne i wtórne przyczyny 
powstawania patologii w administracji, in: Patologie w administracji publicznej…, p. 40. 

25 A. Korzeniowska-Polak, Źródła informacji o patologiach w administracji, in: Patologie  
w administracji publicznej…, p. 818. 
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with the problems of unemployment and employment and organs for nature and 
environment protection, tax organs, and organs for architecture and construction 
or construction supervision. 

The problem faced by the organizational units of administration is thus find-
ing a form of customer service that is acceptable to the both sides and will be at 
least at the same level as in the countries of „the old” European Union. We 
should bear in mind that the citizens’’ expectations will always depend on their 
personal interests, and next social and political ones. Moreover, public admini-
stration must deal with increasing polarisation of the society, with well-
educated people at the one end, and those who can’t manage in the „clerical” 
reality at the other end. 26  

Summary 

The research shows that individual experiences are something else than the 
vision of administration established in the mind of individuals. In the light of 
the research, the customer’s  personal contact with administration is not as 
negative as one would expect. In most cases the respondents claim that offices 
operate efficiently (which doesn’t always mean in their opinion fast). They usu-
ally settle matters on time within the timeframe established by the Administra-
tive Procedure Code. 

The image of administration determined by the organization, appearance 
and plan of the buildings and the office environment also looks positive. It is 
applied to the officials with whom the respondents dealt recently. Despite that, 
the respondents see the necessity of change in the mentality of public admini-
stration staff which should involve effective actions to create a “friendly ad-
ministration”, rather than only media concentrated actions. The answers to the 
questionnaire questions show that personal relations with administration are no 
longer so negative, although the respondents see the need for improvement in 
many spheres of the organs’ operation. What is important, older people who 
dealt with administration before the year 1989 perceive the changes as positive 
in many aspects of administration’s operation. 

The research confirms a very strong influence of the media on citizens’ 
opinions about the image of public administration, with a difference between 
personal experiences and evaluations of a given phenomenon occurring in ad-
ministrative organs. This mainly concerns the analyses of the research results 
connected with the issues of administration’s efficiency and propensity for ac-

                                                 
26 Z. Knecht, Public relations w administracji, C.H. Beck, Warszawa 2006, p. 190. 
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cepting financial benefits. The research confirms the fact that perceiving offi-
cials as corrupt is strongly established in the mind of Polish people, although it 
does not have to result from individual experiences.  

The respondents see the possibility of improving the image of administra-
tion, mainly by means of websites, which confirms that PR activities in this area 
should be continued because they are the most effective. The image of admini-
stration, especially governmental, central one, is created mainly by media cov-
ered scandals, not promotional actions of administrative organs at the self-
government level with whom the “customers” deal most often. The role of the 
media is also crucial for the image of individual officials. This could have been 
especially seen in the analyses of the images of the President and the Voivode 
in the situation of the flood in May 2010. In the first case, the person is known, 
conspicuous and perceived as rather positive. In the second case, it is difficult to 
specify the results due to the fact that the respondents do not recognize the 
Voivode.       

It is also important to note that the image of public administration is shaped 
not only through the direct or indirect contact of the official with the client, but 
also through a range of other actions, e.g. connected with reducing the occur-
rence of pathological phenomena resulting mainly from legislative errors.   
 

WIZERUNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I JEGO ZMIANY 
 

Streszczenie 
 

Głównym problemem postawionym w artykule jest kształtowanie się wizerunku administra-
cji publicznej w oczach jej klientów, których w tym wypadku reprezentują dobrani kwotowo 
mieszkańcy Wrocławia. Istotność badań polega na tym, Ŝe zdecydowana większość urzędów nie 
prowadzi ani nie zleca badań dotyczących wizerunku. Ponadto w artykule omówiono kwestie 
teoretyczne związane z kreowaniem wizerunku administracji publicznej.  
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PRODUKT REGIONALNY W PROMOCJI MIASTA 
 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie produktów regionalnych jako waŜnego czynnika kształ-
tującego wizerunek i rozpoznawalność danego regionu. W artykule wykorzystano wyniki badań 
ankietowych dotyczących toruńskich pierników jako symbolu Torunia. Wyniki badań jedno-
znacznie pokazują, jaką siłę marketingową ma dobrze wypromowany produkt lokalny – piernik 
toruński pełniący rolę pamiątki turystycznej i promocji regionu. 

Słowa kluczowe: marketing, produkt regionalny, Toruń, piernik toruński, promocja 

Wprowadzenie 

Turystyka jest gałęzią gospodarki o coraz większym znaczeniu. Jej poten-
cjał moŜe mieć znaczny wpływ na rozwój regionów. Podniesienie konkurencyj-
ności regionów przez rozwój turystyki zaleŜy głównie od infrastruktury tech-
nicznej, walorów i produktów turystycznych oraz umiejętności ich wykorzysta-
nia2.  

Przyjęcie załoŜenia, Ŝe miasto jest podmiotem prowadzącym działalność 
gospodarczą, sytuuje go w obrębie jednostek działających na wolnym rynku  
i zmusza do przyjęcia postawy konkurencyjnej. Konkurencyjność w ekonomii 
to inaczej zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji. Miasto 
funkcjonuje w sposób zbliŜony do prywatnej firmy. Wytwarza określone dobra 
i usługi w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów na rynku lokalnym i ryn-

                                                 
1 adam.rudzewicz@uwm.edu.pl. 
2 Z. Dolatowski, D. KołoŜyń-Krajewska, Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna Ŝywność, 

WyŜsza Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 44–45. 
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kach zewnętrznych. Miasto funkcjonuje w warunkach konkurencji innych 
ośrodków, zabiegając o inwestorów i napływ kapitału oraz poszukując nowych 
rynków zbytu dla wytworzonych dóbr3. Konkurencyjność w dziedzinie rozwoju 
regionalnego pojmuje się jako zdolność regionów do przystosowania się do 
zmieniających się warunków, pod kątem utrzymania lub poprawy pozycji  
w toczącym się między regionami współzawodnictwie.  

Od kilku lat produkty regionalne stają się coraz bardziej popularne. Rośnie 
zainteresowanie nimi zarówno ze strony producentów, władz regionalnych, jak  
i konsumentów. Coraz więcej osób postrzega produkty regionalne jako atrakcję 
i uświadamia sobie, Ŝe wyjątkowe wyroby, związane z kulturą i tradycją po-
szczególnych regionów Polski trzeba chronić, poniewaŜ są częścią polskiego 
dziedzictwa kulturowego4. 

Najczęściej są to produkty Ŝywnościowe o szczególnych cechach jakościo-
wych, tradycyjnych sposobach wytwarzania, sięgających często do odległej 
historii, mające ścisły związek z określonym regionem. Do wytwarzania takich 
produktów wykorzystywane są zazwyczaj unikatowe, lokalne odmiany zwie-
rząt, dawne odmiany roślin czy teŜ nietypowe uprawy. Dzięki nim oraz trady-
cyjnej technologii przetwarzania, uzyskuje się produkty wyróŜniające się specy-
ficznymi cechami, składem, smakiem i jakością spośród pozostałych tego typu 
wyrobów. Wielkość takiej produkcji jest ograniczona, a walory i specyfika uzy-
skiwanego produktu charakterystyczna dla danego regionu. Wytwarzane w ten 
sposób specjalne produkty, ze względu na swoją wysoką jakość i naturalność, 
zyskują duŜe uznanie i stałe, wierne grono nabywców5. 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie produktów regionalnych jako 
waŜnego czynnika kształtującego wizerunek i rozpoznawalność danego regionu.  

Promocja miasta i jego wizerunek 

Promocja miasta realizowana jest w zasadzie metodami podobnymi do tych, 
które stosowane są w promocji firmy lub marki, dlatego miasto traktuje się jako 
określony produkt. Za produkt miejski uznaje się zwykle usługi, dobra mate-
rialne, koncepcje, elementy ruchu turystycznego, czyli wszystko, co moŜna 
zaoferować stałym mieszkańcom i osobom przyjezdnym6. Odbiorcami działal-

                                                 
3 Z. Frankowski, Marketing w zarządzaniu gminą, „Człowiek i środowisko” 1996, nr 2, s. 15–16. 
4 M. Gąsiorowski, O produktach tradycyjnych i regionalnych, Fundacja Fundusz Współpracy, 

Warszawa 2005, s. 1–2. 
5 Ibidem, s. 3–4. 
6 A. Łuczak, Miasto i produkt miejski jako zagadnienie marketingowe, „Samorząd Terytorial-

ny” 1999, nr 11, s. 48. 
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ności promocyjnej miasta są podmioty rynku wewnętrznego (mieszkańcy mia-
sta, przedsiębiorstwa lokalne) oraz podmioty rynku zewnętrznego (turyści  
i mieszkańcy spoza miasta oraz przedsiębiorstwa działające poza jego obsza-
rem). Biorąc pod uwagę korzyści rynkowe miasta, największą wagę przywiązu-
je się do promocji zewnętrznej7. 

Zadaniem promocji skierowanej do turystów jest pobudzenie ich aktywno-
ści poznawczej – turyści muszą chcieć poznawać dane miasto, naleŜy ich więc 
przekonać, Ŝe mają do czynienia z miejscem wyjątkowym – z korzystną ofertą. 
Dodatkowo waŜne jest równieŜ motywowanie ich do częstszych niŜ zwykle 
przyjazdów, poza typowym urlopem czy wakacjami. Ze zwiększeniem często-
tliwości wyjazdów turystycznych wiąŜe się takŜe upowszechnienie wśród gości 
szerszej, niŜ dotychczasowa, oferty. Jest to moŜliwe przez pełną prezentację 
danego produktu miejskiego, polegającą na omówieniu lokalnej infrastruktury 
turystycznej, urbanistycznej, gospodarczej, sieci komunikacyjno-drogowej 
(zwłaszcza w kontekście odległości od innych ośrodków miejskich) oraz lokal-
nych atrakcji (równieŜ w powiązaniu z bazą transportową), środowiska natural-
nego i sfery dostępnych usług handlowo-gospodarczych (banki, rekreacja, ga-
stronomia, sklepy, informacja turystyczna itp.)8. Promocja zewnętrzna produktu 
miejskiego powinna być równieŜ nakierowana na wyeksponowanie atrakcyjne-
go wizerunku miasta przez ukazanie lokalnej specyfiki, historii, tradycji, kultu-
ry, przeszłości i teraźniejszości9. Polityka promocji w turystyce powinna być 
prowadzona przez przedsiębiorstwa turystyczne, jednostki samorządu teryto-
rialnego, instytucje oraz stowarzyszenia zajmujące się promocją turystyki (Pol-
ska Organizacja Turystyczna)10. 

Termin wizerunek najczęściej uŜywany jest jako wyraŜenie określające su-
mę poglądów, postaw i wraŜeń, jakie dana osoba lub grupa ma w stosunku do 
danego obiektu, którym moŜe być przedsiębiorstwo, produkt, marka, miejsce 
lub osoba. Wizerunek jest funkcjonującym w świadomości obrazem, który czę-

                                                 
7 L. Michałowski, Turystyka i sposoby promocji miast, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003,  

nr 4, s. 91–110. 
8 A. Rudzewicz, Targi turystyczne jako narzędzie promocji miasta na przykładzie GiŜycka,  

w: Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź 
na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 678, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 20, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 131–133. 

9 E. Glińska, T. Popławski, Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego, w: In-
formacja i promocja w turystyce – materiały konferencyjne, red. K. Michałowski, Wyd. Politech-
niki Białostockiej, Białystok, 2002, s. 126. 

10 A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 114–
115. 
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sto nieświadomie przywołujemy, odbierając bodźce z otoczenia. Wizerunek  
w odniesieniu do miasta, to suma poglądów, postaw, wraŜeń danej osoby lub 
grupy osób11. Posiadane przez ludzi mentalne obrazy miejsc wpływają na decy-
zje dotyczące odwiedzin danego miasta czy teŜ lokalizacji w nim inwestycji. 
Niektóre miasta nie przyciągają znaczącej liczby inwestorów, turystów czy teŜ 
nowych mieszkańców, mimo Ŝe na to zasługują. Przyczyną tej sytuacji moŜe 
być fakt, Ŝe wizerunek miasta nie jest odpowiednio silny.  

Wizerunki róŜnią się w zaleŜności od poszczególnych osób, z tego powodu, 
Ŝe róŜne jest podłoŜe ludzkich przekonań, wyobraŜeń, uczuć i wraŜeń12. W re-
zultacie prowadzi to do tworzenia się róŜnych subiektywnych opinii oraz niezli-
czonej liczby wizerunków miasta. Miasta, w których panuje dobra atmosfera, 
które są kompetentnie zarządzane oraz w których prowadzona jest dobra kam-
pania promocyjna, będą zwycięŜać w rywalizacji o turystów i inwestorów. 
Promowanie miasta współcześnie stało się niezwykle popularne w wyniku 
wzrastającej konkurencji między regionami, jak teŜ w związku ze spadkiem 
efektywności tradycyjnych instrumentów miejskiego planowania13. Wizerunek 
jest niewątpliwie kluczem do rozwoju miasta. Poprawia lokalną koniunkturę 
stwarzając moŜliwości rozwoju14.  

Istota produktów regionalnych 

Promocja miasta jest jednym z kluczowych czynników decydujących o jego 
atrakcyjności. Pomaga w budowaniu i rozwijaniu potencjału przynoszącego 
korzyści dla mieszkańców i samego miasta. Wszelkie podejmowane działania 
promocyjne niosą ze sobą konsekwencje na przyszłość. Dynamiczne funkcjo-
nowanie, ciągły rozwój, pozyskiwanie inwestorów, rozwijanie turystyki, zabez-
pieczenie odpowiedniej infrastruktury, integracja mieszkańców czy poczucie 
identyfikacji mieszkańców z regionem to tylko niektóre elementy, które dzięki 
właściwej i dobrze zorganizowanej promocji mogą zostać zrealizowane. Mia-
sto, wraz ze swoją ofertą kulturalną i handlową, infrastrukturą, serwisami oraz 
dobrami materialnymi i niematerialnymi, powinno być traktowane jako pro-
dukt, który naleŜy stale promować i sprzedawać. Istotnym problemem staje się 

                                                 
11 A. Łuczak, Wizerunek miasta, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2, s. 83. 
12 G.R. Dowling, Managing your corporate image, „Industrial Marketing Management” 1986, 

No. 15, s. 21. 
13 M. Kavaratzis, G.J. Ashworth, City branding: an effective assertion of place identity or  

a transitory marketing trick?, „Journal of Economic and Social Geography” 2005, No. 5, s. 506. 
14 A. Rudzewicz, Konkurencyjność regionu. Praktyczne aspekty marketingu terytorialnego,  

w: Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, red. 
W. Deluga, J. Dyczkowska, Wyd. Uczelniane Polityki Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 429–432. 
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więc znalezienie symbolu, dzięki któremu miasto moŜe prowadzić działania 
promocyjne i który stanie się turystycznym produktem regionalnym oraz ele-
mentem spajającym region i jego otoczenie15. 

Produkt regionalny to wyrób lub usługa, z którymi utoŜsamiają się miesz-
kańcy regionu, wytwarzane w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska,  
z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu 
przez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz 
angaŜowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Proces roz-
woju regionalnego musi być działalnością świadomą i celową prowadzoną  
w interesie społeczności lokalnej. Efektem pomyślnej realizacji tego procesu 
będzie docelowy rozwój terytorialnego systemu społecznego oraz wyŜszy po-
ziom zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności lokalnych i wyŜszy 
poziom warunków bytowych. MoŜna wyróŜnić siedem zasadniczych kategorii 
celów rozwoju lokalnego:  

– ekonomiczny – zapewnienie mieszkańcom wzrostu ekonomicznego 
przez ich samoorganizację i pewien zakres pomocy zewnętrznej, 

– społeczny – udział mieszkańców w społeczności, co wzmacnia integra-
cję układu lokalnego oraz przyczynia się do wzrostu ekonomicznego, 

– psychospołeczny – identyfikacja mieszkańców ze społecznością oraz  
z programami działania, 

– kulturowy – utrzymanie społecznych toŜsamości, lokalnego systemu 
norm i wartości, wspólnego języka oraz religii, 

– technologiczny – poprawa technicznych warunków Ŝycia, takich jak 
systemy komunikacyjne i sieci usług, z których korzysta miejscowa 
ludność, 

– polityczny – uruchomienie procesów społecznych zwiększających 
udział mieszkańców w lokalnym systemie podejmowania decyzji oraz 
kreowanie demokratycznych struktur władzy, 

– socjalny – usprawnienie i ułatwienie Ŝycia społecznego w danym ukła-
dzie lokalnym16. 

Doświadczenia krajów europejskich dowodzą, Ŝe ochrona produktów regio-
nalnych i tradycyjnych przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej 

                                                 
15 K. Gajdka, Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnych regionów, Śląska 

Organizacja Turystyczna, Katowice 2007, s. 21–22. 
16 J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 10. 
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jednostki terytorialnej, a ich wytwarzanie staje się znaczącym źródłem dochodu 
dla jej mieszkańców17. 

Produkt regionalny stwarza szansę poprawy sytuacji ekonomicznej w re-
gionie, zapewniając jednocześnie pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. 
Jest więc dobrym sposobem na realizację zrównowaŜonego rozwoju. Z produk-
tem regionalnym nierozerwalnie związany jest jego wytwórca, który dzięki 
niemu realizuje swoją pasję, kultywuje rodzinną czy lokalną tradycję, ale przede 
wszystkim zyskuje miejsce pracy lub źródło dodatkowego dochodu.  

Obecnie konkurencja na rynku jest tak duŜa, Ŝe o zakupie produktu nie de-
cyduje juŜ tylko cena i jakość, ale dodatkowe informacje i wartości. Najprościej 
moŜna powiedzieć, Ŝe produkt regionalny jest czymś, co mieszkańcy danego 
terenu uwaŜają za tradycyjne i pospolite, a osoby z zewnątrz za specyficzne  
i niepowtarzalne. Banalny przykład to potrawy przyrządzane na danym terenie, 
a poza nim zupełnie nieznane lub zapomniane. Wszelkie regionalne smakołyki, 
opowiastki i pamiątki, których nie moŜna kupić w kiosku czy supermarkecie, to 
wartości regionu, na bazie których moŜna kreować jego niepowtarzalny wizeru-
nek18. 

Z produktem regionalnym związana jest zwykle jakaś wyjątkowa historia. 
Często produkty kandydujące do miana regionalnych były przygotowywane na 
specjalne okazje, święta, wesela, chrzciny, uroczystości. Ich przyrządzanie wy-
magało sił i środków, czemu towarzyszyło powstawanie anegdot i opowieści. 
Wszystkie historyjki i opowiastki o produktach regionalnych są dodatkową 
atrakcją dla przypadkowych gości oraz przybywających turystów, którzy pragną 
jak najwięcej się dowiedzieć i poznać miejsca, w których przebywają. Przyby-
sze zapoznają się z miejscowymi produktami, a jeśli to moŜliwe, zabierają ze 
sobą surowce i przepisy jako swoistą atrakcję – pamiątkę z pobytu. Rozpo-
wszechniają równieŜ ich atrakcyjność, powtarzają anegdoty i ciekawostki, co 
sprzyja zainteresowaniu następnych gości19. 

Produkty mające związek z historią danego obszaru stanowią o atrakcyjno-
ści turystycznej i powinny być najistotniejszym narzędziem promocji regionu. 
Tradycyjne produkty mogą być zarazem atrakcją turystyczną, jak i doskonałą 

                                                 
17 Z. Stachowiak, Produkt regionalny a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw  

w warunkach nowej gospodarki, WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania, Siedlce 2006, s. 155–
156. 

18 M. Sztark, Marketing produktu lokalnego i regionalnego, Towarzystwo Wspierania Rozwoju 
Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004, s. 15. 

19 K. Vinaver, Rzeczpospolita produktów regionalnych, Narodowa Fundacja Ochrony Środowi-
ska, Białystok–ParyŜ 2004, s. 53–54. 
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formą promocji obszaru. MoŜna tam obcować z przyrodą, odmiennymi zwycza-
jami, tradycją i kulturą lokalnych mieszkańców. Turyści bardzo chętnie kupują 
takie produkty, poniewaŜ są one pamiątką wizyty w danym miejscu, jak rów-
nieŜ  przywołują wakacyjne wspomnienia i emocje. Mogą teŜ być ciekawym 
prezentem dla rodziny i znajomych. Do produktów tych najczęściej naleŜą al-
kohole, słodycze, wędliny, sery i przyprawy kulinarne. Dla turysty najwaŜniej-
sze cechy takich produktu to: oryginalność, wyjątkowość i odmienność. WaŜne 
są równieŜ walory smakowe, zapachowe i wizualne20.  

Metodyka badań 

Podstawowym celem badań było poznanie opinii, postaw i zachowań spo-
łecznych, dotyczących toruńskich pierników jako symbolu miasta Torunia.  
W przeprowadzonych badaniach posłuŜono się metodą wywiadu bezpośrednie-
go. Narzędziem pomiaru był kwestionariusz ankiety. Badania zrealizowano na 
terenie Torunia. Wzięło w nich udział 200 respondentów. Wybór próby badaw-
czej przeprowadzono metodą doboru dogodnego, przypadkowego. Materiał 
empiryczny zebrano w lipcu i sierpniu 2012 roku. Badanie miało charakter ano-
nimowy.  

W badaniach wzięło udział 57% kobiet i 43% męŜczyzn. Większość 
respondentów – 70% stanowiły osoby w wieku 18–30 lat, pozostała część – 
17% w wieku 31–50 lat oraz 13% w wieku 50 lat i więcej. ZałoŜeniem doboru 
próby był podział respondentów na turystów i mieszkańców Torunia (kaŜda 
grupa po 100 osób). 

Piernik toru ński jako przykład produktu lokalnego 

Ankietowanych zapytano, z czym kojarzy im się Toruń. W tym wypadku 
mieli moŜliwość przedstawienia kilku odpowiedzi. Z tabeli 1 wynika, Ŝe w sze-
rokim ujęciu, elementem, który najbardziej kojarzy się z Toruniem są pierniki 
oraz Mikołaj Kopernik (w sumie 56% głosów). Pierniki wskazała prawie jedna 
trzecia wszystkich respondentów. Niewiele mniej wskazań uzyskał słynny 
astronom. Biorąc pod uwagę podział respondentów na mieszkańców i turystów, 
moŜna zauwaŜyć róŜnicę w wynikach. Turystom Toruń kojarzy się głównie  
z piernikami (34%), natomiast mieszkańcy utoŜsamiają miasto z miejscem na-
rodzin Mikołaja Kopernika. Kolejnymi elementami charakterystycznymi dla 
miasta Torunia są: Radio Maryja oraz liczne zabytki średniowiecza związane  
z istnieniem zakonu krzyŜackiego. 

                                                 
20 Z. Dolatowski, D. KołoŜyń-Krajewska, Rozwój turystyczny regionów…, s. 211–212. 
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Tabela 1 

Skojarzenia z miastem Toruniem 

Wyszczególnienie 
Procent odpowiedzi 

Ogółem Turysta Mieszkaniec 
Miasto urodzin Mikołaja Kopernika 27 24 30 

Miasto załoŜone przez krzyŜaków 11 10 12 

Miasto z licznymi zabytkami średniowiecza 13 11 15 

Pierniki toruńskie 29 34 24 

Siedziba Radia Maryja 17 20 14 

Z czymś innym 3 1 5 

Źródło: badania własne. 

Kolejna kwestia dotyczyła waŜnego narzędzia marketingu, czyli ceny pro-
duktu lokalnego promującego region – pierników toruńskich. Cena jest źródłem 
informacji dla potencjalnego klienta, a często wskaźnikiem jakości produktu. 
Zbyt wysoka moŜe odstraszyć potencjalnego nabywcę, zbyt niska natomiast 
moŜe wzbudzić w nim obawy dotyczące, np. jakości składników uŜytych do 
produkcji. W tabeli 2 przedstawiono rozkład odpowiedzi dotyczących oceny 
pierników pod względem ich ceny. Niemal połowa respondentów twierdzi, Ŝe 
cena pierników jest właściwa – 48%, z czego rozkład odpowiedzi wśród tury-
stów i mieszkańców jest do siebie zbliŜony (47% i 49%). Na uwagę zasługuje 
fakt, Ŝe bardzo duŜy odsetek odpowiedzi sugerował, Ŝe cena jest jednak za wy-
soka (niemal 40% ogółu). Turyści są minimalnie, ale bardziej krytycznie nasta-
wieni do ceny pierników toruńskich niŜ mieszkańcy. śaden z respondentów nie 
uwaŜa, Ŝe cena pierników jest zbyt niska. MoŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe pierni-
ki są dość drogie, ale jako pamiątka turystyczna ich cena jest akceptowana. 

Tabela 2 

Ocena pierników pod względem ich ceny (w %) 

Rodzaj respondenta Zbyt wysoka Właściwa Zbyt niska Nie mam zdania 
Ogółem 39 48 0 13 
Turysta 41 47 0 12 
Mieszkaniec 37 49 0 14 

Źródło: badania własne. 

Z badań wynika, Ŝe toruńskie pierniki stanowią produkt godny polecania – 
wskazuje na to 82% ogółu badanych. Opinie w tym zakresie mieszkańców  
i turystów są do siebie zbliŜone. Pierniki cieszą się bardzo duŜą popularnością, 
aczkolwiek 12% badanych turystów nie poleciłoby tego produktu, wśród 
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mieszkańców odsetek ten wynosi jedynie 4%. Była takŜe grupa badanych (ok. 
10%), która nie miała zdania na ten temat. 

Tabela 3 

Opinie dotyczące rekomendacji zakupu toruńskich pierników (w %) 

Rodzaj respondenta Tak, polecał(a)bym Nie polecał(a)bym Nie wiem 
Ogółem 82 8 10 
Turysta 80 12 8 
Mieszkaniec 84 4 12 

Źródło: badania własne. 

Podsumowanie 

W artykule podkreślono znaczenie produktów regionalnych dla danego re-
gionu, które dzięki swej atrakcyjności i odmienności czynią dany region (mia-
sto) bardziej atrakcyjnym. W Toruniu taką rolę pełnią pierniki. Jednym z ele-
mentów, które kształtuje wizerunek Torunia jest historyczna postać Mikołaja 
Kopernika. Firma produkująca pierniki toruńskie, wzięła swoją nazwę od tego 
wielkiego uczonego. NaleŜy równieŜ wspomnieć o podobnym działaniu, które 
dotyczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jak widać skojarzenia Torunia  
z Kopernikiem nie były bezpodstawne. Prawdziwą moc marketingową, szcze-
gólnie w opinii turystów, mają jednak niepozorne ciasteczka, nazywane pierni-
kami toruńskimi. Toruń, obok astronoma Kopernika i mimo licznych zabytków 
oraz starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, 
wciąŜ kojarzy się głównie z piernikami. Jest to specjał kulinarny i słynny wy-
piek, wyrabiany przez toruńskich piekarzy juŜ od prawie 700 lat. Rozsławia 
miasto Toruń w całej Polsce i w Europie.  

Badania jednoznacznie pokazują, jaką siłę ma dobrze wypromowany pro-
dukt lokalny. Na podstawie przeprowadzonych badań naleŜy stwierdzić Ŝe: 

– pierniki toruńskie są głównym skojarzeniem Torunia, 
– większość respondentów deklaruje chęć nabycia pierników toruńskich, 
– większość respondentów rekomenduje kupno pierników toruńskich. 
MoŜna tylko ubolewać, Ŝe większość polskich miast ma duŜy problem  

z produktem regionalnym, który mógłby pełnić zaszczytną rolę pamiątki tury-
stycznej i promocji regionu. 
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REGIONAL PRODUCT IN PROMOTION OF A CITY 
 

Summary 
 

The paper presents regional products as an important factor shaping the image and visibility 
of the region. The paper uses the results of surveys on gingerbread as a symbol of the Toruń city. 
The results clearly show the marketing power of well promoted local product, which is Toruń 
gingerbread in the city of Toruń, acting as tourist souvenirs and promotion of the region. 

Keywords: marketing, regional product, Toruń, Toruń gingerbread, promotion 
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Summary  

In the contemporary word the use of social networks for business purposes become a com-
mon way of proceeding. Company’s fanpage, if properly managed, can be a good way for creat-
ing closer relations with the brand community, source of innovation and a way of creating posi-
tive buzz around the organization. Furthermore, it becomes relatively cheap promotion tool with 
the raising efficiency. Those advantages make the social networking the promotion tools suitable 
also for the universities. The paper analyses involvement of Polish universities in social network 
promotion by Facebook fanpage activity observation. Not only the number of supporters but other 
measures of fanpage popularity were measured, as number of comments, post sharing, respon-
siveness and nature of comments were the subject of the research. 

Keywords: social networks, Facebook, universities, fanpage 

Introduction  

In the Web 2.0 era, social media catches the attention of researches and 
practitionaires. In the time of multilevel communication, one-way interaction is 
not enough to catch attentions of stakeholders. In their internet communication 
organizations are forced to use more than only webpages. Blogs, forums, sites 
of customer created content, video-sharing pages or Twitter enjoy the rising 
popularity in the Web 2.0.  

One of the most popular social network is Facebook. With the number of 
one billion active members it is at the moment one of the most powerful net-
work on the world. The popularity of the service was also used by companies 

                                                 
1 scheibe@amu.edu.pl. 
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who started to create their own fanpages on the service, hoping for closer rela-
tion with customers and creating positive word-of-mouth. Presence in such so-
cial media give companies several possibilities for presenting their offer and 
creates a brand images. In those networks companies try to create their own 
community around the brand or use the existing community to promote their 
offer. The goal of those activities is to encourage customers to active behavior 
towards the brand creation, to present opinions or to create a strong feeling of 
community and engagement. As former research shows, Web 2.0 solutions are 
used by organizations mainly to viral promotion, as platform for building inno-
vative and customer friendly brand, as channel of relationship and for marketing 
research.2 In general, one can say that such media are the tools of decreasing the 
gap between the organization and its’ audience.  

The aim of the article is to show how social media tools are used by top 
Polish universities for relations building and knowledge sharing. The analysis of 
popularity of social media usage will be conducted. Not only the quantitative 
research (based on the number of supporters and “likes”) will be conducted but 
also some the quality of fanpages will be evaluated on the basis of active behav-
ior of community members, the character of communication and the fanpage 
page owner reactivity be the subject of analysis. 

Literature review  

The increasing role of social media in relations creation and information 
search is highlighted in many research. Network media are defined as configu-
ration of people connected to one another through interpersonal means, such as 
friendship, common interest or ideas.3 Social network is a site designed to allow 
users to meet, communicate, share content, and built communities.4 Recently 
the word-of-mouth marketing using, among others, such tools as internet com-
munities, forums and social networks became the next promotion mix element, 
standing together with such traditions tool as direct marketing, advertising or 
public relations,5 which highlights their role in the brand creation process.  

                                                 
2 G. Mazurek, Web 2.0 Implications on marketing, “Organizaciju Vadyba, Sisteminiai Tyrimai” 

2009, No. 51, p. 69–82. 
3 C. Coyle, H. Vaughn, Social networking: communication revolution or evolution, “Bell Labs 

Technical Journal” 2008, No. 13/2, p. 13–17.  
4 Report: The Wave 5, Socialization of brands, Social Media Tracker, 2010, 

http://pl.scribd.com/doc/39391023/Social-Media-Wave-5-OCT2010-Universal-McCann. 
5 Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2012, s. 512. 
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Nowadays, in the time of globalization, virtualization and communication 
revolution, it is necessary for the brand to build the unique connection with 
users and to enhance the sense of belonging through their engagement. Fur-
thermore the possibility to belong to the community is strongly desirable by the 
customers. People who admire brand or organization, desire to engage with 
others, and with the organization as well, into the communities supporting the 
brand.6 Social media are indispensable in revealing, that there are some people 
behind the brand – people the customer can communicate with. Social media 
help to eliminate internal and external dissonance in access to information, 
which creates saving in communication. Using the information from social me-
dia helps the organization to be more responsive to the audience demand, save 
the communication costs and create the image of a modern organization. The 
dialogue on Facebook also can help to create brand awareness among non-brand 
users7 and this way to find new supporters. 

All those features seem to be appropriate also for such organizations as uni-
versities. Set on interactions, knowledge sharing, innovations and promoting 
academic achievements universities should also use the new technology 
achievement, follow the changes in people life and be open to the interaction 
with stakeholders. University student are in majority young people – representa-
tives of the Y generation, set on the internet use in everyday life. The fact 
should be a factor for finding alternative ways of communicating. Furthermore, 
current demographic trends suggests that there will be fewer students in the 
future, which makes universities to induce young people to choose their school. 
Universities, as a public organization must also face some financial restrictions 
forcing them to cost reductions. In this situation managing fanpage could help 
in achieving the goal of image creations together with the cost saving. The ten 
top world universities (Harvard University, Stanford University, Massachusetts 
Institute of Technology, University of Michigan, University of Pennsylvania, 
University of California Los Angeles UCLA, University of California Berkeley, 
Columbia University New York, University of Minnesota, Cornell University8) 
run their own fanpages or channel on at least three social networks, namely: 
Facebook, YouTube and Tweeter.9  

                                                 
6 J.H. McAlexander, J.W. Schouten, H.F. Koenig, Building brand community, “Journal of Mar-

keting” 2002, No. 66/1, p.38–54. 
7 J. Yan, Social media in branding: fulfilling a need, “Journal of Brand Management” 2011, 

Vol. 18, No. 9, p. 668–696. 
8 Ranking Web of the Universities, http://www.webometrics.info/en/world. 
9 On the basis of links placed on the official web pages of those universities. 
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The main obstacle here can the perception of the university as a place with 
strong reputation that maybe should not involve in such new solutions and re-
main more traditional. Another way of thinking, discouraging from social media 
involvement, might be related with the dignity of such institutions and the rank 
of their achievements that might seem to be not suitable for social networks. 
The problem that can discourage university authorities form getting involved 
into social networking is also the threat of destroying the brand image10 if too 
many negative review appear on the fanpage. The thing that has to be accepted 
is the lack of total control over what was written by community member in pub-
lic.  

According to J. Yan to overcome these barriers the organization has to an-
swer several questions before taking the decision of social network use. They 
are related with the accepted level of transparency in branding strategy, level of 
accepted interactions, problems of extending roles in creating the brand image 
and the way of measuring the success in social networks.11 The aim of the paper 
is to answer the question how many of top rated Polish universities took a risk 
of interact within the community on social network and what is the character of 
these interactions. The paper is to verify not only such measures as number  
of supporters but also number of comments, willingness of post sharing, nature 
of comments and the organization responsiveness to the problem presented on 
the web. 

A lot was said on the tools and techniques of managing a social network by 
the company. The majority of scientists and practitioners agreed that effective-
ness of such efforts cannot be evaluated on the basis of number of supporters 
because there are a lot of ways to multiply number of visits on the fanpage as 
well as number of its supporters. A good example can be lotteries and contests 
organized to motivate people to like the page. Another way is to give the access 
to some funny applications or special offers only to people liking the page. The 
extreme situation is to simply buy fans, choosing from one of the offers pre-
sented on Allegro. The way of acting can increase visibility of the official 
fanpage within the community but cannot tighten the relations between support-
er and the company. 

For this reason other ways to check the real popularity of the fanpage were 
created. Some promotion agencies propose the tradition approach to the prob-

                                                 
10 C. Manara, C. Roquilly, The risk of brand erosion in the social media: the efficacy and limi-

tations of legal instruments, “Recherche et Applications on Marketing” 2011, No. 26, p. 93–114. 
11 J. Yan, Social media… 
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lem, taking under consideration reach measures (for example the campaign 
research, numbers of visitors, numbers of clicks, or number of unique users) and 
engagement measures (for example number of comments on the webpage, 
number of clicks, number of posts, numbers of votes in the contests could be 
mentioned12). Other authors propose quite a similar set of metrics, relating them 
with the main goals of social networking which are to deepen relation with cus-
tomers (number of advocates, comments, advocates influencing profile, etc), 
learn from the community (rank the topics, positive vs negative opinions) and 
drive purchase intent (product brochure download, leads to commerce pattern 
and retail locator).13 Some propositions concentrate on the three stages of virtual 
community creation process: understand customer needs and motivations, pro-
mote participation and motivate cooperation.14 Understanding customers influ-
ences the character of posts presented on the fanpage by organization. Promot-
ing the participation is based on encouraging people to creating high-quality 
content, problems solving and interactive learning, and creation of positive, 
unique experiences related with the community. Motivating cooperation is re-
lated with mobilizing the community leaders, inspiring ideas and polling a panel 
of members. Taken under consideration the above mentioned elements, indexes 
such as, shares, “likes” and number of comments of the single posts as well as 
its character (positive or negative) can here be a measure of quality of fanpage, 
as it is a results of the actions taken in each of the stages. As presented above, 
not only the number of supporters is perceived to be a measure for the network 
popularity, but rather elements related with the character of activity of commu-
nity on the profile.  

Methodology 

The research was conducted on the group of Polish universities placed in 
the “Webometrics Ranking of World Universities” in January 2013. The rating 
is prepared every 6 months by a research group belonging to the Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC), the largest public research body in 
Spain counting the web presence of all the universities on the World.15 The rank 

                                                 
12 Grupa robocza social media i WOOM AIB Polska, Wskaźniki efektywnościowe w social me-

dia, s. 7, http://www.iabpolska.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=699. 
13 Ch. Murdough, Social media measurement: it’s not impossible, “Journal of Interactive Ad-

vertising” 2009, Vol. 10, No. 1, p. 94–99. 
14 C. Porter, N. Donthu, W. McElroy, D. Wydra, How to foster and sustain engagement in vir-

tual communities, “California Management Review” 2011, Vol. 53, No. 4, p. 80–107. 
15 Ranking: Web of Universities, http://www.webometrics.info/en/world 



Anna Scheibe 398

is based on four features: impact (number of links leading to the organization 
webpage), presence (the total number of hosted web pages), openness (number 
of files published on the web), excellence (academic papers published in inter-
national high ranked journals).16 Based on the assumption that internet presence 
openness, defined by these four characteristics, motivates also to create and 
successfully run one’s own social network on the web the rank was considered 
to be a good university choice criterion. High position can be an evidence of  
a high level of universities’ set on innovation, openness and friendliness to-
wards the stakeholders as well as the willingness to share knowledge and high-
light scientific achievements. From the rank the group of 20 best Polish univer-
sities was chosen for further research. From the rank of world best universities, 
the group of best 20 Polish universities was chosen. Analyzed universities 
ranked from 234 (Warsaw University) to 960 (Technical University of Lodz 
together with Rzeszów University of Technology). 

In the next step of the studies only the universities having the official Face-
book fanpage were chosen for further research. The fact of choosing the only 
social network was caused by the fact that this is the most popular social chan-
nel in Poland. Report Interaktywni.com present Facebook as the biggest internet 
community in Poland, counting over 13.5 million people, placed just before 
NK.com, and Onet.pl.17 In February 2013 over 53% of the Polish surfers were 
Facebook members, which consists 26.93% of all Poles. Polish Facebook mem-
bers are mainly people in the age from 18–33 years old (summing up for 52% of 
Facebook users).18 Facebook is also the main place of interest for companies 
(86% of companies run a fanpage on the social network), placed before 
YouTube and LinkedIn.19 Although Nasza Klasa is ranked just after Facebook 
(taking under consideration the number of users), it is not of interests of entre-
preneurs.20  

                                                 
16 http://www.webometrics.info/en/Methodology. 
17 Report Media społecznościowe, July 2012, http://interaktywnie.com/download/53. 
18 Report: Fanpage trends, http://www.sotrender.com/uploads/pdf/trends/a5d8cb0a741249227 

c9bac242059e457d6326c9e.pdf. 
19 Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji biznesowej. Raport na podstawie badania 

„Polskie firmy na Facebooku – portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich 
przedsiębiorstw”, 2012, s. 11, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Docu 
ments/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Facebook_2012_PL.pdf. 

20 K. Samura, M. Krzycki, S. Prokurat, P. Kubisiak, Polskie firmy w mediach społecznościowych, 
Report prepared by Capgemini and Harvard Business Review, http://www.pl.capgemini.com/ 
insights-and-resources/publications/raport-polskie-firmy-w-mediach-spoecznociowych/. 
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The real problem in the Facebook pages analysis is to recognized which of 
the pages were official university sites, and which were created by organization 
supporters. To solve the problem only fanpages related with the official univer-
sity webpage were taken under consideration. The way of thinking was also 
used by other researchers analyzing Polish universities presence in the social 
media.21  

The research was conducted in February 2013. Its aim was to analyze not 
only the number of supporter of the organization profile, but also evaluate the 
character of interaction and its quality on the basis of above mentioned 
measures, use for social networking.  

Findings  

Having analyzed the official webpages of top Polish universities high level 
of social media consciousness could be noticed. Fifteen out of twenty universi-
ties manage at least one fanpage or channel. Five universities have no links to 
social media profile on their official webpages, and the search for their official 
profile on Facebook gave no results. Due to this fact, the 5 organizations were 
not a subject for further research. What is interesting, within the top 15 only one 
organization didn’t have a fanpage, but it is planned to run the Facebook 
fanpage one this year. The rest four were ranked lower in the report.  

The most popular social network used by the universities was Facebook 
(see graph 1). These results are similar to the rank of popularity of social net-
works within the society and the to rank of preferences of Polish companies. 
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Graph 1. Percentage of universities having social media fanpage or channel 

Source: own elaboration by author on the basis of official webpages analysis. 

                                                 
21 E. Kulczycki, Uczelnie wyŜsze w mediach społecznościowych, http://ekulczycki.pl/teoria_ 

komunikacji/social_media/.  
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The number of people liking the fanpages ranked from 2804 to 19 575, 
while the number of people talking about the page was at the level from 84 to 
996, giving the average of 3.4% of people talking in comparison to the number 
of supporters. Those numbers show relatively high level of interest related with 
such fanpages.  

In general the analysis of total number of posts placed by the organization 
on the fanpage as well as the activity of community in commenting, sharing and 
liking them presented a great discrepancies among the universities. The average 
number of post in analyzed period accounted to 47.2 per mouth,  but significant 
difference between universities could be noticed (with the lowest rate of 14 and 
the highest of 236 – standard variation 17.92). At the average each post was 
commented 3.67 times, shared 1.67 times, and liked by over 15 people. The 
average appears to be quite satisfying but huge difference in the indexes for 
individual Universities can be noticed. There were fanpages that seemed to be 
forgotten by supports, with high level of official post but very low of comments 
(the average of comments per post 0.06 only, with the most positive result 
16.54). The results can be a sign of not understanding customer expectations 
towards the profile. In case of only four universities the number of comments 
per post was lower than one. The rest of universities managed to attract the at-
tention of customers and create a discussion around proposed topics. What was 
significant to the fanpages was a huge dispersion between number of comments 
to the individual post. The most popular one were those related mainly with 
entertainment (contests) or opinion request (eg. evaluation of a new initiatives 
and buildings). Lower interest was set to the information related with everyday 
activities on the university. 

The vast majority of comments were of a positive nature. In all the research 
only few negative comments in all the universities posts were noticed. The fact 
can be caused either by so positive relations with the community members, or 
the fact that a real name of a person commenting is presented on public. It is 
actually a good factor for the university, as according to some authors, present-
ing the real name is indispensable condition for effective brand community 
creation as the anonymous media can prompt unearned criticism.22 Another 
explanation for such a small number of negative opinions can be the fact of 
deleting them by fanpage managers. Although such practices were not noticed 
in the research, there is a possibility of taken such actions.  

                                                 
22 J. Yan, Social media…, p. 694. 
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The next positive element in universities fanpage management was partici-
pation of the fanpage managers in the discussion on the web and answering 
their questions. In all the cases the reaction from the part of page administrators 
could be notice. The fact confirming a good understanding of social media na-
ture can also be the language of interaction that was far from the official forms 
of communication. It helps to communicate in a less formal way, which also 
favors the community creation. There was only one exception to rule noticed on 
the pages of universities. This was a situation where post as well as comments 
were placed almost only by the fanpage managers, without a strong community  
involvement. This created the impression of a diary rather than an interaction 
with community members. 

The research seems to confirm observation coming from companies, related 
with the small number of enthusiasts in comparison to total number of commu-
nity members. In three the most popular fanpages in Poland: Serce i rozum, 
Play, Allegro23 the relation of number of supporter to active members was ac-
cordingly: 0.07; 0.05; and 0.04. Although in the research the number of active 
members was not measured, a similar conclusion can be drawn from the analy-
sis of the number of posts compared to the number of posts. The average rela-
tion of comments to the number of supporters was 0.023, which indeed consists 
really small part of all community members (the highest rate accounted for 
0.197). The fact shows significant difference in the abilities to motive commu-
nity to engage in organization life. The limitation of such measure is unfortu-
nately the fact that one supporter can place more than one comment on the 
fanpage, which doesn’t reflect the real number of participants. To give the ex-
ample in case one of the universities, one supporter liked all the posts presented 
on the fanpage, independently of the topic, and very often was the only person, 
who presented his opinion.  

A significant difference was also noticed in the number of supporters liking 
the post and commenting it. In all cases (with only one exception) the number 
of comments was much lower than number of likes. In average comments con-
sisted ¼ of the total number of likes on page. Each post was like by 21 people in 
average, but again, the huge dispersion in number of likes could be noticed not 
only between the universities but also in number of ‘like per post’. The most 
‘liked’ by community members were pictures of the university buildings, in-

                                                 
23 Aktywność branŜ na Facebooku, March 2012, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/marki-

na-facebooku-play-i-reserved-w-gore-raport. 
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formation on organization achievements and companies’ best wishes of differ-
ent occasions.  

Last measure used in the research was the number of shares. Each post was 
shared at average 2.36 times giving quite satisfying result if it comes to sharing 
the content with friends – especially taking under consideration the average 
number of Facebook users’ friends which accounts for 130 people.  

Conclusions and research limitations  

The research concentrated on only one, the most famous social network – 
Facebook, can be considered as a weak point of the research. Social networks 
can take a variety of forms, and to fully evaluate the organization competencies 
in the field all the channels should be taken under consideration. Many Univer-
sities use e-learning platforms or internal systems to communicate with students 
and to create intra-university relations. The fact can distract the attention from 
public channels like for example Facebook. Nevertheless it is worth noticing 
that despite from having the internal communication system, universities did not 
neglected the rank of social networking and decided to be present in at least one 
social network.  

Further research limitations were also the lack of access to the official uni-
versities data related with the number of people seeing the post or fanpage and 
people liking it. For the outside viewer it is impossible to verify the number of 
entrance to the official profile.  

Summing up, the research results show high level of awareness of the uni-
versities if it comes to the social media presence. Within the Facebook profiles 
of the universities there was no “dead profiles’ that means fanpages with no 
activity from the part of creator. A positive sign is also the interaction with the 
community if it comes to the participation the community discussions which 
confirms the understanding of a nature of social media and responsibility for the 
fanpage. The research shows that different ways of creating relations were used 
by analyzed organizations. There were universities with very high rate of posts 
(namely 137), not realizing maybe that such actions may cause a feeling of in-
formation glut, which may lead to withdrawal from the fanpage membership. 
The rest of the universities tried to follow the rule of one to one and a half post 
a day (8 out of 15 universities) trying to concentrate rather on the news im-
portant for students and crating the buzz.  

The indication for further research is to analyze all the universities in Po-
land  – not only those with the highest positions in ranks of web presence. It 
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might be interesting to get known the reasoning from not seeing the need of 
being present in social networks, but also to analyze how those organization 
deal with the challenges related with the social media development.  
 

SOCIAL MEDIA JAKO NARZ ĘDZIE PROMOCJI  
POLSKICH UNIWERSYTETÓW  

 
Streszczenie 

 
We współczesnym świecie wykorzystywanie sieci społecznościowych do celów bizneso-

wych stało się powszechną praktyką. Fanpage, jeśli tylko zarządza się nimi we właściwy sposób, 
są skutecznym sposobem kreowania biskich relacji ze społecznością marki, źródłem pomysłów 
dotyczących innowacji, a takŜe sposobem wytworzenie pozytywnego „szumu” wokół organizacji. 
Jest to takŜe relatywnie tanie narzędzie komunikacji cechujące się rosnącą skutecznością. Te 
zalety sieci społecznościowych powodują, Ŝe mogą one takŜe stać się narzędziem promocji uni-
wersytetów. W artykule przeanalizowano zaangaŜowanie polskich uniwersytetów w działania 
związane z promocją z wykorzystaniem fanpage’u na Facebooku. Analizie poddano nie tylko 
wskaźniki, takie jak liczba kliknięć „lubię to”, lecz równieŜ liczba komentarzy do postów, udo-
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E-ADMINISTRATION AS A MEAN OF COMMUNICATION 

BETWEEN GOVERNMENT BODIES AND THEIR  
ENVIRONMENT 

 
 
 
Summary 

The paper discusses the issues concerning the use of e-administration as a means of commu-
nication of government bodies, especially of local government units with their recipients. Benefits 
and obstacles in the implementation have been indicated. The results of secondary research have 
been presented on, among others, the influence of informatization onto the functioning of gov-
ernment agencies. The number of citizens using e-administration services in Poland is still low, 
most often citizens use electronic document forms. More and more projects on e-administration 
are realized, but most involve purchase of equipment and technology, not fulfilling the communi-
cation needs of recipients. This area still needs significant efforts.  

Keywords: e-administration, local government, citizens, communication 

Introduction  

For an information society, information as such is a significant resource or 
commodity, whose value is dependent on the speed of its transfer and efficiency 
of its management. Therefore, local government units ought to implement var-
ied communication forms, including the internet, in order to reach the recipients 
more effectively. One of the displays of the development of an information 
society is the creation of compatible e-administration (e-government). European 
Union emphasizes the necessity of its development in their documents. It main-
ly involves reducing the distance between the administration and inhabitants or 

                                                 
1 agnieszka.smalec@wzieu.pl. 
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entrepreneurs. Local government policy built on knowledge has a crucial mean-
ing for the development of the region and enhancement of its attractiveness. 
Due to the implementation and efficient functioning of e-administration, the 
public sector becomes more transparent, effective and citizen-friendly. Thus, it 
is a significant form of communication of authorities and service recipients. 

It is worth emphasizing that e-administration is, above all, transformation in 
the way we perceive administration, management, processes, government meth-
ods, which aims at increase in effectiveness and efficiency of local govern-
ment's actions. The administrative services which utilize the internet create new 
channels of communication of the government agency with its environment and 
citizens, facilitate contact and create friendly atmosphere.2 The superior rule for 
a government body should be to satisfy the needs of citizens, and quality of 
their service ought to be one of top priorities in development of a given region, 
town, state. 

Concept of e-administration 

One can claim that e-administration, that is electronic public administra-
tion, has growing influence over society's life quality and growth of its numer-
ous units. Its implementation allows for, among others, the increase in efficien-
cy and decrease in administrative costs. Local governments enter numerous 
interactions with their environment. These relations are, however, varied, ac-
cording to the level of influence of an environment element over a given organ-
ization.3 The fundamental factor which determines the creation of information 
society in Poland is common, quick and relatively inexpensive access to ser-
vices of information society, including the internet resources. The authorities 
are to provide citizens with their accessibility, confidentiality, reliability and 
quality of service.  

The development of e-administration and information society is a signifi-
cant priority in the European Union. Programs on information society accepted 
by the European Union involve realization of the following assumptions for 
development of e-regions:4 

                                                 
2 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Di-

fin, Warszawa 2009, p. 47. 
3 B. KoŜuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, War-

szawa 2004, s. 184. 
4 Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r., Minister-

stwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, p. 4. 
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– in-depth change in policy aiming at support of common physical and 
knowledge management infrastructures, 

– revision of scientific research and innovation program support, 
– increase in entrepreneurship and innovation, 
– creation of pan-European networks and operation services based on 

them, 
– raise in importance of education and increase in its quality, 
– creation of social agenda for change forecast and management. 
Development of technology, the development of the internet and 

modification of the need structure of the information society contributed to the 
transformation of “paper-based” administration into a more convenient form of 
electronic administration services. E-administration is a fundamental challenge 
on local level, where the local authorities have direct contact with their 
environment, including citizens, local community and investors. It uses 
information and communication technology combined with organizational 
changes and acquiring new skills for increased efficiency in management of the 
public administration institutions, including local governments and improved 
access to public services, as well as in order to engage citizens in democratic 
processes and support of national strategy realization.5 

Currently, in most European Union states citizens contact state institutions 
via the internet. Public sector information may be used for creation of even  
a wider range of electronic public services for citizens and companies, which 
will be more suitable in terms of requirements of users, business entities and 
other organizations interested in saving time and money during the contact with 
authorities. In addition, electronic communication with self-government agencies 
has a significant educational benefit: teaching the user information and communi-
cations technologies and typical operations, analogically to eg. e-banking. The 
quality and content of the message are factors influencing, among others, the level 
of social engagement in the local government tasks, i.e. effectiveness of imple-
mented solutions, acceptance of initiatives undertaken. The task of e-admi-
nistration is to accelerate the flow of information to the environment, mainly to 
the citizens and facilitate procedures for administrative matters. Regardless of the 
actual location of the customers and their ability of face-to-face contact, it ought 
to provide essential information and services. The aim of e-administration is the 
increase of transparency and openness of public life and reasonable use of tax-

                                                 
5 M. Luterek, E-government. System informacji publicznej, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2010, p. 33. 
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payers’ money, prevention of bribery, enhanced functioning and work quality of 
public administration. 

Dependent on the level of communication between government agencies 
and their customers as well as type and complexity of services offered, there are 
four elementary levels of development of e-government. Level 1, typically in-
formational, is based on agencies sharing information on websites. Level 2 (in-
teraction) involves sharing forms in the electronic version. Level 3 – double 
interaction that is two-way – appears when the customer completes a form on 
the agency website, which involves authorization of a given person. The final 
level encompasses all necessary actions to perform a given administrative mat-
ter by electronic means – from obtaining information, through downloading and 
completing appropriate forms, and next sending them by electronic means, after 
making the required payments and obtaining official decision, certification or 
other document the customer has applied for.6 In 2000 the European Committee 
recommended 20 fundamental public administration services, which should be 
available online in EU states by 2005 on level 3 minimum, which is the transac-
tional level.7 However, not all of these services have reached this level in Po-
land. 

Due to the internet, each citizen has unlimited access to information in all 
possible forms, i.e. text, image, sound or video at any time of the day and night. 
Because of that, the development of e-administration is becoming crucial. 
Online presence of local government units, especially via their own website, is 
common and unsurprising these days. The problem in communication may be 
the fact that numerous local governments treat their websites as if they were  
“a bottomless pit”, into which they can throw an endless number of document 
files, e.g. official letters, regulations, resolutions, ordinances, statements. Over-
load of this information may be interpreted as preventive actions against poten-
tial accusation of lack of transparency in actions of the local authorities. Unfor-
tunately, the effect might be exactly opposite to the one planned, as there can 
appear information noise and access to specific information for the customer 
may become more complicated. Therefore, the appropriate selection of infor-

                                                 
6 A. Smalec, Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a społeczeństwo 

informacyjne, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, t. II, Wyd. Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, p. 430. 

7 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa 
2008, http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/173/17688/Strategia_rozwoju_spoleczenstwa_informa 
cyjnego_w_Polsce_do_roku_2013__dokument_p.html (10.02.2013). 
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mation or publishing summaries of some documents, e.g. budget or strategy 
blueprints (as a rule, these documents are of significant sizes). It is worth men-
tioning that e-administration is not only creation of an internet portal with 
which the services can be provided, called an electronic inbox, but also the crea-
tion of infrastructure for the support of these activities, as a minimum. 

Development of e-administration in Poland 

The creation of e-administration requires an appropriate legal base and 
platform for realization of public administration tasks – here the internet has 
helped. One significant document determining Poland's policy in relation to the 
concept of information society development is “The development strategy of 
the information society until 2013”, adopted by the Council of Ministers in De-
cember 2008. The first legal act which included regulations introducing the 
concept of the electronic administration to the Polish law was the Act of 6 Sep-
tember 2001 on access to public information (Journal of Laws of 2001, No. 112, 
item 1198), which included, among others, the duty to publish the Public Infor-
mation Bulletin also in electronic form.  

The Public Information Bulletin has three main functions:8 
– informational – one-way transfer of information, as a minimum, 
– controlling, i.e. allowing for control of information, reliability and 

method of handling a given case, 
– interactional – allowing for two-way communication with a given 

customer. 
Whereas the Act of 18 September 2001 on e-signature (Journal of Laws of 

2001, No. 130, item 1450) created legal base for wider use of e-communication 
in handling administrative matters, the framework for e-administration was 
determined by Act of 17 February 2005 on informatization of subjects realizing 
public services (Journal of Laws of 2005, No. 64, item 565). The Code of Ad-
ministrative Procedure allows for submitting an application via an electronic 
inbox. It has been determined that the Polish e-administration have reached the 
second level of development, which allows for sharing information and forms 
for download on government agencies' websites. However, submitting the form 
or payment often requires a personal visit to the government agency.  

There have been created plans and projects which stimulate the development 
of the information society, as well as sector-based and multi-sector projects 

                                                 
8 M. Bernarczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej, Wyd. Uniwersyte-

tu Wrocławskiego, Wrocław 2005, p. 12. 
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which aim at implementation of top priority e-services. The forecasts have been 
prepared even until the year of 2020. One crucial action in terms of  
e-administration development is the creation of, among others, Electronic 
Platform of Public Administration Services: ePUAP and ePUAP2.9 It is a Polish 
nationwide ICT platform for communication between citizens and units of 
public administration in a unified and standardized way, built within ePUAP-
WKP project (State Informatization Plan). Among its participants are both 
central administration units, as well as local governments, including community 
authorities. This platform offers, among others, a Verified Profile, which allows 
for a legally binding electronic submission of applications without the necessity 
to use electronic signature issued by a qualified center. It also offers a single 
sign-on system based on SAML, which allows for using the same ePUAP 
account for the login into websites of various administrative service providers. 

In 2011 Poland had over 6.2 million broadband internet connections and 
nearly 3.5 million broadband wireless connections. Circa 2/3 households had  
a computer and internet access, in 80% cases it was a broadband connection. It 
follows that the low level of using the e-administration is not related to the in-
ternet access as such. Poland's position in the EU state ranking concerning in-
ternet access and its broadband form is gradually rising. In 2006 in terms of 
households' access to the internet we were on 19th place, in 2010 – 17th among 
27 EU states.10  

The dynamics of growth of percentage of citizens who contact public ad-
ministration online in Poland in 2010 is minimally higher (27%) than EU aver-
age (20%), but the highest dynamics were noted in 2008–2010 in Bulgaria 
(140%), Latvia (100%), Belgium (73%) and Denmark (59%), where over 75% 
of society uses electronic administration. In Sweden, Finland and Luxembourg 
also over 2/3 inhabitants handle their administrative matters by electronic 
means. In Poland in 2011 citizens who preferred handling administrative mat-
ters online had higher education (65%) and were mainly entrepreneurs (53%). 
This approach had most appeal within the age group of 25–34 (49%). The low-
est interest was among retired citizens, pensioners and farmers.11 

 

                                                 
9 http://epuap.gov.pl/wps/portal/ (20.02.2013). 
10Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departa-

ment Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, p. 20. 
11 Ibidem, p. 71. 
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Role of e-administration in communication of the government body with 
customers 

The Ministry of Internal Affairs and Administration along with polling in-
stitute ARC Rynek i Opinia have conducted a survey entitled „Badanie wpływu 
informatyzacji na działania administracji publicznej w Polsce w 2011 r.” (“Sur-
vey on the influence of informatization over public administration functioning 
in Poland in 2011”).12 Over 1600 central and local government agencies from 
all Poland participated in this survey. According to ca. 40% of respondents, 
thanks to the introduction of information and communications technologies, 
there has been noted an increase in efficiency of matters handled, in the number 
of innovative solutions for work organization, the effective use of agency re-
sources as well as employee innovation. However, a similar percentage claimed 
that the implementation of these technologies has simultaneously increased their 
workload. This ambiguity in responses means that the implementation process 
is still in progress. Ca. 40% of agencies use the electronic system for document 
management: marshal and district offices with the highest rates. It allows for 
electronic transfer of documentation of a given case within the office, that is for 
example online transfer of case documentation to another organizational unit 
(this form is used by 71% of local government administration). However, this 
system has not eliminated the traditional paper document circulation within the 
office. In most agencies, therefore, functions a double circulation system for 
documents. Nearly 90% of agencies have an electronic inbox, mainly within the 
ePUAP platform. 80% offices have declared increase in the level of implemen-
tation of ePUAP solutions. The two obstacles which make this difficult were: 
lack of prevalence of e-signature, as well as limited number of ready-made solu-
tions for implementation within the ePUAP platform. Not all government agen-
cy employees have their own professional e-mail account. Over two-thirds of 
employees of government agencies have access to such an account. This per-
centage is noticeably higher in central administration offices and marshal offic-
es (98% and 87%, respectively), whereas it is the lowest in district and commu-
nity offices (64% and 67%, respectively).13 

                                                 
12 Badanie wpływu informatyzacji na działania administracji i publicznej w Polsce w 2011 r., 

raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, ARC Rynek i Opinia, War-
szawa, sierpień 2011, http://www.law.uj.edu.pl/pracownia/files/raport.pdf oraz Raport MSWiA – 
informatyzacja a działanie urzędów w Polsce, http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9459/Raport_ 
MSWiA__informatyzacja_a_dzialanie_urzedow_w_Polsce.html (10.03.2013). 

13 Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji…, p. 34. 
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It follows from the report „Survey on influence of informatization…” that 
government websites usually contain information necessary for handling a case 
and allow for downloading forms. 17% of central and local government web-
sites allow for monitoring the handled case status. Among all services handled 
by agencies by electronic means, the most popular are registration and change 
of details of the business activity (25%), sharing public information (21%), 
participation in public auctions and submitting tender documentation (13%), 
downloading forms and specimen application forms (12%).  

The development pace of e-administration is seen, among others, in the level 
of accessibility of public administration services by electronic means. Unfortu-
nately, few public administration services are offered, which has been presented 
in Fig.1. They mainly involve the access to information and downloading appli-
cation forms from the government bodies’ websites.  

95,1%

63,9%

5,9%

0,4%

3,3%

97,0%

77,0%

11,6%

2,1%

4,8%

97,4%

80,8%

22,5%

7,2%

6,3%

99%

64%

47%

44%

26%

22%

10%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obtaining information

Downloading forms

Expressing opinions on government agency matters

Submitting errors and service improvement proposals

Sending completed forms via the Internet

Case status monitoring

Handling all the case only by electronic means

Entering a public auction

2010

2008

2007

2006

 
Fig. 1. Facilitation and online services available for customers 

Source: prepared based on: Status of informatization of public administration in Poland in 2008, 
General report on quantitative research for Ministry of Internal Affairs and Administration, War-
szawa, July 2009, p. 107; Information society in numbers 2010, Ministry of Internal Affairs and 
Administration, Department of Information Society, Warszawa 2010, p. 98, www.mswia.gov.pl. 

The report on e-administration of 2012 presents responses of government 
agencies; they had to indicate the two most popular services offered by elec-
tronic means (Fig. 2). The result was the following: every fourth government 
agency stated registration or change of details of the business activity as the 
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most popular. The second place belonged to sharing public information – which 
is obligatory for local government units. Further places included public auc-
tions, tenders (13%), downloading forms and application form specimens (12%) 
or issuing identity (ID) cards (12%). 
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Fig. 2. Most popular e-services, according to government agencies 

Source: Information society in numbers, Ministry of Internal Affairs and Administration, Depart-
ment of Information Society, Warszawa 2012, s. 92. 

90% citizens contacting government units online in 2010 searched for in-
formation on their websites, 2/3 downloaded forms, and above 1/3 sent forms 
by electronic means. These rates for Poland are considerably lower than the EU 
average, and the discrepancy is larger with the level of the service advancement. 
Among the four indicated services, provided on the community level, the most 
advanced was application for the confirmation of registration entry at the Busi-
ness Activity Register (Fig. 3).  
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Fig. 3. Most popular e-services, according to government agencies 

Source: Information society in numbers, Ministry of Internal Affairs and Administration, Depart-
ment of Information Society, Warszawa 2012, s. 92. 
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According to the quantitative research, (focus group interviews)14 among 
persons using the electronic form of communication with government offices, 
the willingness to be up-to-date with novelties and technological advancements 
is quite noticeable. These persons consider themselves as modern and want to 
be perceived as advanced in latest technologies and as respecting their own time 
and convenience. The attitude most common among the respondents is treating 
the internet as a complementary form, facilitating the traditional contact with 
government offices. This group is mainly characterized by openness to change 
and facilities and by considering novelties from the angle of profit and benefit 
(e.g. time saved, convenience, shorter queues in government offices). Accord-
ing to them, the internet could be used mainly for:  

– basic, schematic administrative matters, which need to be handled 
regularly, and which do not require direct contact with government 
office personnel (e.g. National Insurance statements – ZUS), 

– formal procedures which require subsequent personal visit in the 
government office; this would eliminate one necessary visit to the office 
(e.g. document duplicate order, which needs to be collected in person), 

– appointment booking – allowing for booking a specific time for visit at 
the government office,  

– updating personal details connected with e.g. change of marital status, 
address or birth,  

– monitoring case status. 
The focus group believes that the traditional form of contact with govern-

ment agencies cannot be replaced by electronic means, as there are administra-
tive matters which can be handled only in person, i.e. the more complicated 
ones (requiring e.g. good knowledge of legal regulations) or those involving 
higher financial or legal risk. 

However, as many as 39% communities in Poland did not informatize this 
procedure even in part. 46% allowed only for downloading the form for prepa-
ration of a paper document, 6% units required additional paper documents, and 
only 9% communities allowed for online application, without additional paper 
documents to be submitted. In case of other services, such as registration of 
permanent residence, identity card application or application for family allow-
ance, the situation in terms of online handling of the case was even worse. 

                                                 
14 Report in quantitative research on preferences in terms of online handling of administrative 

matters, Centrum projektów informatycznych (Center for IT Projects), January 2013, p. 14. 



E-administration as a mean of communication… 415

The websites of marshal offices had the highest appeal in 2010 – the aver-
age number of page views was over 1.5 million, with the top average view re-
sults noted by offices from the following voivodeships: Śląskie and Pomorskie, 
and lowest in Świętokrzyskie and Podlaskie. Community offices share comput-
ers or workstations with internet access to citizens – it has been indicated by 
over 60% of respondents. Most of these communities are located in 
Warmińsko-Mazurskie voivodeship – 80%, whereas the fewest – only 36% in 
Lubuskie. Almost 40% of community offices promotes using the internet 
among citizens threatened by digital divide (the fewest in Opolskie voivodeship, 
with only 15% of communities), and over 30% supports or organizes IT courses 
and training for citizens (40% in Śląskiej voivodeship and 23% in Małopolskie). 

There are multiple projects realized in Poland which concern e-administration 
and, unfortunately, many of them do not include the strategic vision of state 
informatization, but concentrate on purchase of equipment and technology. It 
has been indicated in report „Państwo 2.0” (“State 2.0”) prepared by the Minis-
try of Administration and Informatization. It includes importance of emphasis 
on the information flow that is the implementation of integrated informatization 
based on the following four rules:15 
1. The essence of the subject matter requires logical and efficient flow of 

information, due to which the administration will be able to help a citizen 
faster. Informatization must, therefore, be determined by the information 
flow, and not the opposite. 

2. In order for the information flow to be logical, it ought to be defined and 
supervised by the one who needs this information for efficient handling the 
case of the citizen. The process owner should not be an IT specialist, but an 
office representative or the office which is responsible for the contact 
between the state and the citizen. It is necessary to discuss processes within 
the public administration and services, and not IT projects. 

3. Clear and effective informatization is when each sum to spend is considered 
from all angles. The selected solutions must guarantee best possible 
expense-to-result ratio. 

4. The state is technologically neutral. Within the access to services, the 
citizen must not be limited by their operation system or even the device they 
use (computer, tablet, smartphone or devices of the future). The state must 

                                                 
15 2.0. Nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 

2012, p. 10, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-
e-administration i-4-2012_raport_web.pdf (20.03.2013). 
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be able to change the service provider if the cooperation does not guarantee 
the expected benefits for citizens. 
Integrated informatization is therefore a complex approach which will bind 

loose initiatives into a comprehensive bundle of actions. As emphasized by the 
President of Society „Miasta w Internecie” (“Towns in Internet”) Krzysztof 
Głomb, in terms of e-administration it is a must to “change the vision of Polish 
administration development in order to reach massive recipients with the  
e-services – without that, the development of e-administration will not be suc-
cessful.16 The information society development leaders, that is best local and 
regional governments are awarded in this respect during the conference “Miasta 
w Internecie” (“Towns in Internet”).17 In 2013 “Złote@” (“Golden@”), that are 
the prestigious prizes were awarded in two categories: Leader of Digital Admin-
istration under patronage of Ministry of Administration and Informatization and 
Local Government Leader of Broadband Internet, under patronage of President 
of Office of Electronic Communications. The former was awarded to Commu-
nity of Zawoja (in category of rural communities), Town and Community 
Council in Prusice (rural-urban communities), City Hall of Kołobrzeg (urban 
communities) and District Starosty in Wodzisław Śląski (districts). The title of 
Local Government Leader of Broadband Internet was awarded to City Hall  
of Koszalin for the project “Prevention of digital exclusion for inhabitants of 
Koszalin. Prevention of digital exclusion for students of Koszalin schools. Intel-
ligent Koszalin – extension of infrastructure for information society  
e-Koszalin”. Town Hall in Wolsztyn was awarded with distinction for introduc-
tion of innovative e-services.  
Summary 

Functioning of e-administration in Poland is unfortunately often limited to 
sharing information and allowing for download of information from websites. 
E-administration is supposed to ensure both automation of customer service 
process (including customer orientation, allowing for multi-way communica-
tion, possibility to submit multiple applications, use of forms, obtaining infor-
mation of the case status), and back-end processes (i.e. records and identifica-
tion of payers, accounting, control and tax-administrative execution). Therefore 
it is crucial to create integrated solutions, e.g. ePUAP, to simplify the existing 
legal regulations concerning informatization of administration as well as to pro-
vide as wide, easy, inexpensive and common access to broadband internet as 
                                                 

16 Nowa twarz e-administracji, http://17.kmwi.pl/ (20.02.2013). 
17 Złote@ rozdane, http://17.kmwi.pl/ (20.02.2013). 
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possible for the society. It is crucial to inform the society of benefits and oppor-
tunities following from the use of e-administration. To some extent, citizens do 
not use it because of lack or insufficient knowledge of it. One drawback is also 
the double circulation of documents – traditional and electronic. Only when 
these two problems are solved, we will be able to appreciate the meaning of  
e-administration in communication between government bodies and their cus-
tomers, as it should help satisfy all parties of interest. The society expects gov-
ernment bodies to become more open and accessible due to e-administration. It 
must facilitate cooperation between citizens and authorities, as well as between 
citizens. The state will be then more efficient and user – that is citizen – friendly. 
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W artykule omówiono etapy opracowania strategii public relations w odniesieniu do jedno-
stek samorządu terytorialnego. Zaprezentowano takŜe wyniki badań odnoszące się do wybranych 
instrumentów public relations, które wykorzystywane są przez gminy w województwie podkar-
packim.  

Słowa kluczowe: strategia public relations, marketing terytorialny, gminy, województwo podkar-
packie 

Wprowadzenie 

Public relations jest pojęciem szerokim, obejmującym duŜo róŜnorodnych 
funkcji i zadań. Wśród nich podkreślane są takie aspekty, jak komunikacja  
z otoczeniem, kształtowanie pozytywnych relacji i integracja z otoczeniem oraz 
kreowanie pozytywnego wizerunku w otoczeniu. Dla gmin jest to jeden z waŜ-
niejszych instrumentów komunikacji marketingowej ze względu na duŜą wagę 
pozytywnych relacji i budowania wzajemnego zrozumienia oraz sympatii  
z otoczeniem, a takŜe ze względu na fakt wpisania niejako w działalność gmin 
komunikowania się z otoczeniem. Kreowanie odpowiedniego wizerunku  
w otoczeniu jest jednym z istotniejszych motywów podejmowania działań mar-
ketingowych w gminach. Jak podkreślają Ph. Kotler i N. Lee, ten kanał komu-
nikacji zalicza się do najpotęŜniejszych i często jest uznawany przez odbiorców 

                                                 
1 joannaw@prz.edu.pl. 
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za najbardziej autentyczny i wiarygodny2. Ponadto, jedną z podstawowych 
funkcji public relations jest funkcja komunikacyjna, której istota sprowadza się 
do dwustronnej komunikacji między organizacją a jej otoczeniem, co w wypad-
ku gminy realizowane jest w codziennych aktywnościach i relacjach, w które 
wchodzi ona z mieszkańcami i innymi podmiotami w otoczeniu.  

Strategia public relations 

Ze względu na coraz bardziej konkurencyjny rynek, działania marketingo-
we gminy, w tym takŜe działania z obszaru public relations, nie powinny być 
krótkoterminowe bądź teŜ realizowane na potrzeby chwili. Skuteczność takich 
działań jest moŜliwa tylko wtedy, gdy są one elementem przygotowanej wcze-
śniej całościowej strategii, a działania public relations bazują na doskonale 
przygotowanym zapleczu i długofalowym planie działań3. Przygotowanie stra-
tegicznego planu działania wiąŜe się z realizacją istoty public relations prezen-
towanej w wielu definicjach, w których podkreśla się, Ŝe działania te powinny 
być zaplanowane, celowe, ciągłe i długofalowe. Strategia public relations często 
traktowana jest jako część strategii komunikacyjnej organizacji będącej planem 
działań, dzięki którym realizuje ona swoją misję. Ponadto, strategia public rela-
tions jest zawsze wtórna wobec strategii rozwoju przedsiębiorstwa, chociaŜ 
powinna nawiązywać do załoŜeń strategii ogólnej4. 

W literaturze prezentowane są róŜne podejścia w prezentowaniu etapów 
opracowania strategii public relations. W. Budzyński uwaŜa, Ŝe w opracowaniu 
strategii public relations wykorzystać moŜna koncepcję działań promocyjnych 
6M, wśród których określane są misja i cele PR, grupy docelowe, budŜet PR, 
treści PR, techniki PR, badanie skuteczności5. D. Tworzydło wyróŜnia nato-
miast takie etapy jak: zdefiniowanie problemu, określenie celów, identyfikację 
grup odbiorców, ustalenie sposobów realizacji celów, opracowanie budŜetu  
i metody oceny6.  

                                                 
2 Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym – mapa drogowa wyŜszej efektywności, 

Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 s. 157. 
3 M. Masłowski, Strategia public relations, „Brief” 1999, nr 3, s. 53. 
4 B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio Emka, War-

szawa 2002, s. 87. 
5 W. Budzyński, Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wyd. Pol-

text, Warszawa 2008, s. 45. 
6 Akademia samorządowego wizerunku, red. D. Tworzydło, Wyd. Infor, Warszawa 2005, s. 15–

20. Ze względu na brak zgodności co do wyróŜnianych etapów, jak równieŜ tego, Ŝe w literaturze 
najwięcej odniesień dotyczy przedsiębiorstw, etapy strategii omówione zostaną na podstawie 
ostatniej klasyfikacji, poszerzonej o wybrane, istotne w gminach, inne działania. 
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Analiza sytuacji wyjściowej 

Punktem wyjścia w strategii jest analiza sytuacji gminy związana ze zdefi-
niowaniem problemu. Istotnym działaniem w wypadku gminy jest ocena jej 
wizerunku w otoczeniu7 oraz analiza uwarunkowań i ewentualnych wcześniej-
szych doświadczeń związanych z wdraŜaniem działań PR. Narzędziem pomoc-
nym w tej analizie jest analiza SWOT, pozwalająca na wyodrębnienie obsza-
rów, które moŜna rozwijać i podkreślać w działaniach komunikacyjnych oraz 
tych, które trzeba zmienić i ulepszyć, jeśli jest to moŜliwe lub jedynie monito-
rować ze względu na ich znaczenie dla działalności gminy, gdy zmiany są nie-
moŜliwe.  

Analiza SWOT często przeprowadzana jest na etapie tworzenia strategii  
w gminie. Stąd przy planowaniu działań public relations moŜna wykorzystać 
juŜ istniejącą analizę, koncentrując się jedynie na aspektach przydatnych do tej 
działalności. Analiza sytuacji wyjściowej powinna zawierać takŜe tzw. audyt 
komunikacyjny, który porównywany jest do analizy SWOT poszerzonej o kate-
gorie komunikacyjne8. Jego celem jest ocena dotychczasowego sposobu komu-
nikowania gminy, trafności doboru kanałów przekazywania informacji, sku-
teczności przekazu, a takŜe informacji zwrotnej pochodzącej od otoczenia9. 

Określenie celów działań PR 

Kolejny etap to zdefiniowanie celów, które gmina chce osiągnąć. Celem 
priorytetowym w jednostkach, takich jak gminy są działania, które „prowadzą 
do stworzenia i utrzymania pozytywnego obrazu podmiotu (urzędu) w oczach 
jego publiczności (obywateli), opartego o zasadę słuŜebności administracji 
względem obywatela oraz wzajemnego poszanowania stron i zaufania”10. Inną 
klasyfikację celów działań public relations w gminach przedstawia K. Wójcik11: 

                                                 
7 Badanie wizerunku gminy wśród publiczności moŜna przeprowadzić róŜnymi metodami. Jed-

ną z nich jest tzw. profil semantyczny. Metodę tą opisuje szerzej np. B. Rozwadowska, Public…, 
s. 92. 

8 Pozwala on na stworzenie mapy komunikacyjnej gminy, opisującej środowisko informacyjne, 
w którym istnieje projekt, wskazuje jego słabe i mocne punkty, moŜliwe konfiguracje w środowi-
sku konkurencji, a takŜe wnioski z analizy, które moŜna uwzględnić w kolejnych działaniach. Za: 
M. Masłowski, Strategia… 

9 B. Rozwadowska, Public…, s. 94.   
10 K. Giedrojć, Public relations w administracji, Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro, 

Ostrołęka 2004, s. 33.  
11 K. Wójcik, Public relations od A do Z, t. I, Warszawa 1997, s. 776.  
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– stworzenie płaszczyzny dialogu między władzą, funkcjonariuszami 
państwowymi a obywatelami, wyborcami, potencjalnymi inwestorami, 
interesantami, lokalnym biznesem, itp., 

– informowanie społeczeństwa o wszelkich zagadnieniach będących  
w kompetencji administracji, uczynienie przejrzystym systemu działań 
państwa na rzecz obywateli oraz róŜnych grup interesów z rejonu 
wpływów, 

– gromadzenie i przekazywanie opinii, Ŝyczeń i oczekiwań róŜnych czę-
ści społeczeństwa, stowarzyszeń reprezentujących interesy poszczegól-
nych grup funkcjonariuszom i władzom państwowym oraz przekony-
wanie, by były one rozpatrywane w procesie decyzyjnym tych orga-
nów. 

B. Iwankiewicz-Rak wyróŜnia natomiast bardziej szczegółowe cele związa-
ne z: emitowaniem informacji o środowisku społecznym i ekonomicznym gmi-
ny i jej zasobach, kształtowaniem więzi między władzą i mieszkańcami, wspo-
maganiem sprzedaŜy produktów regionalnych, identyfikowaniem cech i walo-
rów gminy słuŜących jej wyróŜnianiu, zdobywaniem poparcia społecznego dla 
polityki władz i kierunków rozwoju gminy, kreowaniem świadomości miejsca 
zamieszkania i pracy oraz utoŜsamiania się z nim wśród mieszkańców terenu 
(patriotyzm lokalny), budowaniem atmosfery zaufania do władzy przez emisję 
wiarygodnych informacji o podejmowanych działaniach i ich skutkach, upo-
wszechnianiem informacji o warunkach inwestowania w gminie, planach zago-
spodarowania i podejmowanych inicjatywach społecznych i gospodarczych12.  

Cele działań public relations moŜna takŜe róŜnicować w zaleŜności od tego, 
kto jest adresatem działań. Mieszkańcy z punktu widzenia gminy są najwaŜniej-
szym odbiorcą jej działań, jednak często nie przykłada się szczególnej wagi do 
tej właśnie grupy, zakładając, Ŝe mieszkańcy i tak muszą korzystać z usług 
gminy, natomiast działania public relations ukierunkowuje się na zewnątrz, na 
pozyskanie inwestorów czy turystów. W rzeczywistości mieszkańcy mogą sami 
stać się częścią działań promocyjnych, dlatego tak waŜne jest kształtowanie 
dobrych relacji z nimi i tworzenie dobrego wizerunku. Cele PR kierowane do 
mieszkańców sprowadzić moŜna do trzech głównych obszarów13: zwiększenie 
stopnia identyfikacji z gminą, budowa i utrzymanie dobrze pojętego patrioty-

                                                 
12 B. Iwankiewicz-Rak, Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarzą-

dowych, w: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzy-
dło, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 102. 

13 R. Drozdowski, Public relations miasta, Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Marke-
ting miast, gmin i regionów”, Wyd. Abrys, Poznań 1999, s. 62. 
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zmu lokalnego oraz pielęgnacja lokalnej toŜsamości; pomoc w legitymizacji 
trudnych decyzji związanych z funkcjonowaniem gminy, które mogą spotkać 
się ze społecznym sprzeciwem oraz skuteczna promocja zachowań „produkują-
cych” korzyści społeczne, zachowań, które są oparte na zrozumieniu koniecz-
ności dobrowolnego samoograniczenia interesów partykularnych i które uła-
twiają tym samym funkcjonowanie zbiorowości. 

Warto podkreślić, Ŝe działania PR słuŜą takŜe zarządzaniu sytuacją kryzy-
sową w gminie. Sytuację kryzysową definiuje się jako stan, w którym wskutek 
spiętrzenia się trudności zagroŜona jest realizacja podstawowych funkcji samo-
rządu, przy jednoczesnym ograniczeniu jego zdolności do zlikwidowania zaist-
niałego stanu. MoŜna takŜe powiedzieć, Ŝe kryzys to zagroŜenie egzystencji 
samorządu, czyli jego bytu ekonomicznego, organizacyjnego i społecznego14. 
Sytuacja kryzysowa w gminie moŜe spowodować utratę wizerunku w otoczeniu 
lub przełoŜyć się na bardziej materialne i polityczne straty, jak utrata inwestycji 
w gminie lub brak poparcia przez wyborców dla władz gminy.  

Jednym z waŜniejszych celów public relations jest kreowanie pozytywnego 
wizerunku gminy w otoczeniu. Jest to cel niezwykle złoŜony ze względu na 
fakt, Ŝe wizerunek kształtowany jest przez wiele czynników, które wpływają na 
subiektywną ocenę odbiorcy. Ponadto, w wypadku gminy na jej wizerunek 
składać się moŜe bardzo wiele róŜnych doświadczeń, ocen, wraŜeń związanych 
z pobytem w danym miejscu, jak równieŜ opinii ukształtowanych przez kon-
kretne działania promocyjne15. 

Określenie grupy docelowej 

Określenie najwaŜniejszych grup docelowych i treści podstawowych prze-
kazów jest kolejnym etapem strategii public relations. Realizacja tego etapu 
wiąŜe się z przeprowadzeniem segmentacji, która pozwala na identyfikację grup 
odbiorców i ułatwia wyróŜnienie oferty na tle konkurencji. Segmentacja w gmi-
nie pomaga zaplanować odmienne działania, instrumenty, treści komunikatów 
skierowanych do róŜnorodnych grup, przy czym istotne jest jak najbardziej 
precyzyjne scharakteryzowanie segmentu i określenie jego składu, co pozwala 

                                                 
14 P. Czubiński, Definicja sytuacji kryzysowej w samorządzie, w: Public relations w jednost-

kach samorządu terytorialnego, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Wyd. WyŜszej Szkoły Informa-
tyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 73–74. 

15 Więcej na temat kreowania wizerunku przez gminy: J. WiaŜewicz, ToŜsamość a wizerunek 
jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rze-
szowskiej, Zarządzanie i Marketing z. 18/4, Rzeszów 2011, s. 171–178. 



Joanna WiaŜewicz 424

na bardziej precyzyjne działania i osiąganie poŜądanych wyników16. Proces 
analizy otoczenia składa się z czterech etapów17: wybór kryteriów, według któ-
rych całe otoczenie zostanie podzielone na w miarę jednorodne grupy, wydzie-
lenie grup i nadanie im nazw, określenie, do jakiego otoczenia naleŜy dana gru-
pa oraz wybór adresatów działań public relations. 

Gmina wchodzi w relacje z podmiotami, których klasyfikacja według jed-
nolitych kryteriów jest trudna ze względu na fakt, Ŝe grupy te (np. dziennikarze) 
obejmują osoby róŜniące się od siebie i które mogą oczekiwać od gminy od-
miennych komunikatów czy działań18. RóŜny moŜe być takŜe wpływ, jaki gru-
py te wywierają na gminę i ich znaczenie dla niej. NiemoŜliwy jest szczegóło-
wy opis wszystkich segmentów, grupy te róŜnią się oczekiwaniami w stosunku 
do gminy i stopniem wraŜliwości na podejmowane przez gminę działania.  
M. Florek w otoczeniu gminy wyodrębnia trzy typy segmentów, które pozwala-
ją na podjęcie dalszych działań: segment mieszkańców i rezydentów gminy, 
segmenty, które gmina chce pozyskać i obsługiwać oraz segmenty, których 
gmina chce unikać19.  

K. Giedrojć uwaŜa, Ŝe proces segmentacji powinien rozpocząć się od etapu 
wstępnej preselekcji dokonanej na podstawie stopnia zainteresowania działa-
niami podmiotu20. Kryterium to pozwala wyodrębnić w otoczeniu gminy oto-
czenie bezpośrednie – zainteresowane, otoczenie pośrednie – zainteresowane  
i otoczenie niezainteresowane. Pierwszą grupę tworzą osoby szczególnie zainte-
resowane działaniami gminy i stanowiące jej otoczenie bezpośrednie. Osoby te 
mają takŜe szeroką wiedzę na temat działalności i warunków funkcjonowania 
gminy (chociaŜ w róŜnym stopniu). Cechy te powodują, Ŝe jest to najwaŜniejsza 
grupa z punktu widzenia działań public relations, najbardziej opiniotwórcza  
i stanowiąca najlepsze źródło informacji. Do takich osób moŜna zaliczyć pra-
cowników z rodzinami, interesantów i ich rodziny, pracowników podmiotów 
zwierzchnich, organizacje i osoby, względem których gmina ma uprawnienia 
decyzyjne, dziennikarzy zajmujących się daną tematyką, organizacje pozarzą-
dowe działające na tym samym polu oraz zainteresowane osoby i podmioty. 
Druga grupa – osób zainteresowanych z otoczenia pośredniego – jest najlicz-
niejsza, a z powodu jej liczebności gmina powinna wyodrębnić przede wszyst-

                                                 
16 K. Giedrojć, Public…, s. 45. 
17 B. Rozwadowska, Public…, s. 97. 
18 K. Giedrojć, Public…, s. 45. 
19 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 

2007, s. 74. 
20 K. Giedrojć, Public…, s. 47–50. 
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kim osoby o nastawieniu zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, których 
opinia jest szczególnie istotna dla realizacji celów public relations i skierować 
do nich odpowiednie działania. Pozostałe osoby takŜe naleŜy podzielić na seg-
menty na podstawie zróŜnicowanych kryteriów, gdyŜ jest to za duŜa i zbyt 
zróŜnicowana grupa, by gmina mogła skierować identyczne działania do 
wszystkich. Autor wyróŜnia tutaj m.in. osoby zainteresowane danym sektorem, 
dziennikarzy, którzy z zasady interesują się sytuacją na danym obszarze, nawet 
jeśli nie zajmują się konkretnie tą tematyką, naukowców, pozostałe ośrodki 
opiniotwórcze, liderów opinii, parlamentarzystów, obywateli zainteresowanych 
sytuacją w kraju, regionie, mieście. Ostatnią grupę tworzą osoby, które nie inte-
resują się gminą i nie mają na jej temat pełnej informacji. Wśród nich znajdują 
się zarówno osoby, które nie wyraŜają swoich opinii o gminie, jak i te, które 
zabierają głos, chociaŜ swoje opinie opierają na informacjach usłyszanych od 
innych. 

Określenie treści działań PR 

Dokonanie segmentacji otoczenia i podjęcie decyzji, które grupy mają 
większe i mniejsze znaczenie dla gminy, pozwala na zaplanowanie działań do-
tyczących realizacji strategii public relations związanych z określeniem treści 
podstawowych informacji. Działania public relations odnosić się mogą bezpo-
średnio do firmy lub produktu, który ona oferuje na rynku. W wypadku gmin 
oba te elementy są tak naprawdę ściśle ze sobą powiązane, poniewaŜ gmina 
jako terytorium (miejsce o zróŜnicowanych walorach) jest produktem sama  
w sobie. Nawet jeśli działania koncentrują się na pokazaniu wartości jednego  
z subproduktów, pośrednio kształtowana jest toŜsamość i wizerunek całej gmi-
ny. JeŜeli więc gmina kreuje swój wizerunek przez wyróŜnienie jednej lub kilku 
najwaŜniejszych cech, to przekaz ten odbiorca przenosi takŜe na produkty gmi-
ny.   

Wybór instrumentów public relations 

Określenie działań słuŜących osiągnięciu celów to kolejny waŜny etap re-
alizacji strategii public relations. Od trafnego doboru instrumentów zaleŜy czy 
działania public relations będą skuteczne. W literaturze przedstawiono wiele 
instrumentów, za pomocą których gmina moŜe dotrzeć do docelowych grup 
odbiorców. Wśród nich moŜna wymienić21: relacje z mediami, inwestorami, 

                                                 
21 B. Rozwadowska, Public…; K. Giedrojć, Public…; Akademia…; Promocja gminy, miasta i 

regionu w kontekście integracji europejskiej, red. M. Bąk, Wyd. Twigger, Warszawa 2006. 
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mieszkańcami gminy oraz pracownikami urzędu, sponsoring, lobbing, organi-
zacja wydarzeń, targi i wystawy. Relacje z mediami dotyczą kontaktów z prasą, 
radiem i telewizją. Dla gmin efektywne i przydatne są kontakty z mediami lo-
kalnymi, przy czym, ze względu na specyfikę działań gminy, najczęściej wyko-
rzystywana jest prasa. NajwaŜniejszymi formami współpracy z dziennikarzami 
są spotkania w redakcji, wywiady, konferencje prasowe, kontakt telefoniczny, 
spotkania nieformalne, np. w czasie udziału gminy w targach i wystawach lub 
imprezach organizowanych przez gminę, materiały prasowe przekazywane  
w formie informacji bieŜących, opracowań prasowych, oświadczeń prasowych 
czy komunikatów informacyjnych. 

Relacje z inwestorami (inwestor relations) odnoszą się zarówno do kształ-
towania kontaktów z przedsiębiorcami juŜ działającymi na terenie gminy, jak  
i do stwarzania odpowiednich warunków dla dalszych inwestycji. Do komuni-
kacji z inwestorami gminy mogą podejmować takie działania, jak: prezentacja 
ofert w gazetce samorządowej i na tablicach ogłoszeń, organizowanie spotkań  
z władzami gminy, wysyłanie ofert do potencjalnych inwestorów, współpraca  
z organizacjami samorządu gospodarczego, katalogi ofert, komunikacja przez 
internet. RóŜnorodne wydawnictwa promocyjne mogą być równieŜ przeznaczo-
ne dla inwestorów. Aby zwiększyć siłę oddziaływania materiałów drukowa-
nych, gmina moŜe wykorzystać marketing bezpośredni i przesłać je pocztą tra-
dycyjną lub e-mailową do konkretnych inwestorów. Nawiązywanie kontaktów  
z inwestorami moŜe się takŜe odbywać dzięki udziałowi gmin w targach i wy-
stawach oraz innych imprezach, dających szansę na zaprezentowanie się zarów-
no na forum lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Udział w targach  
i wystawach to takŜe szansa nawiązania kontaktów, które trudno byłoby nawią-
zać w inny sposób22, moŜe to takŜe pozwolić na wykreowanie pozytywnego 
wizerunku gmin wśród uczestników targów, nawiązanie kontaktów i współpra-
cy z innymi gminami (np. w zakresie wspólnych inwestycji lub promocji). Targi 
nie słuŜą jednak tylko komunikacji z inwestorami, dzięki nim gmina moŜe takŜe 
zainteresować swoją ofertą turystów. Do najpopularniejszych targów i wystaw, 
w których w 2013 roku mogą brać udział gminy naleŜą: targi GMINA w Po-
znaniu, targi turystyczne (m.in. w Kielcach, Łodzi, Kołobrzegu, Toruniu, Gdań-
sku, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Białymstoku, 
Opolu, Lublinie i Rzeszowie), Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne 
,,INVEST-TOR”, Światowe Targi Nieruchomości MIPIM 2013 Cannes, Barce-

                                                 
22 Promocja gminy, miasta…, s. 108. 
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lona Meeting Point (Targi Inwestycji i Nieruchomości w Barcelonie), Między-
narodowe Targi Nieruchomości PRO-IMMO 2013, Targi Nieruchomości EIRE 
2013 Milan, Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i Nieruchomości Komercyj-
nych EXPO REAL. 

Instrumentem public relations jest takŜe organizacja róŜnego typu imprez, 
których odbiorcą mogą być róŜne grupy w otoczeniu. Warto zauwaŜyć, Ŝe gmi-
ny w swojej działalności promocyjnej organizują specyficzne, właściwe dla 
nich lub regionu, w którym się znajdują, wydarzenia i przedsięwzięcia skiero-
wane do róŜnych grup odbiorców. Mogą to być cyklicznie organizowane festi-
wale, konkursy i przeglądy23. W gminach organizowane są takŜe imprezy cha-
rakterystyczne tylko dla nich, wynikające z przeszłości, rozwijanych tradycji, 
kultury, których głównym celem jest podtrzymanie oraz rozwój wartości i tra-
dycji istniejących w społeczności lokalnej. Imprezy są skutecznym sposobem 
na aktywizację społeczności lokalnej i budowanie wspólnoty24. Mogą one stać 
się równieŜ zachętą do odwiedzenia gminy, np. przez turystów czy zaproszo-
nych gości, jednak najczęściej głównymi odbiorcami są mieszkańcy (takŜe ci, 
którzy wyjechali z danego regionu). Bardzo często w gminach organizatorem 
imprez jest Gminny Ośrodek Kultury, który jest jednostką organizacyjną gminy 
i na swoją działalność otrzymuje środki z budŜetu gminy. 

WaŜnym instrumentem wykorzystywanym przez gminy jest sponsoring  
i wsparcie instytucjonalne, które często wiąŜą się ze wspomnianymi imprezami 
organizowanymi przez GOK. Działania sponsoringowe pozwalają na budowa-
nie stosunków z lokalną społecznością biznesową oraz innymi partnerskimi 
organizacjami, przewodzenie inicjatywom społecznym i promowanie regionu25. 
Sponsoring moŜe być oparty na współpracy z innymi sponsorami ze względu na 
ograniczone środki finansowe. MoŜe przyjąć formę pełnienia przez gminę roli 
koordynatora sponsorowanej imprezy i angaŜowania jej zasobów logistycznych 
w takie przedsięwzięcia, jak: nagradzanie dyplomami i odznaczeniami, imprezy 
kulturalne i artystyczne, imprezy sportowe, lokalne festiwale26. 

Lobbing polega na wywieraniu wpływu na przedstawicieli władzy czy biz-
nesmenów, którego celem jest przekonanie ich do określonego działania, np. 
podjęcia decyzji, poparcia ustawy itp. W gminach lobbing moŜe pełnić trzy 

                                                 
23 M. Florek, Podstawy marketingu…, s. 164. 
24 I. Jeleń, Event to sposób na aktywizację społeczności, „Gazeta Samorządu i Administracji” 

2006, nr 11, s. 36–37. 
25 Promocja gminy, miasta…, s. 109. 
26 Ibidem, s. 109–110. Świadczenia pienięŜne pozostają wówczas po stronie pozostałych spon-

sorów, którymi mogą być przedsiębiorstwa działające w danej gminie. 
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funkcję: informacyjną (przekazanie właściwym osobom określonych informa-
cji), wyjaśniającą (w odniesieniu do przekazanych informacji) oraz opiniotwór-
czą27. Lobbing pozwala gminie zdobyć dodatkowe fundusze na projekt od 
władz centralnych, zachęca inwestora do wybrania danego regionu lub moŜe 
przekonać inwestora do zwiększenia zatrudnienia lub innych korzystnych dla 
gminy działań28. Szczególną rolę lobbing odgrywa w gminach, które funkcjonu-
ją w wymiarze międzynarodowym, zwłaszcza w ich relacjach z Unią Europej-
ską. W komunikacji na rynku międzynarodowym moŜe to być instrument, który 
będzie pomocy w przekonaniu odpowiednich podmiotów do inicjatyw podej-
mowanych w gminie, moŜe równieŜ wpływać na zaistnienie w świadomości 
inwestorów zagranicznych lub potencjalnych partnerów29. 

Relacje z mieszkańcami i pracownikami urzędu (którzy często są takŜe 
mieszkańcami) są kolejnym obszarem działania dla public relations. Tworzenie 
pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców, a takŜe utrzymywanie pozytyw-
nych relacji z nimi jest dla gminy szczególnie waŜne. Mieszkańcy są bowiem  
w największym stopniu klientami gminy, a od ich oceny działalności władz 
zaleŜy takŜe poparcie dla niej w wyborach. Jak podkreśla się w literaturze  
z obszaru public relations, bezpośrednie spotkania są często waŜniejsze niŜ inne 
podejmowane działania. W gminie oznacza to spotkania z mieszkańcami, za-
równo indywidualne (np. godziny przyjęć mieszkańców przez radnych), jak  
i grupowe spotkania, zebrania i debaty. Formą komunikacji z mieszkańcami są 
takŜe wydawane gazetki samorządowe, tablice ogłoszeń, media lokalne. Coraz 
większego znaczenia nabiera równieŜ witryna internetowa gmin, zawierająca 
istotne informacje o gminie, dane kontaktowe, aktualności, ogłoszenia, katalog 
usług świadczonych przez gminę oraz treści skierowane do mieszkańców, tury-
stów, potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców. 

WaŜna jest równieŜ komunikacja wewnętrzna pracowników urzędu, która 
spełnia trzy cele: informowanie, motywowanie i edukowanie30. Urzędnicy naj-
częściej mają bezpośredni kontakt z róŜnorodnymi klientami oraz petentami  
i ich sposób zachowania, wiedza i kompetencje przekładają się na budowę wi-
zerunku całego urzędu. Punktem wyjścia do kreowania wizerunku na zewnątrz 
powinna więc być dbałość o dobry wizerunek wewnętrzny. Do waŜniejszych 

                                                 
27 K. Giedrojć, Public…, s. 42. 
28 Promocja gminy, miasta…, s. 110. 
29 R. Maćkowska, Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego, w: Public rela-

tions instytucji uŜyteczności publicznej, red. E. Hope, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, 
s. 202–203. 

30 Akademia…, s. 45. 
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instrumentów komunikacji wewnętrznej w gminie moŜna zaliczyć instrumenty 
wykorzystywane takŜe w firmach, m.in. bezpośrednie tablice informacyjne, 
intranet wykorzystywany do przesyłania poczty mailowej oraz umieszczania 
ogłoszeń dla pracowników, celebrowanie świąt, wydarzeń specjalnych, organi-
zowanie imprez integracyjnych i innych inicjatyw słuŜących tworzeniu miłej 
atmosfery w pracy, szkolenia, filmy słuŜące identyfikacji z osiągnięciami gmi-
ny, wykaz telefonów i adresów w rozbudowanym urzędzie.  

Wydawnictwa własne naleŜą do powszechnie stosowanych instrumentów 
komunikacji gminy z otoczeniem. Ta forma promocji często jest przygotowana 
we współpracy przez regiony, powiaty czy związki gmin ze względu na reduk-
cję kosztów, a takŜe konieczność zamieszczenia bogatych w informacje mate-
riałów, którymi rzadko kiedy dysponuje pojedyncza gmina31. Do takich wy-
dawnictw naleŜą najczęściej materiały promocyjne przyjmujące formę broszur, 
informatorów (wśród których wyróŜnić moŜna prospekty, biuletyny, propozycje 
ofert inwestycyjnych czy ksiąŜkowe wydawnictwa albumowe), raportów na 
temat, np. przebiegu konkretnej inwestycji w gminie.  

Przedstawione powyŜej przykładowe kanały komunikacji z róŜnymi gru-
pami w otoczeniu gminy, często pozwalają na jednoczesne dotarcie do kilku 
róŜnych grup. Organizowanie imprez rozrywkowych czy sportowych moŜe 
słuŜyć zarówno komunikacji z mieszkańcami, pracownikami urzędu, sąsiednimi 
gminami, jak i inwestorami. Podobnie wszelkie wydawnictwa, mimo tej samej 
treści, mogą promować gminę i jej walory wśród kilku grup. Udział w targach 
pozwala na dotarcie i pozyskanie turystów, inwestorów, pracowników, studen-
tów, ale moŜe takŜe pomóc w nawiązaniu współpracy z innymi gminami. Takie 
wielostronne oddziaływanie public relations jest niewątpliwą zaletą, jednak 
nakłada na osoby odpowiedzialne w gminie za planowanie działań komunika-
cyjnych obowiązek odpowiedniego planowania i wyboru działań, a takŜe dobo-
ru właściwych treści. 

W procesie tworzenia strategii public relations naleŜy równieŜ zaplanować 
harmonogram (plan) działań, który obejmować powinien część związaną z kon-
trolą. Zawiera ona wyjaśnienia dotyczące tego, w jaki sposób zostanie przepro-
wadzona kontrola bieŜących działań i efektów końcowych32. Wielkość budŜetu 
przeznaczonego na działania public relations w gminach jest częścią budŜetu 
przeznaczonego na działania promocyjne. Jak pokazały badania gmin woje-

                                                 
31 Promocja gminy, miasta…, s. 115. 
32 B. Rozwadowska, Public…, s. 106. 
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wództwa podkarpackiego znacząca większość gmin przeznacza na działania 
promocyjne niewielki procent całości swojego budŜetu33. 

Opracowanie strategii public relations według przedstawionego schematu 
dla gmin w praktyce moŜe okazać się problemem. Szczegółowe zbadanie  
i opracowanie wszystkich aspektów jest czasochłonne i często wiąŜe się z wy-
datkami, na które urzędy nie mogą sobie pozwolić. Jednocześnie opracowanie 
strategii i jej wdroŜenie nie oznacza od razu sukcesu. NaleŜy jednak brać pod 
uwagę, Ŝe powinna ona łączyć się z ogólną strategią promocji gminy i nie moŜe 
być opracowywana w oderwaniu od pozostałych działań marketingowych gminy. 

Działania PR w gminach województwa podkarpackiego 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród gminy z województwa podkarpac-
kiego pokazały, Ŝe jedynie co czwarta gmina ma dokument, który określa jako 
strategię działań promocyjnych, przy czym wśród nich jedynie niecałe 40% 
opracowało dokument na okres dłuŜszy niŜ rok, pozostałe mają jedynie roczne 
lub kilkumiesięczne plany działań promocyjnych34. Działania public relations są 
częścią tych strategii i planów, nie stanowiąc odrębnego dokumentu.  

Badane gminy wykorzystują instrumenty public relations, które róŜnią się  
w zaleŜności od adresatów tych działań. Wśród podanych przykładów są za-
równo działania kierowane wyłącznie do jednej grupy, jak i organizowane dla 
kilku róŜnych adresatów. Przykładem jest organizacja imprez otwartych przez 
gminy. Wszystkie badane gminy (rys. 1) organizują imprezy otwarte słuŜące 
budowaniu relacji z otoczeniem, podkreślaniu toŜsamości i kultury gminy, za-
chęcaniu do aktywnego wypoczynku, uatrakcyjnianiu pobytu, itp. Najczęściej 
adresatami są mieszkańcy gminy, ale wiele imprez kierowanych jest równieŜ do 
turystów, gości odwiedzających gminę oraz mieszkańców sąsiednich gmin  
(w tym ostatnim przypadku mogą to być równieŜ przedsięwzięcia wspólnie 
organizowane przez kilka sąsiadujących gmin). Charakter i tematyka imprez są 
zróŜnicowane, najczęściej gminy organizują imprezy rekreacyjno-sportowe  
i kulturalne, bardzo popularne są równieŜ dni miasta/gminy oraz obchodzenie 

                                                 
33 Więcej na ten temat: J. WiaŜewicz, Znaczenie komunikacji marketingowej dla gmin, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 260, Zarządzanie i Marketing z. 16/2, Rzeszów 2009,  
s. 259–267. 

34 Badania przeprowadzono w ramach realizacji projektu badawczego promotorskiego finan-
sowanego ze środków na naukę w latach 2008–2009. W badaniu udział wzięły 132 gminy, co 
stanowi 83% wszystkich gmin województwa, przedstawiona analiza dotyczy 128 gmin, które 
zadeklarowały działania promocyjne. 
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świąt religijnych lub państwowych. Znaczna grupa gmin organizuje takŜe even-
ty związane z tradycją, historią czy pochodzeniem znanych osób z danej gminy. 

Do uczestnictwa w organizowanych przez gminy imprezach zapraszani są 
dziennikarze (86,7% badanych gmin stosuje taką praktykę). Ponadto waŜnym 
obszarem działań związanym z media relations jest wysyłanie bieŜących infor-
macji dziennikarzom (szczególnie reprezentujących media lokalne) dotyczących 
spraw związanych z gminą i jej rozwojem, w tym np. sprawozdań z obrad rady 
gminy. Działania takie mają na celu przede wszystkim rozwijanie pozytywnych 
relacji z mediami oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom poszukiwania infor-
macji, ale jednocześnie gminy zwiększają prawdopodobieństwo tego, Ŝe media 
pisząc o gminie wykorzystają materiały przez nie przygotowane, przedstawiają-
ce waŜny dla gmin punkt widzenia. 46,1% badanych gmin deklaruje wysyłanie 
do dziennikarzy bieŜących informacji.  
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Rys. 1. Wybrane działania public relations w gminach podkarpackich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

W badaniu uwagę zwraca niewielka liczba gmin, które wykorzystują  
w swoich działaniach lobbing, niecałe 30% z nich udzieliło takiej odpowiedzi. 
Najczęściej po ten instrument public relations sięgają największe gminy (ponad 
połowa z nich), najrzadziej gminy najmniejsze, tylko co czwarta spośród nich 
zadeklarowała wykorzystanie lobbingu.  

Formą komunikacji z mieszkańcami są wydawane gazetki gminne lub biu-
letyny, które zawierają informacje „z Ŝycia gminy”. Mają one zazwyczaj trady-
cyjną, papierową formę, ale coraz częściej gminy zamieszczają takŜe elektro-
niczną wersję na swojej stronie internetowej. Wydawane gazetki i biuletyny 
mają róŜną częstotliwość ukazywania się, ogółem 74,2% badanych gmin dekla-
ruje, Ŝe ukazuje się w niej jedna z tych dwóch form wydawnictwa.  
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Znacznie mniej popularne są programy w mediach związane z gminą, jedy-
nie nieco ponad 30% gmin korzysta z tej formy kreowania wizerunku, prezen-
towania atrakcji i walorów gminy oraz zachęcania do odwiedzenia gminy i jej 
okolic. Przygotowane programy zazwyczaj prezentują walory i zabytki gminy, 
jej historię, kulturę, itp. i są emitowane w telewizjach lokalnych. Nieco bardziej 
popularne są artykuły w prasie poświęcone gminie, 43% gmin przygotowuje 
takie teksty. Mają one charakter artykułów sponsorowanych, a ich cel jest po-
dobny jak w wypadku programów emitowanych w telewizji.  

Badania pokazały równieŜ, Ŝe gminy angaŜują się w szeroko rozumiany 
sponsoring, wspierając finansowo, rzeczowo lub w formie usług przedsięwzię-
cia realizowane na ich terenie. Ponad 90% gmin deklaruje sponsorowanie kon-
kretnych wydarzeń lub ich wsparcie przez objęcie patronatem. Istotnym ele-
mentem budowania toŜsamości gminy, który ułatwia wyróŜnienia się w otocze-
niu oraz komunikowanie cech i wartości związanych z gminą jest system iden-
tyfikacji wizualnej. W województwie podkarpackim znacząca większość gmin 
(84,4%) ma taki system i wykorzystuje jego elementy m.in. w drukowanych 
wydawnictwach kierowanych do mieszkańców czy turystów, na dokumentach 
słuŜbowych oraz stronie internetowej gminy.  

Podsumowanie 

Przeprowadzone wśród gmin województwa podkarpackiego badania poka-
zały, Ŝe wykorzystywany jest szeroki zakres zróŜnicowanych działań public 
relations adresowanych do wielu grup znajdujących się w otoczeniu gmin. Zna-
cząca większość gmin działa jednak na podstawie bieŜących lub rocznych pla-
nów działań promocyjnych, bez długookresowych strategii wyznaczających 
przynajmniej zarys celów, do których gmina zmierza. Public relations naleŜy do 
tych instrumentów komunikacji marketingowej, które wiąŜą się z zaplanowa-
nymi, konsekwentnymi i długofalowymi przedsięwzięciami; nie da się bowiem 
szybko zbudować trwałego wizerunku oraz współpracy i dobrych relacji  
z dziennikarzami, politykami wyŜszego szczebla itp.  

JeŜeli gminy rzeczywiście chcą realizować podstawowe cele deklarowa-
nych przez nie działań promocyjnych, związanych z budowaniem zaufania  
w społeczeństwie lokalnym, zacieśnianiem więzi między mieszkańcami, two-
rzeniem dobrych relacji z otoczeniem czy kreowaniem pozytywnego wizerun-
ku, to cele te powinny być wpisane w strategie, do których gminy mogą opra-
cowywać konkretne plany działań. Fakt, Ŝe gminy działają na podstawie rocz-
nych budŜetów, które je znacznie ograniczają, w szczególności małe gminy 
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wiejskie, które dominują w województwie podkarpackim, nie powinien być 
przeszkodą w opracowaniu ogólnych wytycznych, które będą punktem odnie-
sienia dla bieŜących inicjatyw public relations.  
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Streszczenie 

W artykule podjęto próbę wskazania istoty promocji produktu turystycznego regionu jako 
waŜnego elementu w procesie rozwoju gospodarczego. Prosperity wielu obszarów uzaleŜnione 
jest w duŜej mierze od turystów wydających pieniądze w czasie swojego pobytu. Władze lokalne 
chcąc zachęcić ich do przyjazdu muszą wykorzystywać w swoich działaniach róŜnorodne elemen-
ty marketingu, a o sile przyciągania decyduje ich umiejętne zastosowanie. Obecnie, aby odnieść 
sukces nie wystarczy przygotowana atrakcyjna oferta, ale niezbędna staje się odpowiednio dobra-
na promocja, dzięki której oferowany produkt zostanie wyróŜniony spośród podobnych na rynku. 
W opracowaniu przedstawiono podstawowe cele promocji regionu, a takŜe działania realizowane 
przez władze samorządowe w ramach kampanii „Tajemniczy Dolny Śląsk”. 

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, produkt turystyczny regionu, promocja, region tury-
styczny 

Wprowadzenie 

Marketing terytorialny czy marka regionu to zagadnienia, które od kilku lat 
są istotnym elementem aktywności polskich miast i regionów. Marketingowe 
podejście do zarządzania jednostką administracji samorządowej polega na zro-
zumieniu, Ŝe warunkiem rozwoju jest nie tylko koncentracja na realizacji wła-
snych celów, ale takŜe na oczekiwaniach odbiorców ofert jednostki terytorialnej 
oraz identyfikowaniu i zaspokajaniu ich potrzeb w sposób bardziej efektywny 
niŜ czyni to konkurencja. Wiele samorządów lokalnych podejmując działania  

                                                 
1 piotr.zawadzki@ae.jgora.pl. 
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z zakresu komunikacji marketingowej finansuje zatem przedsięwzięcia mające 
na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku regionu. 

Marketing terytorialny zajmuje coraz bardziej znaczące miejsce w lokal-
nych programach rozwoju. Jest on określany jako całokształt skoordynowanych 
działań podmiotów lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych zmierzają-
cych do wykreowania procesów wymiany i oddziaływania przez rozpoznanie, 
kształtowanie i zaspokojenie potrzeb oraz pragnień mieszkańców. Głównym 
celem marketingu terytorialnego jest wpływanie na opinie, postawy i zachowa-
nia zewnętrznych i wewnętrznych grup zainteresowanych klientów, przez 
kształtowanie właściwego zestawu środków i instrumentów stymulowania rela-
cji wymiennych2.  

Koncepcja marketingu terytorialnego jest wynikiem intensywnej konkuren-
cji między regionami o to, kto przyciągnie większą liczbę turystów i inwesto-
rów, czyli, który z nich będzie się rozwijać i przynosić korzyści dla mieszkań-
ców. Marketing terytorialny ma równieŜ do odegrania istotną rolę w identyfika-
cji i aktywizacji najwaŜniejszych zasobów regionu, uŜywając do tego metod  
i narzędzi marketingowych, w celu wygenerowania, promocji i umacniania 
atrakcyjnej, komplementarnej z priorytetami rozwoju marki danego regionu. 

Promocja produktu turystycznego regionu  

Traktowanie regionu jako produktu nabiera szczególnego znaczenia w tury-
styce, gdzie rola środowiska przestrzennego jest waŜniejsza niŜ w wielu innych 
sektorach Ŝycia gospodarczego. Walory występujące na danym obszarze stano-
wią waŜny składnik produktu turystycznego, decydując o jego wyjątkowości. 
Stanowią one podstawę przyjazdu turysty do danego regionu, zdecydowanie 
wpływając na kształt takiego produktu. W literaturze występuje kilka określeń 
dla turystycznych jednostek przestrzennych, a szczególnie szeroko omawiany 
jest region turystyczny definiowany jako obszar, który pełni funkcję turystyczną 
opartą na jednorodności cech środowiska geograficznego, systemu usług. Do 
najczęściej stosowanych w literaturze określeń naleŜą: obszar turystyczny, ob-
szar recepcji turystycznej oraz destynacja3. 

Początkowo pojęcie konkurencyjności na rynku turystycznym odnoszono 
do przedsiębiorstw funkcjonujących na tym rynku. Obecnie jest ono jednak 
powszechnie wykorzystywane w ramach szeroko pojętej regionalistyki, czyli  

                                                 
2 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, War-

szawa 2007, s. 22. 
3 Z. Kruczek, P. Zmyślony, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010, s. 10. 
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w odniesieniu do róŜnych układów przestrzennych – krajów, regionów, miast. 
Silna konkurencja i zaostrzająca się walka o turystę rozgrywa się bowiem nie 
tyle między firmami turystycznymi, ale przede wszystkim między podobnymi 
podmiotami pod względem walorów, które stanowią główny czynnik przyciąga-
jący turystów, miejscami docelowymi podróŜy4. 

Wieloaspektowy charakter produktu turystycznego powoduje, Ŝe pojedyn-
cze podmioty gospodarcze nie mogą ich samodzielnie tworzyć i promować. 
Przedmiotem polityki produktu jest tzw. złoŜony produkt turystyczny, oferowa-
ny przez pewien obszar. Generalnie na złoŜony produkt turystyczny składają się 
naturalne i sztuczne dobra turystyczne, określone usługi i towary, a takŜe udo-
godnienia, umoŜliwiające korzystanie z dóbr turystycznych oraz nabywanie 
towarów i usług. Usługi świadczone przez wytwórców (np. przejazdy, noclegi, 
wyŜywienie i inne) oraz udogodnienia o nierynkowym charakterze (sieć drogo-
wa, ochrona środowiska) są podporządkowane realizacji celów podstawowych. 
Mimo to ich poziom i struktura mogą mieć znaczenie rozstrzygające przy wy-
borze miejsca przeznaczenia5. 

Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym określany jest w ujęciu wą-
skim i szerokim. Pierwsze określa konkretny produkt turystyczny, czyli to, co 
realnie jest nabywane, np. usługa noclegowa. W ujęciu szerokim odnosi się do 
regionów, rejonów, miejscowości, a takŜe pojedynczych atrakcji turystycz-
nych6. Oferta produktowa regionu występuje w niezliczonej kombinacji ele-
mentów. Miejsce docelowe moŜe oferować nie jeden, a kilka pakietów produk-
tu, tak jak jeden rodzaj produktu moŜe być oferowany przez kilka regionów.  

Istotnym elementem wpływającym na potencjalnych turystów jest wizeru-
nek danego miejsca. Odpowiedni wizerunek zapewnia toŜsamość zarówno da-
nej miejscowości, jak i działającym na jej obszarze przedsiębiorstwom. Miasto 
tworzy toŜsamość w celu kształtowania pozytywnego obrazu, ale działania te 
powodują często powstanie róŜnego wizerunku u poszczególnych odbiorców7. 
Charakter miasta zawarty jest w jego toŜsamości, tj. powiązaniach pewnych 
obrazów, doświadczeń i cech, zebranych w umysłach ludzkich. ToŜsamość 
kształtowana jest na podstawie wydarzeń historycznych, politycznych, dziedzin 

                                                 
4 B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wyd. Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 390. 
5 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 104. 
6 A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 89. 
7 Strategia rozwoju turystyki w województwie jeleniogórskim, red. A. Rapacz, Urząd Woje-

wódzki, Jelenia Góra 1997, s. 25. 
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społecznych, kulturalnych czy ekonomicznych funkcjonujących w obrębie mia-
sta8.  

Tworzenie wizerunku regionu jest zadaniem dla samorządu lokalnego, in-
stytucji gospodarczych, związków i organizacji gospodarczych oraz ludności. 
Realizacji celów związanych z kształtowaniem wizerunku produktu powinna 
słuŜyć współpraca podmiotów gospodarki z samorządami lokalnymi. Co praw-
da proces ten wiąŜe się z ponoszeniem nakładów inwestycyjnych, jednak  
w dłuŜszym okresie powinno to zagwarantować osiągnięcie znaczącej pozycji 
na rynku. 

Oferta poszczególnych podmiotów działających na rynku w danym mieście 
tworzy produkt całego regionu. Z tego punktu widzenia konkurencja wśród tych 
przedsiębiorstw jest zjawiskiem korzystnym, gdyŜ wpływa na wzrost jakości 
świadczenia usług. Działania podejmowane przez poszczególne przedsiębior-
stwa wpływają na konkurencyjność produktu całego regionu. W programach 
rozwoju regionu kreowanie produktu na bazie atrakcji bądź istniejącej infra-
struktury musi być wspierane skutecznymi działaniami promocyjnymi. Działa-
nia te zwracają uwagę klienta na wyjątkowość i uŜyteczność danej oferty oraz 
umoŜliwi ą danej miejscowości lepszą identyfikację.  

Promocję w marketingu terytorialnym rozumie się jako całokształt działań, 
związanych z komunikowaniem się jednostki terytorialnej z otoczeniem, obej-
mującym informowanie o terytorium, przekonywanie o jego atrakcyjności  
i nakłanianie do nabycia produktów terytorialnych potencjalnych rynków doce-
lowych9. Działania promocyjne ukierunkowane są przede wszystkim na pozy-
skiwanie potencjalnych inwestorów oraz przyciągnięcie turystów, ale takŜe na 
ukształtowanie właściwych relacji między samorządami a mieszkańcami. Dzia-
łania miasta w tej sferze moŜna podzielić na: 

– promocję zewnętrzną – nakierowaną na odbiorców poza danym mia-
stem, tj. krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, organizacje spo-
łeczne, turystów czy organizacje i agendy rządowe itp., 

– promocję wewnętrzną – skierowaną przede wszystkim do mieszkań-
ców, przedsiębiorców czy pracowników instytucji uŜyteczności pu-

                                                 
8 M. Korczyńska, Marka miasta, „Marketing i Rynek” 2006, nr 12, s. 3. 
9 M. Rawski, Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorial-

nym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja  
w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Szczecin 
2010, s. 69. 
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blicznej w celu kształtowania ich przychylności w stosunku do gości  
z zewnątrz. 

Podstawową rolą działań promocyjnych jest uświadomienie turystom oraz 
potencjalnym inwestorom walorów i moŜliwości danego obszaru. Do celów 
najbardziej poŜądanych przez regiony naleŜą: 

– wzrost świadomości turystów dotyczącej istnienia regionu, 
– przekonywanie o walorach regionu, 
– podnoszenie uŜyteczności oferty regionu, 
– kształtowanie toŜsamości i pozytywnego wizerunku regionu, 
– przyciąganie do regionu większej liczby turystów i inwestorów.  
Rodzaj celów promocyjnych, a w związku z tym równieŜ stosowane narzę-

dzia promocyjne, uzaleŜnione są od takich czynników jak rodzaj czy faza Ŝycia 
danego regionu, rodzaj działań promocyjnych innych obszarów, rodzaj odbior-
cy przekazu promocyjnego czy budŜet przeznaczony na promocję. Regiony 
mające lepszą ofertę produktową, stosują zróŜnicowane formy promocji, które 
najczęściej mają charakter masowy. W wypadku mniejszych obszarów uwaŜa-
nych za podobne, prowadzone działania promocyjne koncentrują się na elemen-
tach dotyczących jakości ich produktu. Regiony, funkcjonujące w określonym 
otoczeniu konkurencyjnym, są często zmuszone do stosowania technik promo-
cji takich samych co konkurencyjne obszary, co ma zapewnić postrzeganie ofer-
ty przez tych samych konsumentów.  

Przez dostarczenie informacji promocja ułatwia wybór miejsca wypoczyn-
ku, zatem przekazy promocyjne samorządów lokalnych powinny być kierowane 
do szerokiego kręgu odbiorców. Często źródłem informacji są środki masowego 
przekazu, ale takŜe własne doświadczenia turystów oraz opinie znajomych. 
Promocja jest jednym z podstawowych kryteriów decydujących o pierwszym 
przyjeździe turysty do danego regionu. Z reguły kaŜda następna wizyta spowo-
dowana jest innymi przyczynami, do których zaliczyć moŜna choćby stopień 
zadowolenia z pierwszego pobytu w danym miejscu. Celem promocji jest zatem 
zachęcenie potencjalnych turystów i inwestorów do przyjazdu do regionu, przez 
kreowanie w ich świadomości obrazu regionu stwarzającego wiele moŜliwości 
atrakcyjnego inwestowania10. 

Oprócz tradycyjnych narzędzi komunikacji, przeniesionych z praktyki 
przedsiębiorstw, jednostki terytorialne stosują specyficzne, im właściwe instru-
menty promocyjne, wspomagające kształtowanie ich toŜsamości. Przykładem 

                                                 
10 Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Rapacz, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 75. 
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jest organizacja róŜnego typu wydarzeń i przedsięwzięć, często dość specyficz-
nych, które przyciągają rozmaite grupy odbiorców. Tradycyjnie organizowane 
cykliczne festiwale, konkursy i przeglądy kojarzą przedsięwzięcia z określony-
mi miastami i regionami11. Działaniami w zakresie promocji najczęściej podej-
mowanymi przez samorządy lokalne są:  

– organizacja imprez (marketing events), 
– informacje zamieszczane w środkach masowego przekazu, 
– uczestnictwo w targach, 
– nawiązywanie współpracy z miastami partnerskimi, 
– prowadzenie punktów informacji, 
– umieszczenie informacji o mieście w informatorach gospodarczych.  
Promocja regionu nie moŜe być jednak jednorazowym aktem. Powinna być 

procesem powtarzalnym i systematycznym, a zmianom powinny podlegać je-
dynie jej cele, środki, a takŜe nadawcy i odbiorcy przekazów promocyjnych. 

Promocja regionów spełnia niezwykle istotną rolę społeczną i ekonomiczną. 
Standaryzacja w dziedzinie produkcji i usług, powielanie wzorców kulturowych 
oraz powszechny dostęp do informacji, a takŜe przenikanie się form i treści  
w komunikacji sprawiają, Ŝe lokalne społeczności coraz mniej róŜnią się od 
siebie. Regiony tracą w wielu wypadkach swoją odrębność, lokalne społeczno-
ści w obszarze zachowań powielają wzorce obowiązujące w metropoliach, 
przez co są coraz mniej atrakcyjne dla turystów, inwestorów, a takŜe samych 
mieszkańców. 

Dolny Śląsk – moŜliwości rozwoju turystyki 

Dolny Śląsk jest regionem, który z roku na rok odwiedza coraz więcej tury-
stów. Województwo dolnośląskie leŜące w południowo-zachodniej Polsce jest 
miejscem o bardzo bogatej i róŜnorodnej rzeźbie terenu. W krajobrazie regionu 
dominują Sudety (zajmują one ponad 30% województwa), ale znaczący wpływ 
na klimat tego obszaru mają: Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór 
Stołowych oraz uzdrowiska: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój,  
a takŜe Świeradów Zdrój. Dodatkowo, geograficzne połoŜenie regionu jest bar-
dzo atrakcyjne – odległość stolicy województwa – Wrocławia od Warszawy 
oraz Berlina wynosi po około 350 km; do Drezna, Krakowa i Pragi jest około 
300 km, zaś do Bratysławy, Szczecina i Wiednia około 400 km. Do najbliŜ-
szych polskich metropolii – Katowic i Poznania – jest około 200 km. Sprzyja to 

                                                 
11 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 

2007, s. 164. 
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przyjazdom zagranicznych turystów w celach nie tylko słuŜbowych, ale i tury-
styczno-rekreacyjnych czy edukacyjnych. 

Centrum regionu jest Wrocław dysponujący wieloma atrakcjami turystycz-
nymi. Bardzo często są to jednak atrakcje pojedyncze, wzajemnie ze sobą nie-
powiązane, rzadziej zaś zebrane w pakiety adresowane do konkretnych grup 
turystów. Na wizerunek Wrocławia wpływa połoŜenie w trójkącie metropolii 
Berlin–Drezno–Praga, dzięki czemu miasto identyfikowane jest z unikatowym  
i wielokulturowym dziedzictwem. Wrocław uznaje się za prestiŜowe centrum 
turystyki Dolnego Śląska, które dysponuje nowoczesną infrastrukturą, dobrze 
rozbudowaną siecią transportu lokalnego oraz bogatą ofertą kulturalną, rekre-
acyjną i kongresowo-biznesową. 

Badanie turystów zrealizowane w ramach Aktualizacji Programu Rozwoju 
Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego pozwoliło zidentyfikować czynni-
ki sprzyjające rozwojowi regionu oraz hamujące go. Zdaniem respondentów 
znacznie więcej czynników sprzyja rozwojowi turystyki niŜ go hamuje. Czyn-
nikami wpływającymi na rozwój turystyki są przede wszystkim12:  

– zróŜnicowana rzeźba terenu,  
– dobra komunikacja autostradowa,  
– wzajemna współpraca instytucji publicznych,  
– lokalizacja,  
– zróŜnicowana i bogata infrastruktura hotelowo-gastronomiczna,  
– walory kulturowe i interesujące wydarzenia kulturalne.  
Wśród czynników hamujących rozwój sektora turystycznego w regionie 

znalazły się z kolei przede wszystkim13:  
a) braki w zakresie merytorycznego przygotowania instytucji do prowa-

dzenia skutecznych działań marketingowych; 
b) niespójności podczas promocji poszczególnych subregionów i miast,  
c) brak jednolitej wizji promocji regionu pojmowanego jako całość; 
d) brak portalu internetowego, funkcjonującego wyłącznie dla celów pro-

mocji atrakcji turystycznych województwa dolnośląskiego, skupiające-
go w jednym miejscu informacje o wszystkich ciekawych lokalizacjach, 
przez co znacznie ułatwiającego poszerzenie wiedzy turystów w tym 

                                                 
12 Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg 

Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2012, s. 5. 

13 Ibidem, s. 6. 
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zakresie (co bez wątpienia wpływa na zwiększenie zainteresowania re-
gionem).  

Badanie wykazało równieŜ występowanie czynników, które negatywnie 
wpływają na przyciągnięcie turystów na Dolny Śląsk. Do takich czynników 
naleŜą:  

– poziom promocji i działań marketingowych,  
– niedookreślenie docelowych grup turystów,  
– brak wypracowanych koncepcji dotarcia do docelowych grup turystów,  
– wciąŜ odczuwalne braki w infrastrukturze komunikacyjnej,  
– problemy zaniedbanych zabytków,  
– zbyt wysokie ceny usług turystycznych w relacji do ich jakości; ceny 

usług to aspekt najniŜej oceniany równieŜ przez badanych turystów14.  
Województwo dolnośląskie nie jest postrzegane przez turystów jako jedno-

lita, zwarta całość, ale jako oddzielne produkty turystyczne, np. Wrocław, Kar-
konosze czy Ziemia Kłodzka. W Programie Rozwoju Turystyki dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego dokonano podziału województwa dolnośląskiego na tzw. 
Subregiony Turystyczne. Wyodrębnionych zostało 13 subregionów15:  
1. Karkonosze i Góry Izerskie. 
2. Pogórze Kaczawskie. 
3. ŚlęŜa. 
4. Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy. 
5. Dolina Odry Wschód. 
6. Sudety Wałbrzyskie. 
7. Ziemia Kłodzka. 
8. Bory Dolnośląskie. 
9. Nysa, Kwisa, Bóbr. 
10. Dolina Odry Zachód. 
11. Przedgórze Sudeckie. 
12. Wrocław. 
13. Sowiogórski. 

Na poziomie wizerunkowym Dolny Śląsk jest postrzegany przez pryzmat 
Wrocławia i jego atrakcyjności. Jest to region dobrze rozpoznawalny w kraju, 
choć jego wizerunek jest w duŜej mierze zdominowany właśnie przez Wrocław, 
natomiast słabiej rozpoznawalne są walory pozostałych subregionów woje-
wództwa (tab. 1). 

                                                 
14 Ibidem, s. 6. 
15 Ibidem, s. 19. 
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Tabela 1 

Znajome atrakcje turystyczne Dolnego Śląska 

Znajome atrakcje turystyczne Procent wskazań 
Wrocław 42,3 
Karpacz 11,3 
Zamki 9,8 
Karkonosze 7,5 
Góry 6,9 
Kotlina Kłodzka 5,3 
Muzea 5,1 
Szklarska Poręba 2,5 
Jelenia Góra 2,4 
Kościoły 2,1 
Kudowa Zdrój 2,0 
Szlaki turystyczne 1,8 
Duszniki Zdrój 1,3 
Lądek Zdrój 1,2 

Źródło: Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym 
wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2012, s. 62. 

Jednocześnie naleŜy wskazać, Ŝe na rynku krajowym wizerunek Dolnego 
Śląska jako regionu jest korzystny, ale wymaga wzmocnienia i uatrakcyjnienia. 
Wizerunek marki Dolny Śląsk został przełoŜony na określone działania komu-
nikacyjne, które od kilku lat są regularnie prowadzone. Celem działań promo-
cyjnych jest nadanie regionowi wyraźnego wizerunku, a skojarzenia budowane 
są na jasnej podstawie. 

Kampania „Tajemniczy Dolny Śląsk”  

Dla zbudowania marki Dolnego Śląska konieczne było stworzenie specy-
ficznego skojarzenia z regionem, a moŜliwe to było dzięki zdefiniowaniu spój-
nego wizerunku, a następnie odpowiedniej komunikacji oraz uruchomienia 
mechanizmów prowadzenia działań wokół marki. Wewnętrzne zróŜnicowanie 
regionu (względem typów i jakości atrakcyjności turystycznej, kulturowej czy 
biznesowej) oraz fakt istnienia silnej marki Wrocławia nie powinien zaburzać  
i rozpraszać potencjału wspólnej marki województwa, lecz wzmacniać go, 
przez stworzenie spójnej oferty dla wybranych grup docelowych. Działania te 
polegały na budowie i promocji marki Dolny Śląsk zarówno na arenie krajowej, 
jak i międzynarodowej. Do tej pory tylko nieliczne działania skierowane były 
na rynki zagraniczne, zatem w tym zakresie konieczna była większa aktywność 
promocyjna. 
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W lutym 2012 roku w Polsce i kilkunastu krajach Europy wystartowała 
kampania „Tajemniczy Dolny Śląsk”, jej celem było budowanie identyfikacji 
marki regionu, jako atrakcyjnego dla turystów, z niezwykłą i nie całkiem odkry-
tą historią. Głównym hasłem kampanii było „Dolny Śląsk. Nie do opowiedze-
nia. Do zobaczenia”. Równocześnie ze startem kampanii pojawiło się nowe 
logo turystyczne regionu, które miało wzmocnić wyrazisty wizerunek woje-
wództwa dolnośląskiego (rys. 1). Logotyp kampanii sklada się z trzech kwadra-
tów, z których kaŜdy symbolizuje inny rodzaj turystyki. Pierwszy z kwadratów 
obrazuje kulturę i dziedzictwo regionu (turystyka kulturowa), drugi element 
utoŜsamia turystykę aktywną (góry i lasy regionu), natomiast trzeci to symbol 
turystyki uzdrowiskowej. 

 
Rys. 1. Logo turystyczne 

Źródło: dolnyslask.info.pl. 

Spoty reklamowe (trwające od 15 do 45 sekund) były prezentowane od lu-
tego do czerwca 2012 roku, a zatem do rozpoczęcia Mistrzowstw Europy EU-
RO 2012. W ciągu trzech miesięcy film emitowany był blisko 9000 razy,  
a głównymi kanałami przekazu były kanały telewizyjne TVN, TVP 1 i 2, Pol-
sat, Discovery, National Geographic (oraz kanały tematyczne tych stacji),  
a takŜe Eurosport. O Dolnym Śląsku usłyszeli mieszkańcy 28 krajów europej-
skich, a film reklamowy w sumie obejrzało ponad 122 mln odbiorców.  

Film reklamowy wyświetlany był takŜe w internecie i odnotowano tam bli-
sko 25 mln odsłon. W maju 2012 roku rozpoczęła się miesięczna kampania  
w kinach, którą obejrzało ponad 630 tys. widzów. Reklamom telewizyjnym 
towarzyszyła kampania zewnętrzna, na billboardach i citylightach, łącznie na 630 
nośnikach w największych miastach Polski. Całkowity koszt pierwszej części 
kampanii wyniósł 7,6 mln zł, a produkcja samego spotu pochłonęła 332 tys. zł.  
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Specyficznym elementem kampanii był charakterystyczny gest uciszania wy-
konywany przez wszystkich bohaterów filmu reklamowego, a takŜe pojawiający 
się na nośnikach zewnętrznych, który miał sugerować tajemnicę całego Dolnego 
Śląska (rys. 2). 

 

 
Rys. 2. Bilboard kampanii „Tajemniczy Dolny Śląsk” 

Źródło: naszesudety.pl. 

Efektem pierwszej części kampanii było zwiększenie ruchu turystycznego 
w miejscach, które pokazano w filmie reklamowym w porównaniu do 2011 
roku. Do Krzeszowa w 2012 roku  przyjechało około 30% więcej turystów, 
Stawy Milickie odwiedziło 40% więcej turystów, a Zamek KsiąŜ – 11% więcej. 

W grudniu 2012 roku  wystartowała druga edycja kampanii pod hasłem 
„Dolny Śląsk. Dotknij Tajemnicy”. Główną „rolę” w tych spotach odgrywa 
dziewięć interesujących, nastrojowych i malowniczych miejsc z całego Dolnego 
Śląska, a wśród nich m.in. Zamek Czocha, opactwo w Henrykowie, Wodospad 
Kamieńczyka czy schronisko Samotnia w Karkonoszach.  

Druga odsłona kampanii „Tajemniczy Dolny Śląsk”, podobnie jak pierw-
sza, w głównej mierze opiera się na emisji filmów reklamowych w telewizji. 
RóŜnica polega jednak na większej częstotliwości ukazywania się filmów re-
klamowych oraz dotarciu do większej grupy odbiorców (szczególnie zagranicz-
nych). Pierwsza emisja miała miejsce w Wigilię, a spoty moŜna było oglądać  
w święta w ogólnopolskich telewizjach oraz od 8 do 12 stycznia 2013 roku 
podczas Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Wiśle i Zakopanem.  
W całym 2013 roku odbędzie się około 13 000 emisji (w miesiącach styczeń–
luty, maj–czerwiec, wrzesień–listopad). Film będzie wyświetlany m.in. w kana-
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łach grupy TVN, TVP, grupy Polsat, Eurosportu, National Geographic i Di-
scovery Channel. Od początku 2013 roku  filmy w języku angielskim są wy-
świetlane w 46 krajach na kanale Eurosportu (w Niemczech, Austrii oraz 
Szwajcarii – emisja w niemieckiej wersji językowej). 

Koszt produkcji obu spotów do drugiej części kampanii wyniósł 614 tys. zł. 
Samorząd województwa na drugą odsłonę przeznaczył w sumie 8,9 mln zł 
(70% to pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).  

Podsumowanie 

Wśród przesłanek promocji regionu naleŜy wymienić coraz bardziej konku-
rencyjne otoczenie jednostek terytorialnych. Działania promocyjne, które przy-
czyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej, polegającej na kreowaniu 
wyróŜniających elementów, stanowią jeden z najistotniejszych elementów roz-
woju społeczno-gospodarczego regionu. Działania te mają istotne znaczenie 
równieŜ dla społeczności lokalnej, gdyŜ wiedza o atutach obszaru czy poczucie 
integracji, buduje wizerunek i tworzy pozytywny klimat kaŜdego regionu. 

Naturalny potencjał Dolnego Śląska (przede wszystkim połoŜenie geogra-
ficzne oraz róŜnorodna rzeźba terenu) sprawia, Ŝe oferta województwa ma uni-
katowy charakter w kontekście turystycznym. Władze samorządowe konse-
kwentnie jednak inwestują w moŜliwości kreowania nowych produktów, które 
będą ukierunkowane do róŜnych, dobrze zdefiniowanych grup docelowych.  

Konsekwentna i spójna koncepcja promocyjna regionu ułatwia osiągnięcie 
zakładanych celów w zakresie rozwoju turystyki. Od wielu lat uwaŜa się, Ŝe 
właśnie turystyka moŜe być „kołem zamachowym” gospodarki Dolnego Śląska. 
Temu rozwojowi trzeba jednak dopomóc, zwracając uwagę na wspomnianą 
konieczność wyboru grup docelowych oraz profesjonalną promocję walorów  
i atrakcji turystycznych. W komunikacji marki Dolny Śląsk zwraca się większą 
uwagę na konkretne cele, jakie powinna ona realizować: podniesienie poziomu 
znajomości marki (lepsza ekspozycja marki w komunikacji) oraz kreowanie 
określonego zestawu skojarzeń (wypracowanie komunikatu, który będzie roz-
poznawalny dla odbiorców i względnie stały w długim czasie). 

KaŜdy z regionów Polski ma własne, specyficzne produkty, które są wyra-
zem wielowiekowego dziedzictwa kulturowego i odgrywają znaczącą rolę  
w podtrzymywaniu rodzimej tradycji. Porównując kampanię „Tajemniczy Dol-
ny Śląsk” do konkurencyjnych kampanii innych regionów z ostatnich lat (wo-
jewództw śląskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, zachod-
niopomorskiego czy małopolskiego) moŜna stwierdzić, Ŝe działania reklamowe 
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Dolnego Śląska wyróŜniają się na tle pozostałych. Wykorzystanie kanałów te-
lewizyjnych oraz odwołanie do symboli wydaje się ciekawe i bardzo intrygują-
ce. Wiele z wymienionych województw zakończyło prace nad budową własnej 
marki, zatem moŜna przyjąć, Ŝe ich następnym krokiem będzie przygotowanie 
spójnych kampanii reklamowych. Zatem przewaga konkurencyjna w tym zakre-
sie jest nietrwała i wymaga dalszych, konsekwentnych inwestycji.  

 
PROMOTION OF THE TOURIST REGION ON THE EXAMPLE  

OF “MYSTERIOUS LOWER SILESIA” CAMPAIGN 
 

Summary 
 
The paper undertakes an attempt to indicate the core concept of region tourism product pro-

motion. Prosperity of many areas depends, to a great extend, on tourists spending money during 
their stay. If local authorities want to encourage potential tourists to visit their region they have to 
take advantage of diversified marketing elements in their activities and if applied skilfully it will 
manifest itself in bigger numbers of visiting tourists. Currently, in order to accomplish success it 
is not enough to prepare an attractive offer. It is also indispensible to prepare the properly selected 
promotional campaign owing to which the offered product will be distinguished among similar 
ones at the market. In his study the author presents basic goals of region promotion, as well as 
activities carried out by self-government authorities in the framework of the campaign “Mysteri-
ous Lower Silesia”. 
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POSTRZEGANA ATRAKCYJNO ŚĆ KRAKOWA W ŚRÓD 
ODWIEDZAJĄCYCH TURYSTÓW NA TLE WYBRANYCH 

MIAST EUROPEJSKICH 
 
 
 
Streszczenie 

We wstępnej części artykułu przedstawiono rozwaŜania dotyczące turystów jako jednej  
z głównych grup docelowych marketingu miasta, przybliŜono równieŜ pojęcie wizerunku miasta. 
Zaprezentowano koncepcję pozycjonowania miasta, z uwzględnieniem moŜliwości analizowania 
postrzegania miasta na tle konkurencji. W tym kontekście, nawiązując m.in. do strategii promocji 
Krakowa, wskazano najwaŜniejszych potencjalnych konkurentów miasta na rynku turystycznym. 
W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na 
próbie 948 turystów odwiedzających Kraków. Na ich podstawie stwierdzono, jak oceniono atrak-
cyjność turystyczną Krakowa w odniesieniu do wybranych miast polskich i zagranicznych. 

Słowa kluczowe atrakcyjność turystyczna miasta, wizerunek miasta, pozycjonowanie, turyści 

Wprowadzenie 

We współczesnej gospodarce rywalizacja rynkowa obejmuje zarówno 
przedsiębiorstwa, jak i podmioty nienastawione na zysk. O dostęp do czynni-
ków rozwoju zmuszone są konkurować między sobą organizacje poŜytku pu-
blicznego, instytucje naukowe, jak równieŜ miasta i inne jednostki samorządo-
wo-terytorialne. Efektem narastającej rywalizacji rynkowej między wymienio-
nymi jednostkami jest praktyka przyjmowania przez nie koncepcji i rozwiązań 
wypracowanych pierwotnie z myślą o przedsiębiorstwach. Coraz częściej wła-
dze samorządowe wszystkich szczebli przyjmują postawy menedŜerskie wy-
chodząc z załoŜenia, Ŝe tylko spełnienie potrzeb odpowiednich grup interesariu-

                                                 
1 brankas@uek.krakow.pl. 
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szy, jak np. mieszkańców, inwestorów czy turystów, moŜe zagwarantować do-
brostan mieszkańców i niezbędny do jego osiągnięcia rozwój społeczno-
gospodarczy. Immanentnym elementem takiej postawy wydaje się przyjęcie 
marketingowego sposobu myślenia i działania oraz wdroŜenie w działaniu jed-
nostki samorządowej koncepcji marketingu terytorialnego.  

Tury ści jako docelowa grupa w marketingu miasta 

Marketing terytorialny moŜna zdefiniować jako koncepcję „osiągania zało-
Ŝonych celów przez jednostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograniczo-
ne zasoby, u której podstaw leŜy przekonanie, Ŝe właściwa orientacja na klien-
tów–partnerów ma decydujący wpływ na osiągane rezultaty”2. W świetle innej 
definicji, odwołującej się do marketingu jako procesu zarządzania, „marketing 
lokalizacji (miejsca) obejmuje analizę miejsca, jak równieŜ planowanie, organi-
zację, realizację i kontrolę strategii urynkowienia miejsc, a jego zasadniczym 
celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego obszaru w międzyna-
rodowej walce o atrakcyjne grupy docelowe”3. Ph. Kotler, D.H. Haider oraz  
I. Rein stwierdzają natomiast, Ŝe „marketing miejsca oznacza zaprojektowanie 
miejsca w taki sposób, aby odpowiadało na potrzeby swoich rynków docelo-
wych”4. 

W literaturze przedmiotu istnieją liczne typologie adresatów działań marke-
tingowych jednostek przestrzenno-administracyjnych. Jako przykład z literatury 
anglojęzycznej moŜna wymienić Ph. Kotlera, D.H. Haidera, I. Reina, którzy  
w ramach swojej koncepcji „strategicznego marketingu miejsca” omawiają 
szczegółowo cztery szerokie rynki5:  

– odwiedzających (w celach zarówno biznesowych, jak i turystycznych), 
– nowych mieszkańców, w tym pracowników, 
– przedsiębiorstw, w tym przemysłu i inwestycji gospodarczych, 
– eksportowe (zdolność miasta regionu do eksportowania dóbr i usług 

pochodzących z lokalnych firm). 
I. Balderjahn wymienia natomiast pięć grup docelowych w marketingu lo-

kalizacji (miejsca)6:  

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

Warszawa 2012, s. 28. 
3 I. Balderjahn, Standortmarketing, Lucius & Lucius, Stuttgart 2000, s. 57–58. 
4 Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing places: Attracting investment, industry, and tour-

ism to cities, states, and nations, The Free Press, New York 1993, s. 99. 
5 Ibidem, s. 23, rozdz. 8–11. 
6 I. Balderjahn, Standortmarketing…, s. 62. 
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– krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, w szczególności koncerny, za-
równo lokalne, jak i pochodzące spoza danej jednostki osadniczej, 

– krajowe i zagraniczne organizacje, w szczególności koncerny, zarówno 
lokalne, jak i pochodzące spoza danej jednostki osadniczej, 

– osoby podróŜujące w interesach, 
– mieszkańcy, 
– turyści. 
Warto zwrócić uwagę, Ŝe w drugim ujęciu uwzględnieni zostali mieszkań-

cy, którzy przez wielu autorów7 są uznawani za najwaŜniejszą, niejako „pier-
wotną” grupę adresatów działań marketingowych miasta8. W polskojęzycznej 
literaturze przedmiotu takŜe T. Domański uwzględnia mieszkańców, dzieląc 
adresatów marketingu terytorialnego na dwie zasadnicze grupy9: 

a) adresatów obecnych na rynku wewnętrznym w stosunku do danej spo-
łeczności lokalnej (dzielą się oni na dwie podgrupy: mało mobilną  
i wysoce mobilną); 

b) adresatów obecnych na rynku zewnętrznym w stosunku do danej spo-
łeczności lokalnej (krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy, wystawcy, tu-
ryści, studenci, twórcy i pracownicy naukowi). 

NaleŜy podkreślić, Ŝe we wszystkich przedstawionych przypadkach turyści 
są wskazywani jako jedna z najwaŜniejszych grup korzystających z oferty mia-
sta. ZałoŜenie to znajduje równieŜ potwierdzenie w badaniach empirycznych. 
W opublikowanych wynikach badań przeprowadzonych w latach 2003–2005 
przez A. Stanowicką-Traczyk moŜna znaleźć informację na temat grup odbior-
ców (klientów), które w opinii władz miejskich są najwaŜniejsze10. Według 197 
ankietowanych polskich miast, do najistotniejszych grup klientów miasta nale-
Ŝą: 

– mieszkańcy (72,1% wskazań), 
– potencjalni inwestorzy (65,5% wskazań), 
– przedsiębiorstwa działające w mieście (50,3% wskazań), 

                                                 
7 A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 68; M. Florek, Podstawy marketingu terytorialne-

go, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 19. 
8 Szerzej o roli mieszkańców jako adresatów marketingu terytorialnego: S. Brańka, Mieszkańcy 

jako adresat działań marketingowych władz samorządowych, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 
2011, t. IV, nr 1, s. 55–62. 

9 T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorial-
ny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 
1997, s. 22–24. 

10 A. Stanowicka-Traczyk, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Ofi-
cyna Wyd. Branta, Bydgoszcz–Olsztyn 2008, s. 61, 159–160.  
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– turyści (24,4%). 
Warto uzupełnić, Ŝe waga turystów dla władz malała wraz ze wzrostem 

wielkości miasta, co moŜe świadczyć o relatywnie większym znaczeniu tej gru-
py odbiorców dla mniejszych miast. Rekapitulując dotychczasowe rozwaŜania 
moŜna stwierdzić, Ŝe turyści naleŜą do jednej z najwaŜniejszych grup adresatów 
oferty miasta. Ponadto, w wypadku jednostek terytorialnych o dominującej 
funkcji turystycznej, turystyka „stanowi często jedną z najwaŜniejszych dzie-
dzin gospodarki lokalnej, będąc istotną alternatywną uzyskiwania dochodów 
przez ludność i samorząd terytorialny”11. 

Wizerunek miasta a postrzeganie atrakcyjności turystycznej miasta 

Konkurowanie między jednostkami terytorialnymi o klienta (w tym turystę) 
wymaga od władz samorządowych zapewnienia większej atrakcyjności własnej 
oferty w porównaniu z ofertami obszarów konkurencyjnych. M. Florek stwier-
dza, Ŝe za jedno z trzech głównych źródeł przewagi konkurencyjnej moŜna 
uznać „wizerunek, kreowany w umysłach potencjalnych nabywców, którego 
inne obszary nie potrafią ukształtować”12. W podobny sposób rolę wizerunku 
widzi A. Łuczak określając, Ŝe „pozytywny image miejsca jest (…) podstawo-
wym warunkiem jego popularności jako np. miasta docelowego do zamieszka-
nia, spędzenia wakacji, podjęcia nauki, czy ulokowania inwestycji”, a „pozy-
tywny wizerunek przyczynia się do wyraźnego wzmocnienia pozycji miasta na 
tle innych jednostek terytorialnych”13. 

Wizerunek jest kategorią wieloznaczną, co powoduje róŜnorodność istnie-
jących w literaturze interpretacji i podkreślanie przez poszczególnych autorów 
znaczenia wielu aspektów tego pojęcia. A. Szromnik dokonując uogólnienia 
wybranych definicji stwierdził, Ŝe „wizerunek miasta to całokształt subiektyw-
nych wyobraŜeń rzeczywistości, które wytworzyły się w umysłach ludzkich 
jako efekt percepcji, oddziaływania środków masowego przekazu i nieformal-
nych przekazów informacyjnych”14. E. Glińska, M. Florek i A. Kowalewska 
zwracają uwagę na swoiste „strukturalne definicje wizerunku”, w ramach któ-
rych wylicza się składniki przedmiotowego pojęcia, co umoŜliwia stosunkowo 
łatwą jego operacjonalizację i ułatwia tym samym prowadzenie badań tej kate-

                                                 
11 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010, s. 10. 
12 D. McKee, Targeted industry marketing: strategy and techniques, Economic Development 

Review, Spring 1994, s. 173, za: M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego…, s. 50. 
13 A. Łuczak, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, w: Marketing terytorial-

ny, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, t. CXII, KPZK PAN, Warszawa 2002, s. 189. 
14 A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 146. 
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gorii naukowej. Definicje te obejmują od dwóch do czterech komponentów, 
wyróŜniając w najszerszej wersji elementy15: 

– poznawcze (wiedza na temat danego miejsca), 
– emocjonalne (stopień sympatii wobec miejsca), 
– behawioralne (gotowość do podjęcia określonych działań wobec miej-

sca), 
– ewaluacyjne (sposób oceny danego miejsca). 
NaleŜy podkreślić, Ŝe wizerunek jest kategorią subiektywną, zaleŜną od za-

sobu wiedzy, nastawienia, przekonań, doświadczeń, a nawet charakteru kaŜdej  
z osób postrzegających dane miejsce. Znajomość danego miasta, w znaczeniu 
wiedzy faktograficznej o nim, czy wcześniejszego przebywania w nim, nie jest 
warunkiem koniecznym, aby oceniać wizerunek danego miasta. W badaniach  
o ocenę wizerunku proszone są bowiem m.in. osoby, które nigdy nie były  
w danym mieście, ale „mają choćby minimalną świadomość i skojarzenia  
z miastem”16. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zaproponowane przez Ph. Kotlera, 
Ch. Asplunda, I. Reina i D.H. Haidera odróŜnienie wizerunku od stereotypu, 
stanowiącego „szeroko rozpowszechniony obraz określonego miejsca, który 
jednak jest zniekształcony oraz uproszczony i który przenosi przychylny bądź 
nieprzychylny stosunek do danego terytorium”, podczas gdy wizerunek „stano-
wi bardziej personalną percepcję miejsca, róŜniącą się u róŜnych ludzi”17.  
A. Stanowicka-Traczyk równieŜ podkreśla, Ŝe „stereotyp jest to uproszczone, 
uogólnione, subiektywne, względnie trwałe wyobraŜenie określonych grup spo-
łecznych o danym mieście, ale w odróŜnieniu od wizerunku często oparte na 
przesądach, nieuzasadnionych uprzedzeniach, na informacji niepełnej i fałszy-
wej”18.  

W świetle przedstawionych rozwaŜań wizerunek miasta moŜna uznać za ca-
łościowe postrzeganie danego miasta przez danego odbiorcę lub grupę odbior-
ców. Na wizerunek miasta składają się bowiem elementy dotyczące róŜnorod-
nych charakterystyk i funkcji realizowanych przez dane miasto. W wypadku 

                                                 
15 E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdroŜenia, Wol-

ters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 32. 
16 Ibidem, s. 69. 
17 Ph. Kotler, Ch. Asplund, I.Rein, D.H.Haider, Marketing Places Europe. How to attract in-

vestments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, 
Prentice Hall, London 1999, s. 160–161, za: E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek 
miasta…, s. 30. 

18 Th. Moller, Landesimage und Kaufentscheidung, Deutscher Universitat Verlag, Wiesbaden 
1997, s. 12, za: A. Stanowicka-Traczyk, Kształtowanie wizerunku…, s. 18. 
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duŜej jednostki miejskiej, realizującej róŜnorodne funkcje (np. kulturalne, aka-
demickie, naukowe, biznesowe, turystyczne, administracyjne, handlowe), wize-
runek miasta jest syntezą doświadczeń własnych, komunikatów medialnych  
i nieformalnych przekazów informacyjnych dotyczących często więcej niŜ jed-
nej funkcji realizowanej przez miasto. Funkcja turystyczna jest tylko jedną  
z funkcji realizowanych przez miasto. Postrzegana atrakcyjność turystyczna jest 
zatem tylko jedną z części składowych wizerunku. Dane miasto moŜe bowiem 
być równocześnie postrzegane jako atrakcyjne pod względem turystycznym, ale 
jego atrakcyjność jako miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospo-
darczej czy studiowania mogą być juŜ inne. Przyjęty sposób definiowania wize-
runku zakłada, Ŝe kaŜdy z odbiorców moŜe inaczej postrzegać dane miasto  
w zaleŜności od swojej wiedzy czy np. doświadczeń, a wizerunek miasta u ta-
kiej osoby jest pewnym łącznym postrzeganiem, całokształtem skojarzeń. 
Trudno natomiast zakładać, Ŝe kaŜdy z odbiorców cechuje się nie jednym łącz-
nym wizerunkiem miasta X, ale odrębnym wizerunkiem turystycznym oraz np. 
wizerunkiem inwestycyjnym danego miejsca.  

Istota koncepcji pozycjonowania miasta 

Podejmowanie przez władze przedsiębiorstw decyzji ukierunkowanych na 
zaspokojenie potrzeb klienta wymaga znajomości własnych zasobów i oferty 
oraz oczekiwań klientów, jak równieŜ zasobów i ofert  konkurencyjnych. In-
formacje te są niezbędne do pozycjonowania, czyli takiego zaprojektowania 
„oferty i wizerunku firmy, którego celem jest zajęcie wyróŜniającego się miej-
sca w świadomości ludzi tworzących rynek docelowy”19. Odnosząc pozycjono-
wanie do marketingu terytorialnego moŜna stwierdzić, Ŝe jest ono „procesem 
kształtowania percepcji obiektu (obszaru, terytorium, jednostki osadniczej) 
gwarantującym jego wyróŜnienie w mentalności klientów na tle innych, konku-
rujących z nim obiektów”20. Ph. Kotler, D.H. Haider i I. Rein określają pozy-
cjonowanie jako narzędzie „przy pomocy którego jednostka terytorialna przed-
stawia siebie na rynku (regionalnym, krajowym lub międzynarodowym) jako 
miejsce określonej aktywności bądź jako realną alternatywną lokaliza-
cję/atrakcję dla miejsca o silniejszej lub lepiej postrzeganej pozycji” 21. Pozy-
cjonowanie moŜe tym samym być prowadzone na róŜnych rynkach pod wzglę-
dem geograficznym (region, kraj, zagranica), jak i pod względem określonej 

                                                 
19 E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta…, s. 110. 
20 A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 212. 
21 Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing places…, s. 153. 
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grupy odbiorców realizującej w mieście „określone aktywności” (np. przyszli 
inwestorzy, studenci, turyści, mieszkańcy). Warto szczególnie podkreślić, za  
A. Szromnikiem, niemoŜność stworzenia uniwersalnej strategii pozycjonowa-
nia, kierowanej do wszystkich rynków docelowych, czyli konieczność stworze-
nia zbioru „kilku strategii ukierunkowanych, wyraźnie dostosowanych do spe-
cyficznej percepcji ofert przez róŜne rynki”22. 

MoŜna wyróŜnić trzy etapy składowe procesu pozycjonowania23:  
– wytypowanie miast konkurencyjnych, 
– wskazanie kryteriów, które posłuŜą do oceny miasta na tle konkurentów 

(naleŜy zidentyfikować cechy istotne dla nabywców oceniających po-
szczególne miasta), 

– ustalenie, jak analizowane miasta są postrzegane przez nabywców (np. 
z wykorzystaniem mapy percepcji). 

W ramach drugiego z wyróŜnionych etapów przedmiotowego procesu moŜ-
na stosować zarówno większą liczbę kryteriów, jak i pojedyncze kryterium. 
Liczba kryteriów determinować będzie liczbę wymiarów klasyfikacji analizo-
wanych jednostek osadniczych24. Informacje uzyskane w wyniku przedstawio-
nej procedury mogą, w zaleŜności od wyników analiz i strategicznych potrzeb 
jednostki, skłonić decydentów do działań utrwalających lub zmieniających wi-
zerunek jednostki osadniczej. 

Identyfikacja miast konkuruj ących z Krakowem na rynku turystów w świe-
tle strategii promocji Krakowa 

W części wstępnej „Strategii promocji Krakowa…” w ramach analizy 
SWOT wskazano, Ŝe zagroŜeniem dla pozycji Krakowa jest „konkurencja ze 
strony innych ośrodków turystyki miejskiej w Polsce i w Europie”25. Ośrodki te 
nie zostały jednak wymienione, z wyjątkiem wzmianek o plebiscycie stawiają-
cym Kraków za Florencją, Rzymem, Wenecją i Stambułem. W dokumencie 
wskazano natomiast, Ŝe „jednym z istotnych kryteriów oceny ofert konkuren-
cyjnych jest np. bliskość i dostępność terytorialna, gospodarcza czy obyczajowa 
wobec krajów Europy Zachodniej”26. W Strategii wymieniono zaś: Warszawę, 
Wrocław, Poznań, Gdańsk i Łódź, jako krajową konkurencję dla szeroko rozu-

                                                 
22 A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 217. 
23 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego…, s. 106. 
24 Systematykę i odwzorowania analityczne dla róŜnych liczebności kryteriów znaleźć moŜna 

w: A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 218–225. 
25 Strategia promocji Krakowa na lata 2008–2012, s. 11, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/ 

uchwaly/show_pdf.php?id=38334 (2.03.2013). 
26 Ibidem, s. 12. 
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mianej (tj. nie tylko turystycznej) oferty Krakowa27. W dokumencie tym przed-
stawiono ponadto w formie graficznej otoczenie konkurencyjne Krakowa, do 
którego zaliczono28: 

– w Polsce: Warszawę, Poznań, Śląskie, Trójmiasto, Łódź, Toruń, Wro-
cław, 

– za granicą: Edynburg, Salzburg, Dubrownik, Sienę, Barcelonę, ParyŜ, 
Wiedeń, Pragę, Berlin, Amsterdam, San Francisco, Nowy Jork, Lon-
dyn, Lwów. 

Ze względu na to, Ŝe miasta konkurencyjne zostały przedstawione w strate-
gii w kontekście wykraczającym poza ofertę turystyczną, postanowiono dla 
potrzeb badawczych samodzielnie wytypować miasta konkurujące z Krakowem 
o turystów. Celem identyfikacji miast konkurujących z Krakowem na rynku 
turystycznym przeprowadzono równieŜ analizę „Strategii rozwoju turystyki  
w Krakowie na lata 2006–2013”, z której wynika, Ŝe jednym z kluczowych 
celów miasta jest podniesienie rangi Krakowa jako metropolii krajowej i euro-
pejskiej, a takŜe zwiększenie liczby zagranicznych turystów odwiedzających 
miasto29.  

Dokonując wyboru miast wzięto pod uwagę, Ŝe „naczelnym priorytetem 
strategii promocji miasta w latach 2008–2012 pozostaje dąŜenie, by Kraków 
uznawany był powszechnie za szczególnie atrakcyjną lokalizację turystyczną  
i biznesową oraz wyjątkowo atrakcyjne miejsce do Ŝycia w środkowej Euro-
pie”30, a ocena ofert konkurencyjnych winna uwzględniać bliskość kulturową  
i komunikacyjną. Zgodnie z tymi załoŜeniami skoncentrowano się na atrakcyj-
nych turystycznie (szczególnie dla turystyki weekendowej) miastach połoŜo-
nych w Polsce, a takŜe innych krajach europejskich. 

Identyfikacja miast konkuruj ących z Krakowem na rynku turystów na 
potrzeby badań empirycznych 

W ramach projektu badawczego wytypowane zostały miasta, będące naj-
waŜniejszymi potencjalnymi konkurentami Krakowa w rywalizacji o turystę. 
Wyszczególniono łącznie 17 miast, wśród których znalazły się cztery polskie: 
Warszawa. Wrocław, Gdańsk i Poznań. Wybrano tym samym miasta, które 
wraz z Krakowem tworzą bezsprzecznie grupę najbardziej atrakcyjnych tury-

                                                 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, s. 30, Jednostki terytorialne wymieniono według kolejności przedstawienia. 
29 Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2006–2013, http://www.bip.krakow.pl/_inc/ 

rada/uchwaly/show_pdf.php?id=29062 (2.03.2013). 
30 Strategia promocji Krakowa…, s. 44. 
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stycznie w Polsce. O fakcie tym świadczy m.in. badanie przeprowadzone  
w 2003 roku na reprezentatywnej grupie Polaków, którym zadano pytanie m.in. 
o to, „które polskie miasto jest tak atrakcyjne (…), Ŝe mogłoby stać się wizy-
tówką Polski w świecie?” (tab. 1). 

Tabela 1 

Najbardziej atrakcyjne miasta Polski w opinii jej mieszkańców (w %) 

Miasto Kraków Warszawa  Poznań Wrocław  Gdańsk Zakopane Łódź Toruń 
Odsetek 
wskazań 

44 23 6 6 6 2 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Wizerunek Krakowa w polskim społeczeństwie, sondaŜ 
dla Miasta Krakowa zrealizowany przez TNS OBOP, luty 2003 r., n = 1001, 
www.obop.com.pl/abin/r/1437/070-03.pdf (4.09.2011). 

Odwołując się do bardziej aktualnych (2009 r.) danych, warto wymienić 
dane GUS na temat turystów zagranicznych korzystających z noclegów, które 
wskazują nie na deklarowaną ocenę atrakcyjności, ale na spełnienie oczekiwań 
turysty zagranicznego i skłonienie go do noclegu/noclegów w danym mieście. 
Dane te pokazują, co przedstawiono w tabeli 2, Ŝe w Krakowie i wybranych 
czterech polskich miastach nocowało najwięcej turystów zagranicznych oraz 
równocześnie udzielono w nich największej liczby noclegów zagranicznym 
turystom. 

Tabela 2 

Turyści zagraniczni w obiektach hotelowych w wybranych miastach w Polsce w 2009 roku 

Miasto 
Korzystający z noclegów 

turyści zagraniczni 
Noclegi udzielone turystom 

zagranicznym 
Warszawa 737 245 1 334 993 
Kraków 620 147 1 466 427 
Trójmiasto 178 514 400 386 
Wrocław 164 343 313 350 
Poznań 144 122 283 294 
Łódź 60 685 130 909 
Toruń 29 365 59 627 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS za: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki 
na lata 2012–2020, dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej 28.11.2011 
r., Warszawa 2012, s. 37. 

Za główne kryteria zaliczenia zagranicznych miast do grupy konkurentów 
Krakowa przyjęto: 

– bliskość geograficzną (Berlin, Budapeszt, Lwów, Monachium, Praga, 
Wiedeń, Wilno), 



Sebastian Brańka 460

– ugruntowaną wysoką atrakcyjność turystyczną (Barcelona, Londyn, Pa-
ryŜ, Rzym), 

– połoŜenie „na rubieŜach Europy” (Moskwa, Stambuł). 
Świadomie w badaniu nie uwzględniono wszystkich europejskich miast bli-

skich geograficznie (jak np. Bratysława, Ryga, Talinn) czy oferujących podob-
ny produkt kulturowy (jak np. Wenecja, Florencja), chcąc uniknąć zbyt duŜej 
liczby pytań na temat bardzo róŜnych miast, co mogłoby spotkać się z niechęcią 
respondentów.  

Atrakcyjno ść turystyczna Krakowa w relacji do wybranych miast Polski  
w świetle badań 

Prezentowane w artykule dane empiryczne zebrano od maja do czerwca 
2010 roku w ramach projektu badawczego prowadzonego pod kierownictwem 
autora. W badaniach zastosowano dobór losowy, prosty, systematyczny, uzy-
skując łącznie odpowiedzi od 948 osób odwiedzających Kraków. W ramach 
projektu badawczego respondentów poproszono m.in. o ocenę atrakcyjności 
turystycznej wybranych miast w stosunku do Krakowa. Ze względu na cel py-
tania – tj. ukazanie relatywnej atrakcyjności turystycznej Krakowa w stosunku 
do miast konkurencyjnych – zdecydowano o zaproponowaniu respondentom do 
wyboru trzech odpowiedzi, odzwierciedlających atrakcyjność większą, mniejszą 
lub zbliŜoną. NaleŜy podkreślić, Ŝe wyjątkowo nie pytano respondentów odręb-
nie o poszczególne atrybuty wizerunku miasta (np. klimat, architekturę, hotele, 
restauracje czy instytucje rozrywkowe31). Uznano, Ŝe w połączeniu z liczbą 
miast wytypowanych do porównania z Krakowem (tj. 17) oraz pozostałymi 
pytaniami w badaniu32, pytanie o poszczególne atrybuty wizerunku kaŜdego  
z konkurencyjnych miast mogłoby prowadzić do niechęci respondentów i od-
mowy udziału w badaniu.   

Na rysunku 1 przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące rela-
tywnej atrakcyjności turystycznej Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia 
w stosunku do Krakowa. Rozkład ten wskazuje, Ŝe jedynie Wrocław jest po-
strzegany jako zbliŜony pod względem atrakcyjności turystycznej do Krakowa. 
W wypadku stolicy Dolnego Śląska wskazuje na to zarówno odsetek odpowie-
dzi „podobnie atrakcyjny turystycznie” (48,8%), jak i zbliŜona liczba odpowie-

                                                 
31 Szerzej o atrybutach wizerunku i metodologii jego badania: E. Glińska, M. Florek, A. Kowa-

lewska Wizerunek miasta…, s. 70–71. 
32 S. Brańka, Działania promocyjne miasta Krakowa w oczach odwiedzających turystów. Stu-

dium empiryczne, w: Komunikacja rynkowa: Kultura. Perswazja. Technologia, red. Z. Waśkow-
ski, Zeszyty Naukowe nr 209, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 346–356. 
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dzi „bardziej” (15,5%) i „mniej” (16,1%) atrakcyjny turystycznie. Ten sposób 
postrzegania jest mniej jednoznaczny w przypadku Gdańska, gdzie jakkolwiek 
ponad 42% respondentów uznało miasto za podobnie atrakcyjne do Krakowa, to 
blisko trzykrotnie więcej było opinii o przewadze atrakcyjności Krakowa nad 
Gdańskiem (28,1%) niŜ atrakcyjności Gdańska nad Krakowem (10,5%). 
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28,1%
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większa podobna mniejsza brak odpowiedzi  
Rys. 1. Atrakcyjność turystyczna danego miasta w Polsce względem Krakowa według responden-
tów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych N = 948. 

W wypadku Warszawy i Poznania zdecydowana większość respondentów 
uznała zarówno stolicę Mazowsza, jak i Wielkopolski za mniej atrakcyjne dla 
turystów niŜ Kraków. MoŜna więc postawić pytanie czy odpowiedzi responden-
tów ukazują pewien element wizerunku badanych miast, czy teŜ pewne stereo-
typy? Przewidziany w projekcie badawczym sposób udzielania odpowiedzi 
wymaga przyjęcia tylko jednego kryterium oceny relatywnej atrakcyjności da-
nego miasta w stosunku do stolicy Małopolski. Sama kategoria atrakcyjności 
turystycznej jest równieŜ znacznym uogólnieniem. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe 
respondentami w przedmiotowym badaniu były osoby odwiedzające Kraków  
w celach turystycznych. Były to zatem osoby realizujące swoje potrzeby tury-
styczne i prawdopodobnie dysponujące większą wiedzą na temat atrakcji tury-
stycznych niŜ pozostała część społeczeństwa. Ponadto warto zwrócić uwagę na 
fakt, Ŝe w zaleŜności od miasta, od 12% do prawie 25% respondentów odmówi-
ło odpowiedzi na pytanie, co moŜe oznaczać brak odpowiedniej wiedzy na te-
mat danego miasta i niechęć do udzielenia przypadkowej czy fałszywej odpo-
wiedzi. 
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Atrakcyjno ść turystyczna Krakowa w relacji do wybranych miast zagra-
nicznych w świetle badań 

Na rysunku 2 przedstawiono odpowiedzi respondentów oceniających rela-
tywną atrakcyjność turystyczną wybranych miast spoza Polski w stosunku do 
Krakowa. WyróŜniono jedynie te miasta, w wypadku których odpowiedzi 
wskazywały na większą postrzeganą atrakcyjność niŜ dawnej stolicy Polski.  
W wypadku ParyŜa czy Rzymu, ponad połowa respondentów uznała te miasta 
za bardziej atrakcyjne dla turysty niŜ Kraków. W wybranej grupie miast naj-
więcej ocen wskazujących na podobną do Krakowa atrakcyjność zebrała stolica 
Czech, jednak w jej wypadku analiza pozostałych odpowiedzi wskazuje, Ŝe aŜ 
29,7% osób uwaŜa Pragę za bardziej atrakcyjną od Krakowa, podczas gdy prze-
ciwnego zdania jest jedynie 7,7% ankietowanych. 
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Rys. 2. Atrakcyjność turystyczna danego miasta zagranicznego względem Krakowa według re-
spondentów – grupa miast postrzeganych jako bardziej atrakcyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych N = 948. 

Pięć spośród trzynastu analizowanych zagranicznych miast konkurencyj-
nych moŜna w świetle opinii respondentów uznać za mniej atrakcyjne tury-
stycznie od Krakowa. W grupie tej, jak wynika z rysunku 3, znalazły się zarów-
no miasta bliskie geograficznie (Berlin, Lwów, Monachium, Wilno), jak i zde-
cydowanie bardziej egzotyczny Stambuł. Niewymienione wcześniej Budapeszt 
i Moskwa uznane natomiast zostały przez respondentów za porównywalnie 
atrakcyjne turystycznie jak Kraków.  
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Rys. 3. Atrakcyjność turystyczna danego miasta zagranicznego względem Krakowa według re-
spondentów – grupa miast postrzeganych jako mniej atrakcyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych N = 948. 

Warto zwrócić uwagę, Ŝe w wypadku Stambułu najwięcej respondentów (aŜ 
34,9%) nie określiło jego relatywnej atrakcyjności w stosunku do Krakowa. 
MoŜna zatem wnioskować, Ŝe niski stopień znajomości tego miasta i wiedzy na 
jego temat miały znaczący wpływ na jego postrzeganie takŜe przez responden-
tów, którzy zdecydowali się ocenić jego atrakcyjność turystyczną. Najmniej 
respondentów (12,1%) odmówiło natomiast oceny atrakcyjności Warszawy, co 
moŜe wskazywać, Ŝe stolica Polski jest miastem stosunkowo najlepiej znanym 
spośród analizowanych. Warto takŜe podkreślić, Ŝe jak wskazano juŜ wcześniej, 
ocena wizerunku miasta (względnie jego elementu) przez osoby dysponujące 
bardzo małą wiedzą na jego temat jest metodologicznie poprawna i wynika 
wprost ze sposobu definiowania kategorii wizerunku. 

Podsumowanie 

W artykule ukazano pozycję zajmowaną przez Kraków w umysłach odwie-
dzających go turystów w odniesieniu do siedemnastu wybranych miast z Polski 
i zagranicy. Analizy tej dokonano na podstawie wyłącznie jednego kryterium – 
atrakcyjności turystycznej – co nie jest wadą z perspektywy braku ogólnodo-
stępnych danych na temat relatywnej pozycji Krakowa w stosunku do miast 
konkurencyjnych. Prezentowaną diagnozę moŜna uznać za wstęp do dalszych 
prac ukierunkowanych na identyfikację głównych czynników atrakcyjności 
turystycznej Krakowa. Warto podkreślić, Ŝe Kraków jest przez turystów po-
strzegany jako mniej atrakcyjny od duŜych, stołecznych i historycznych ośrod-
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ków o światowej renomie (jak Barcelona33, Londyn, ParyŜ, Praga, Rzym, Wie-
deń). Uzyskuje jednak przewagę nad wieloma innymi miastami, mając bardzo 
konkurencyjną pozycję w Polsce oraz w Europie Środkowej.   

 
PERCEIVED ATTRACTIVENESS OF CRACOW AMONG VISITING 
TOURISTS IN COMPARISON TO SELECTED EUROPEAN CITIES 

 
Summary 

 
In the initial part of the paper the author introduces the concept of city target markets and 

identifies tourists as one of the main city target markets. Furthermore the concept of city image 
has been presented in the paper. Later on, the author focuses on the concept of city positioning, 
including city perception analysis with regard to the perception of main competitors. In the fol-
lowing part Cracow City Promotion Strategy has been used as a basis for identification of Cra-
cow’s potential main competitors on the tourist market. Finally the author introduces results of  
a survey conducted in 2010 in Cracow. During this project 948 tourists visiting Cracow have been 
surveyed on relative tourist attractiveness of Cracow in comparison to selected European cities. 
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33 Barcelonę moŜna uznać za quasi stołeczne miasto ze względu na historyczną i administra-

cyjną odrębność Katalonii. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest powiązanie poczucia przynaleŜności studentów do miejsca pobierania 
nauki z wizerunkiem ośrodka akademickiego. RozwaŜania przeprowadzono w kontekście rozwo-
ju miast oraz pozyskiwania przez nie wartościowych zasobów, jakimi są absolwenci szkół wyŜ-
szych. W części empirycznej opracowania przedstawiono fragment wyników badania dotyczące-
go obrazu stolicy województwa podkarpackiego wśród studentów Politechniki Rzeszowskiej. Na 
tej podstawie sformułowano wnioski odnoszące się do skłonności młodych osób do pozostania  
w miejscu studiowania po zakończeniu nauki. 

Słowa kluczowe: studenci, marketing terytorialny, wizerunek miejsca, patriotyzm lokalny 

Wprowadzenie 

Rozwój polskich miast determinowany jest w istotnym stopniu przez cenny 
kapitał, jakim są profesjonalne kadry. W duŜej mierze tworzą je specjaliści wy-
kształceni na kierunkach studiów prowadzonych przez lokalne uczelnie.  
W związku z tym waŜnym zadaniem w działalności władz samorządowych 
powinno być badanie oraz kształtowanie wizerunku ośrodków akademickich  
w oczach studentów, w tym m.in. pod kątem poczucia przynaleŜności do miejsc 

                                                 
1 marcing@prz.edu.pl. 
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studiowania oraz planów dotyczących pozostania w miastach po zakończeniu 
nauki. 

Celem artykułu jest odniesienie się do zjawiska toŜsamości lokalnej w wy-
miarze wizerunkowym oraz przedstawienie wyników badania dotyczącego 
identyfikowania się młodzieŜy akademickiej Rzeszowa z miejscem studiowa-
nia. Największe miasto województwa podkarpackiego jest bowiem silnie ukie-
runkowane na rozwój gospodarczy. Znajduje to odzwierciedlenie w wykorzy-
stywanym od kilku lat haśle „stolica innowacji”, które w zamierzeniu władz 
samorządowych ma silnie wyróŜniać (pozycjonować) ten ośrodek na tle innych 
polskich jednostek terytorialnych.  

Wizerunek miasta a poczucie związku z miejscem studiowania 

Na potrzeby artykułu przyjęto, Ŝe identyfikacja lokalna studentów polega na 
emocjonalnym przywiązaniem do miejsca studiowania, w którym spędzają 
większość czasu, w okresie kilku lat pobierania nauki. W rzeczywistości zjawi-
sko toŜsamości lokalnej, odnoszące się do „zwykłych” mieszkańców miast, jest 
bardziej wielowymiarowe i zostało opisane w literaturze przedmiotu przez so-
cjologów i psychologów. Mimo to moŜna uznać, Ŝe do tej pory w niewystarcza-
jącym stopniu poczucie związku z danym obszarem pojawiało się w opracowa-
niach dotyczących marki terytorialnej oraz wizerunku miejsc. 

Istota wizerunku nie została w literaturze jednoznacznie zdefiniowana. Wy-
nika to z faktu, Ŝe problematyka kształtowania obrazu miejsca jest przedmiotem 
zainteresowania wielu nauk, w tym np. psychologii, socjologii, zarządzania2. 
Uwzględniając wiele zaproponowanych ujęć definicyjnych naleŜy przyjąć, Ŝe 
wizerunek ośrodka miejskiego jest konglomeratem skojarzeń na jego temat, jaki 
ukształtował się w umysłach adresatów działań marketingowych. Ma on cha-
rakter dynamiczny (zmienny w czasie) i powstaje jako efekt wielu bodźców 
docierających do odbiorców w dłuŜszym okresie. Na kształtowanie się wize-
runku wpływają nie tylko działania marketingowe podejmowane przez władze 
lokalne, ale równieŜ czynniki oddziałujące w sposób pośredni, np. opinie in-
nych osób (mieszkańców, studentów, turystów, inwestorów). 

Wizerunek jest tworem subiektywnym, odnoszącym się do konkretnych 
osób, będących jego odbiorcami, jednak to właśnie te indywidualizowane spo-
strzeŜenia, wyobraŜenia, opinie oraz sądy są czynnikami, które niejednokrotnie 
w procesie podejmowania decyzji zastępują informacje obiektywne. Wykre-

                                                 
2 A. Stanowicka-Traczyk, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie polskich miast, Ofi-

cyna Wyd. Branta, Bydgoszcz–Olsztyn 2008, s. 14. 
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owanie silnej pozytywnej marki miasta jest obecnie istotnym czynnikiem bu-
dowania jego przewagi konkurencyjnej. Niewątpliwie to właśnie m.in. wizeru-
nek wpływa oraz kształtuje toŜsamość mieszkańców i uŜytkowników miasta, co 
związane jest z umacnianiem poczucia więzi z daną przestrzenią3. 

MoŜna załoŜyć, Ŝe emocjonalny związek studentów z ośrodkiem akademic-
kim jest pochodną wizerunku, jaki wytworzył się w umysłach młodych osób. 
PrzełoŜenie się tego obrazu na chęć pozostania w danym mieście zaleŜy w duŜej 
mierze od tego czy atrybutami wizerunku są bogate moŜliwości dotyczące roz-
woju jednostki oraz perspektywy podjęcia przez nią satysfakcjonującej pracy 
pod studiach. 

Znaczenie kształtowania więzi z ośrodkiem akademickim 

Miasta i regiony coraz silniej rywalizują między sobą, starając się wykre-
ować rozpoznawalny oraz wyrazisty wizerunek. Ma on przyczyniać się do po-
zyskiwania nabywców dla oferowanego produktu terytorialnego. Jedną z grup 
takich nabywców są inwestorzy zewnętrzni – zarówno krajowi, jak i zagranicz-
ni – dla których kluczowy argument w procesie budowania marki miejsc stano-
wią profesjonalne zasoby ludzkie. Wysoko wykwalifikowani pracownicy stają 
się zatem cennym zasobem danego obszaru, jak równieŜ podstawowym stymu-
latorem uzyskiwania trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy oraz 
innowacyjności4. W dzisiejszej rzeczywistości najwaŜniejszą funkcją pozytyw-
nego wizerunku staje się zatem stymulowanie rozwoju gospodarczego przez 
napływ inwestycji oraz wykwalifikowanych kadr, co przekłada się na podnie-
sienie jakości Ŝycia danej społeczności i dynamikę rozwoju regionalnego5.  
W tym kontekście specjalnego znaczenia nabiera zatrzymanie w mieście oraz 
regionie absolwentów szkół wyŜszych, kształcących kadry na potrzeby lokalne-
go przemysłu (często w ramach rzadko spotykanych kierunków). To jednak czy 
absolwenci (szczególnie osoby przybyłe na studia spoza ośrodka akademickie-
go) nie wyjadą po ukończeniu studiów, zaleŜy w duŜej mierze od ich psycholo-

                                                 
3 M.E. Sokołowicz, E.M. Boryczka, E. Kina, A.W. Tomaszewska, J. Zasina, M. Feltynowski, 

Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyŜszych. Raport z badań – IV edycja 
(2009–2010), Wyd. Biblioteka, Łódź 2010, s. 4. 

4 T. Domański, Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów Marketing akademicki – nowe 
wyzwania strategiczne, w: Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. T. Domański, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 22–23. 

5 R. Maćkowska, Budowanie wizerunku regionu, w: Budowanie społeczności lokalnej. Jak 
rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem?, red. A. Adamus-
Matuszyńska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 70. 
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gicznego zakorzenienia w danym miejscu, jakie uda się wytworzyć przy pomo-
cy działań wizerunkowych.  

Lokalny patriotyzm oraz przywiązanie do miejsca studiowania wydają się 
być szczególnie istotne w kontekście obserwowanej od lat emigracji mieszkań-
ców wielu polskich miast. O ile mobilność pracowników naleŜy uznać samą  
w sobie za zjawisko pozytywne (istotne dla rozwoju całej Unii Europejskiej 
oraz gospodarek poszczególnych krajów), o tyle odpływ wysoko wykwalifiko-
wanego personelu ma wydźwięk pejoratywny. Proces ten, powszechnie nazy-
wany „drenaŜem mózgów” (ang. brain drain), jest niekorzystny dla miast  
i regionów, które za jego sprawą tracą dobrze wyszkolony personel. Emigracja 
wykształconych osób moŜe okazać się korzystna tylko wówczas, gdy pracowni-
cy, którzy wcześniej opuścili kraj lub region, powrócą w przyszłości, bogatsi  
o nowe doświadczenia, wiedzę oraz środki finansowe. Nigdy jednak nie wia-
domo czy wrócą w to miejsce, z którego wyjechali6. 

Mieszkańców miast, z punktu widzenia stopnia mobilności, moŜna podzie-
lić na dwie grupy: mało mobilną oraz o wysokiej skłonności do przemieszcza-
nia się. Do pierwszej z nich naleŜą przede wszystkim osoby starsze, mniej ak-
tywne, mało przedsiębiorcze, mniej konkurencyjne, charakteryzujące się niŜ-
szymi dochodami, o mniejszej otwartości na zmiany. Społeczność o wysokim 
potencjale mobilności tworzą natomiast głównie osoby młode, dobrze wykształ-
cone, szukające atrakcyjnego miejsca pracy po studiach. W tej grupie znajdują 
się takŜe przedsiębiorcy, którzy nie mogą realizować swoich projektów na ryn-
ku lokalnym, wykładowcy, ludzie nauki, ludzie kultury itp.7 Absolwenci szkół 
wyŜszych stanowią zatem grupę osób o wysokiej skłonności do zmiany miejsca 
zamieszkania. W związku z tym wymagają oni szczególnego podejścia w ra-
mach aktywności marketingowej ośrodków akademickich nastawionych na 
rozwój i to zarówno na etapie studiowania, jak i bezpośrednio po zakończeniu 
nauki (w momencie podejmowania decyzji o miejscu osiedlenia się). 

Głównym celem działań komunikacyjnych, podejmowanych w odniesieniu 
do studentów, powinien być wzrost ich poziomu satysfakcji z Ŝycia w danym 
miejscu, a w efekcie wzmocnienie postaw patriotyzmu lokalnego. Ten ogólny 

                                                 
6 W. Rudolf, Territorial marketing as a method of reduction of outward migration, „Compara-

tive Economic Research” 2009, Vol. 12, Iss. 3, s. 125. 
7 T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorial-

ny – strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 
1997, s. 22–23. 
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cel moŜe zostać osiągnięty przez realizację kilku celów szczegółowych, do któ-
rych naleŜą8: 

– rozwój i dywersyfikacja form wykorzystywanych do komunikowania 
się z młodzieŜą akademicką, 

– uświadomienie studentom, Ŝe miasto troszczy się o zaspokajanie ich po-
trzeb, 

– wzmocnienie poczucia identyfikacji (więzi) z miastem, 
– umoŜliwienie studentom wywierania wpływu na decyzje podejmowane 

przez władze lokalne, 
– przekonanie o korzyściach związanych z lokalizacją na terenie miasta 

zewnętrznych inwestycji gospodarczych czy teŜ ze wzrostem liczby 
przyjeŜdŜających turystów, co w przyszłości zwiększy szanse znalezie-
nia pracy. 

Zrealizowanie tych zadań wymaga od władz lokalnych podejmowania dzia-
łań na poziomie produktu terytorialnego oraz w płaszczyźnie komunikacji mar-
ketingowej. Pierwszy wymiar odnosi się do zbudowania odpowiedniej oferty  
w ramach subproduktów adresowanych do studentów (m.in. mieszkaniowego, 
rozrywkowo-kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego). Drugi obszar działań do-
tyczy natomiast takiego doboru treści komunikatów, jak równieŜ form ich roz-
powszechniania, które pozwolą skutecznie docierać do przedstawicieli młodzie-
Ŝy akademickiej, kształtując w ich umysłach poŜądany wizerunek (np. ośrodka 
innowacyjnego, kosmopolitycznego, otwartego na młodych ludzi). Niektóre  
z polskich miast od kilku lat podejmują intensywne działania marketingowe 
ukierunkowane na przyszłych, obecnych oraz byłych studentów (m.in. Poznań, 
Wrocław, Łódź). W wypadku Rzeszowa aktywność bezpośrednio skierowana 
do tych grup docelowych miała jak do tej pory jedynie incydentalny charakter 
(w 2008 roku zrealizowano kampanię „Rzeszów zdaje egzamin”). 

Postrzeganie miejsca studiowania – ujęcie empiryczne (na przykładzie Rze-
szowa i studentów Politechniki Rzeszowskiej) 

Wizerunek miejsca studiowania był przedmiotem badania przeprowadzone-
go wśród studentów Politechniki Rzeszowskiej w 2010 roku9. Dane empiryczne 
pozyskano dzięki ankiecie audytoryjnej. Do próby badawczej, liczącej 207 

                                                 
8 E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdroŜenia, Wol-

ters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 130. 
9 Przeprowadzone badanie było elementem szerszego projektu pt. „Miasto i jego promocja  

w opinii studentów”, zrealizowanego wśród studentów z Rzeszowa i Białegostoku przez autora 
artykułu oraz dr Ewę Glińską z Politechniki Białostockiej. 
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osób, wybrano osoby kształcące się na kierunku „zarządzanie”, które przynajm-
niej od roku studiowały w Rzeszowie. Większość indagowanych osób stanowi-
ły kobiety (66,2%), zaś co trzeci respondent był męŜczyzną (33,8%). Studenci 
na stałe zameldowani w Rzeszowie stanowili 18,4% próby objętej badaniem, 
zaś z innych miejscowości województwa podkarpackiego pochodziło 63,8% 
uczestników ankiety. Osoby pochodzące spoza Podkarpacia stanowiły 16,4% 
badanej grupy, a 1,4% respondentów nie wskazało miejsca swojego stałego 
zamieszkania. 

W badaniu uwzględniono wiele aspektów odnoszących się do wizerunku 
stolicy województwa podkarpackiego, m.in. respondentów poproszono o to, aby 
zadeklarowali, kim najbardziej się czują. Najwięcej z nich, bo blisko połowa 
(47,8%), stwierdziło, Ŝe przede wszystkim czuje się Polakiem lub Polką (rys. 
1). W dalszej kolejności przedstawiciele młodzieŜy akademickiej identyfikowa-
li się z miejscem swojego pochodzenia (22,2%) oraz Rzeszowem lub woje-
wództwem podkarpackim (po 8,7%). Tylko co dziesiąta z pytanych osób  
w pierwszej kolejności przypisywała sobie miano Europejczyka/Europejki lub 
„obywatela/obywatelki świata”. 
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Rys. 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Kim czuje się Pan/Pani najbardziej?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

W zakresie poczucia przynaleŜności do konkretnego obszaru wystąpiły nie-
znaczne róŜnice ze względu na płeć (rys. 2). Kobiety częściej identyfikowały 
się z krajem (51,8%). Z kolei wyŜszy odsetek męŜczyzn wskazywał na to, Ŝe 
czuje się mieszkańcem miejscowości, z której pochodzi (27,1%). 

W ramach badania starano się określić, jakie atrybuty przypisywane są sto-
licy województwa podkarpackiego. Blisko 60% studentów zgodziło się z tym, 
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Ŝe Rzeszów to miasto europejskie (rys. 3). Przeciwnego zdania była co dziesiąta 
z pytanych osób. 
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Rys. 2. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Kim czuje się Pan/Pani najbardziej?” z podziałem na 
płeć 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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Rys. 3. Struktura odpowiedzi na pytanie:„W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, 
Ŝe Rzeszów to miasto...?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Zdecydowana większość respondentów, bo aŜ 3/4, zadeklarowała, Ŝe  
w przyszłości chętnie będzie powracać myślami do miejsca swoich studiów.  
Z kolei niebyt miło miasto będzie wspominało 21,3% przedstawicieli młodzieŜy 
akademickiej. Tylko 8,7% indagowanych studentów zaakceptowało stwierdze-
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nie wskazujące na to, Ŝe Rzeszów to ośrodek, z którego kaŜdy chciałby się wy-
rwać. Odmienną opinię przedstawiło 60,9% uczestników badania. Z kolejnym 
pejoratywnym określeniem, przypisującym mieszkańcom miasta zaścianko-
wość, zgodziło się 13% studentów. Ten pogląd zanegowała połowa responden-
tów. Co trzecia z osób kształcących się w największym mieście Podkarpacia 
uznała, Ŝe jest to typowy ośrodek dla wschodniej Polski. Niespełna 20% ankie-
towanych było odmiennego zdania.  

Studentów zapytano takŜe o to, czy wiąŜą swoją przyszłość z ośrodkiem,  
w którym obecnie się kształcą. Ponad połowa respondentów odpowiedziała, Ŝe 
ma lub raczej ma takie plany (rys. 4). Co czwarta z ankietowanych osób nie 
utoŜsamiała swojego przyszłego Ŝycia z Rzeszowem, a 22,2% studentów nie 
potrafiło się jeszcze w tej kwestii wypowiedzieć. 

zdecydowanie tak
8,2%

raczej tak
46,4%

raczej nie
20,3%

zdecydowanie nie
2,9%

trudno powiedzieć
22,2%

Rys. 4. Struktura odpowiedzi na pytanie:„Czy wiąŜe Pan/Pani swoją przyszłość z Rzeszowem?” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Przywołany fragment wyników badania stanowi tylko część zgromadzone-
go materiału empirycznego. Pozwala jednak sformułować wnioski odnoszące 
się do poczucia przynaleŜności rzeszowskich studentów do miejsca, w którym 
studiują. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie pokazało, Ŝe studenci odczuwają najsilniejszy 
związek ze swoim krajem (taki pogląd deklarowały częściej kobiety niŜ męŜ-
czyźni). Druga pod względem liczebności grupa respondentów potwierdziła 
natomiast występowanie psychologicznych związków ze swoimi „małymi oj-
czyznami” (miejscowościami, z których pochodzą). Z kolei większość osób 
studiujących w Rzeszowie nie utoŜsamiała się z miejscem pobierania nauki. 
Takie deklaracje raczej nie dziwią, gdyŜ wielu z respondentów pochodziło spo-
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za Rzeszowa. NaleŜy przypuszczać, Ŝe silniejsze utoŜsamianie się z tym mia-
stem wykształci się dopiero z czasem u tych osób, które po zakończeniu nauki 
nie wyjadą i rozpoczną pracę, a następnie załoŜą rodzinę (chęć związania się  
z Rzeszowem po studiach zadeklarowała ponad połowa respondentów). Okre-
ślenie stopnia identyfikacji absolwentów szkół wyŜszych ze stolicą wojewódz-
twa podkarpackiego wymaga jednak przeprowadzenia dalszych badań. 

W kontekście otrzymanych wyników naleŜy stwierdzić, Ŝe rzeszowskich 
studentów nie powinno się raczej postrzegać jako lokalnych patriotów. Trudno 
ich takŜe uznać za kosmopolitów, skoro niewielu uczestników badania przypi-
sało sobie miano „Europejczyka/Europejki” lub „obywatela/obywatelki świata”. 
W większości respondenci uwaŜali jednak, Ŝe stolica województwa podkarpac-
kiego utoŜsamia cechy europejskiego ośrodka. Jest to pozytywny przejaw po-
strzegania miasta przez osoby w nim studiujące. Podobnie jak i to, Ŝe Rzeszów 
ma wizerunek miejsca, do którego zawsze będą chętnie powracać myślami. 

Budowanie związku rzeszowskich studentów z miastem nabiera szczegól-
nego znaczenia w kontekście utrzymania korzystnego trendu, jakim jest obser-
wowany od wielu lat wzrost liczby mieszańców. Rzeszów jest bowiem ośrod-
kiem, w którym przybywa zameldowanych osób (obecnie jest ich ok. 180 tys.). 
Z jednej strony jest to efekt kilkukrotnego poszerzenia granic miasta, z drugiej 
zaś – rezultat migracji zarobkowej i przenoszenia się osób z mniejszych miej-
scowości do stolicy regionu. Sporą grupę wśród nowych mieszkańców stanowią 
jednak absolwenci rzeszowskich szkół wyŜszych, poszukujący w mieście pracy 
bezpośrednio po zakończeniu studiów. Warto przy tym zauwaŜyć, Ŝe o ile Rze-
szów utrzymuje dodatnie saldo migracji, to całe województwo podkarpackie 
naleŜy do obszarów, z których wyjeŜdŜa najwięcej Polaków (w ostatnich latach 
bilans migracji w ujęciu rocznym kształtował się na ujemnym poziomie i wyno-
sił od 2 tys. do 4 tys. osób).  

Wysoko wykwalifikowane kadry w coraz większym stopniu stają się klu-
czowym czynnikiem zdobywania przewagi konkurencyjnej przez polskie miasta 
i regiony. Taka sytuacja dotyczy takŜe Rzeszowa, które swój rozwój zamierza 
oprzeć na przemyśle i innowacyjnych technologiach, w tym przede wszystkim 
związanych z lotnictwem oraz branŜą informatyczną. W Rzeszowie swoje sie-
dziby ma wiele podmiotów zrzeszonych zarówno w Stowarzyszeniu Grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” (największym  
w Polsce klastrze przemysłowym), jak i w Klastrze Firm Informatycznych Pol-
ski Wschodniej „Klasterit”. W związku z tym priorytetem dla władz lokalnych 
powinno być zatrzymanie w mieście oraz regionie absolwentów szkół wyŜ-
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szych, którzy ukończyli kierunki studiów istotne z punktu widzenia rozwoju 
ośrodka. Realizacja tego celu zaleŜeć będzie przede wszystkim od skuteczności 
podejmowanych działań w zakresie poprawy jakości Ŝycia mieszkańców, jak 
równieŜ prowadzonych działań marketingowych, przyczyniających się do po-
głębiania związków psychologicznych przyszłych absolwentów szkół wyŜszych 
z Rzeszowem i Podkarpaciem. 
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Аннотация 

Одной из актуальных проблем управлении в постсоциалистических странах являются 
способы и методы использования политического маркетинга. Важной частью структуры 
прагматики этой дисциплины, с учетом ее специфических особенностей в странах 
Восточной Европы, является действие так называемых политических технологий. В статье 
предложены анализ определений, характеристика основных черт и видов основных таких 
технологий, показан их манипулятивный характер и способность влиять через средства 
массовой информации на общественное сознание в странах молодой демократии. 

Ключевые слова: политическая технология, манипуляция, избирательная кампания, 
общественное сознание, политический маркетинг 

Введение 

Технологии проведения избирательных кампаний, реализации 
политических проектов, а также использования инструментов 
политического маркетинга в России принято называть «политическими 
технологиями», а людей, профессионально занимающихся ними – 
политическими технологами. 

Политические технологии в праксеологическом значении можно 
определить как совокупность методов, приемов и техник воздействия на 
человека с целью изменения его политического мышления, убеждений  
и поведения. 

                                                 
1 guga@prz.edu.pl. 
2 tag@prz.edu.pl. 
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Считается, что они возникли так же давно, как и сама политика. Уже  
в первобытных обществах были жрецы, шаманы, то ест специалисты по 
ритуалам и культам, внушению и манипулированию мнением толпы.  
В древней Греции были разработаны приемы публичной полемики, 
риторики и аргументации ad baculinum (палкой), как и ad crumenam 
(кошельком, карманом). Впервые методы привлечения сторонников были 
описаны Аристотелем в его работе под названием «Политика». В древнем 
Риме были усовершенствованы правовые механизмы и созданы 
институты, позволяющие управлять различными политическими 
процессами, в том числе избирательными. 

Дальнейшее развитие политтехнологии получили в Новое время 
(благодаря интенсивным выборным процессам, напр. в США) и в новейшее 
время в тоталитарных обществах (благодаря востребованности методов  
и техник пропаганды). 

В конце ХХ в. в условиях изменившегося и глобализирующегося 
общества произошел скачок в понимании сущности политических 
технологий. Если раньше их целью было подавление собственного 
сознания и воли индивидов, внушение, манипуляция бессознательными 
мотивами и иррациональными способами, то теперь «манипуляция 
строится на провоцировании свободной воли, сознания и субьективности 
человека»3. 

В настоящее время, утверждают российские авторы Е.Малкин  
и Е.Сучков, «областью применения политических технологий явяется 
публичная политика»4, т.е. политика, направленная на внедрение в массовое 
сознание той или иной идеологии, политических идей и позиций, 
положительных образов политиков, а также на обеспечение массовой 
поддержки гражданами указанных идей и политиков. 

Публичная политика является лишь одной из составляющих единого 
политического процесса, включающего в себя также «кулуарную», или 
«элитарную» политику; действия по завоеванию поддержки (или 
устранению противодействия) политических, экономических и иных элит. 
Провести точную разделяющую грань между публичной и «элитарной» 
политикой крайне затруднительно. В большинстве случаев политик, решая 

                                                 
3 А.В. Беляков и др., Большая актуальная политическая энциклопедия, Изд. Эксмо, 

Москва 2009, с. 310. 
4 E. Малкин, E. Сучков, Политические технологии, Изд. Русская панорама, Москва 2008, 

с. 20. 
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конкретные политические задачи, одновременно работает и с элитами, и с 
массовым избирателем, в том числе пытается заручиться поддержкой 
элит, чтобы обеспечить себе более благоприятные возможности 
воздействия на граждан, а через поддержку граждан усиливает свои 
позиции в элитах. Выделение в политическом процессе публичной  
и элитарной составляющей с технологической точки зрения оправдано 
разными способами их применения. В России позиции в элитах нередко 
приобретаются ценой пренебрежения интересов массового избирателя. 
Или, напротив, расплатой за обретение поддержки граждан является 
конфликт с элитой. 

Политические технологии, как технологии осуществления публичной 
политики, относятся только к публичной составляющей политического 
процесса и никак не затрагивают его элитарную составляющую. 
Естественно, у элитарной политики есть свои технологии – в России 
зачастую «подковерные». 

В принципе, политические технологии существуют и используются 
постольку, поскольку в обществе имеется в наличии публичная политика, 
причем конкурентная публичная политика. При тоталитарном режиме 
часть публичной политики превращается в официальную пропаганду, 
часть же уходит в конспирацию и проявляется в виде нелегальной 
агитации. Мы рассматриваем политтехнологии применительно к более 
или менее «свободному» режиму России, характерной чертой которого 
являются конкурентные выборы власти.  

Целью данной статьи является функциональная характеристика 
понятия «политическая технология» в системе теории политического 
маркетинга с учетом специфики ее применения на политическом рынке 
России. 

Сферы приложения политических технологий 

Главной сферой применения политических технологий являются 
избирательные кампании – кульминация публичной политики, когда 
конкурентная борьба достигает максимального накала. «Для методов 
политтехнологии это момент истины, когда каждый из них проходит 
окончательную проверку на пригодность и эффективность в столкновении 
с другими технологиями»5. Поэтому, говоря о политических технологиях, 
в первую очередь целесообразно рассматривать избирательные 

                                                 
5 Е. Малкин, Е. Сучков, Политические технологии, с. 23. 
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технологии, т.е. технологии подготовки и проведения избирательных 
кампаний. 

Следующей областью применения политтехнологий являются 
политические кампании по поддержке (или противодействию) тех или 
иных действий власти, политиков, а также различных институтов 
гражданского общества. Политические кампании обычно не привязаны  
к конкретной дате выборов и не имеют столь жесткой законодательной 
регламентации, как выборные кампании. В то же время они напрямую 
связаны с избирательными кампаниями, поскольку их проведение 
является одним из наиболее эффективных средств подготовки 
политических партий и отдельных кандидатов к будущим выборам. 
Политические технологи в этот период заботятся о создании и поддержке 
положительного имиджа подопечных политических субьектов. 

Политические кампании приобретают особую роль в моменты 
обострения отношений между обществом и властью, особенно когда власть 
злоупотребляет административным ресурсом на выборах. В подобных 
случаях избирательная кампания может без всякого перерыва перейти  
в политическую кампанию протеста и далее – в революцию. В минувшем 
десятилетии именно так развивались события в Грузии, Украине  
и Киргизии. В принципе описанная трансформация (выборы-протест-
революция) также является областью применения определенных 
политических технологий. 

«Арабская весна» это тоже пример использования политических 
технологий, только в данном случае за пределами России. Вообще все 
политические проекты, т.е. деятельность, ход и результаты которой 
используются в публичной политике, также являются предметом 
политтехнологий. Формы проектов могут быть очень разнообразны,  
а подчас и весьма неожиданны. Например, возврат в некоторых арабских 
странах к подлинности и чистоте мусульманского строительства 
общественных и государственных отношений. Как и политические 
кампании, политические проекты являются мощным средством 
подготовки к избирательным кампаниям. 

После представления общего понятия политтехнологии уместно 
перейти к анализу основных ее концептов и определений.  

Простую и прозрачную схему данной категории представил известный 
украинский политолог В. Бебык. Согласно его представлению, 
политическая технология – это совокупность методов и систем 
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последовательных действий, нацеленных на достижение определенного 
политического результата; интегральное понятие, которое можно 
использовать в анализе функционирования всех элементов политической 
сферы общества6. Автор пишет, что еще 2000 лет назад в известном 
индийском произведении «Артхашастра» («Ремесло власти») описана 
технология построения отношений официальных властей с неформальными 
организациями. Предлагалось, например, не запрещать неформалам 
объединяться, а лишь создавать объективные условия для их дезинтеграции 
и нейтрализации, в частности, привлекая в среду лидеров соблазнительных 
женщин, которые могли бы отвлечь их внимание от политической борьбы. 
В. Бебык проводит классификацию политических технологий, используя 
критерий специфики отдельных видов политической деятельности.  

В его классификации представлены оригинальные виды технологий: 
− формирования общественного сознания,  
− социализации личности,  
− согласования общественных интересов,  
− разрешения конфликтов.  
Важным источником функционирования политических технологий 

автор считает политическую информацию, понимаемую как совокупность 
данных о политических структурах, политических отношениях, 
политическом сознании и политической деятельности. Лишь на основе 
обладания такой информацией возможно применение эффективных 
политических технологий с целью достижения в обществе стабильности, 
согласия и создания политических условий для динамичного  
и гармоничного развития.  

Более углубленная характеристика политических технологий 
содержится в работах Н. Головатого. Киевский ученый указывает, что  
в политической практике «они появляются как совокупность методов 
применения объективных законов политики, материализация абстракций 
политической науки в конкретные решения, документы, нормативы, 
распоряжения. Политические технологии являются системой средств, 
благодаря которым реализуются политические ценности, интересы. Они 
являются неотъемлемым структурным элементом политической культуры 
отдельных субьектов политики, общества в целом»7. Н. Головатый 
подчеркивает, что без знания особенностей, классификации, специфики 
                                                 

6 В. Бебик, Менеджмент виборчої кампанії, Вид.МАУП, Київ 2001, с. 55. 
7 Н. Головатый, Политический менеджмент, Изд. „Персонал”, Киев 2010, с. 221. 
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политических технологий и без умения их использовать добиться успеха  
в политической деятельности практически невозможно. А для 
практического овладения ими прежде всего нужны соответствующая 
научно-теоретическая подготовка, умение изучать и анализировать 
объективные условия, в которых действуют конкретные субъекты 
политики. Политические технологии, по мнению автора, можно разделить 
на общие (затрагивающие интересы многих субъектов политического 
процесса) и индивидуальные (присущие отдельным субъектам политики). 

Среди первых самыми распространенными являются технологии 
завоевания (избирательный процесс как комплекс специальных 
технологий) и удержания власти. 

Индивидуальные же технологии используются в процессе 
политической деятельности отдельными политиками. Они связаны  
с завоеванием популярности, умением контактировать с гражданами 
(избирателями, членами различных партий, объединениями), мастерством 
дискутировать, произносить речи, проводить митинги, собрания, 
совершенствовать собственный имидж. Примером может служить приезд 
экс-президента Украины Леонида Кучмы в Давос накануне объявления 
приговора в Киеве по делу Гонгадзе, в январе 2013 года. Чтобы „обелить” 
свой имидж в Европе, он заявил, что уверен в непричастности Юлии 
Тимошенко к заказному убийству политика и бизнесмена Е. Щербаня. 

Существуют базовые и второстепенные политические технологии.  
К базовым принадлежат технологии, которые используются во время 
организации и проведения избирательных кампаний, предотвращают 
социально-политические конфликты и способствуют достижению 
политического консенсуса в обществе. 

К второстепенным относят технологии принятия политических 
решений, организации массовых политических акций.  

Теоретическая концепция и классификация политических 
технологий 

В российской политологической литературе представлены как 
отдельные определения, так и целостные концепции рассматриваемого  
в нашем исследовании понятия8. В качестве примера первого вида 
приведем дефиницию А. Белояра (2007): „Политические технологии – 

                                                 
8 A. Gugnin, G. Ostasz, T. Gugnina, A. Gierczak, Polityka i marketing. Próba analizy funkcjo-

nalno-strukturalnej, Wyd. Amelia, Rzeszów 2012, s. 148–159. 
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одна из областей деятельности политиков, тесно связанная с выборными 
технологиями, где происходит отработка и внедрение различных способов 
манипуляции общественным мнением. Под политическими технологиями 
можно понимать действия, повышающие эффективность политических 
групп и организаций, участвующих в борьбе за государственную власть. 
Политические технологии включают в себя два основных типа методов: 
методы, которые практически не зависят от места или времени реализации 
политической стратегии (универсалистский компонент политических 
технологий); а также методы и механизмы, ориентированные на 
тщательный учет и места, и времени (конкретно-эвристический компонент 
политических технологий)”9. 

Однако на наш взгляд нельзя согласиться с утверждением автора, что 
политтехнологии служат только манипуляции сознанием граждан. Это 
свело бы к нулю позитивную роль политического маркетинга. 

Что касается целостной современной концепции российских авторов  
в области данной проблематики, то ее следует представить более 
подробно, чтобы проследить связь между объективными причинами 
появления на политическом рынке и конкретными видами, техниками  
и специфическим концептом действия 

В любом обществе и государстве политические процессы, по мысли 
российских исследователей, могут рассматриваться с двух сторон: 

– как проявление специфической общественной сферы, обладающей 
социальными границами, внутренними и внешними 
взаимозависимостями, набором акторов, собственными 
институтами и механизмами развития, 

– как совокупность конкретных проблем, требующих решения со 
стороны государства и других политических акторов, применения 
ими конкретных средств распределения соответствующих 
ресурсов, налаживания контактов с контрагентами, методов 
урегулирования конфликтов и т.д.  

Межгрупповая конкуренция в сфере власти предстает в качестве 
практических способов и процедур управления, принятия решений, 
урегулирования конфликтов, установления коммуникаций и других 
процессов, выявляющих особый уровень политических зависимостей  
и связей. С этой стороны политические процессы представляют 

                                                 
9 А. Белояр, Толковый словарь демократического новояза и эвфемизмов, Изд. Редакция 

2, Москва 2007, с. 355. 
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переплетение разнородных (психологических, материальных, финансовых, 
правовых и прочих) явлений, реально воздействующих на ход событий. 

Таким образом, решение конкретной проблемы означает не только 
понимание человеком целей и средств их достижения, но и выработку 
конкретных способов их воплощения на практике, т.е. применение 
определенных технологий решения задачи.  

Политические технологии представляют собой совокупность 
последовательно применяемых процедур, приемов и способов 
деятельности, направленных на наиболее оптимальную и эффективную 
реализацию целей и задач конкретного актора при решении политической 
проблемы10. 

Применительно к различным областям политической сферы 
специфические наборы политических технологий представлены  
в анализируемой концепции в форме:  

− политического маркетинга (выражающего способы продвижения 
товаров на политическом рынке), 

− политического менеджмента (характеризующего приемы 
управленческо-регулятивной деятельности при принятии 
политических решений), 

− политического имиджмейкинга (раскрывающего средства 
целенаправленного создания облика того или иного, 
политического актора) и т.д. 

В концепции указывается, что потребность в формировании 
политических технологий проявляется там и тогда, где и когда возникает 
потребность в урегулировании постоянно складывающихся ситуаций и где 
наличествуют вполне определенные требования к условиям и результатам 
данного типа деятельности (например, в проведении выборов, принятии 
решений, урегулировании конфликтов и т.д.).  

Среди причин появления политических технологий российские авторы 
выделяют: 

a) необходимость более рационального, простого и эффективного 
способа реализации практических целей, применения власти  
и осуществления управления; 

b) снижение непредсказуемости взаимодействий различных акторов  
и неопределенности ситуации в области перераспределения 

                                                 
10 А.И. Соловьёв, Политология: политическая теория и политические технологии, Изд. 

Аспект пресс, Москва 2001, с. 128–132. 
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государственных ресурсов, регулирования кризисных и форс-
мажорных обстоятельств; 

c) потребность в применении экономичных и ресурсосберегающих 
способов управления государственным (корпоративным) 
имуществом, кадровыми и техническими структурами; 

d) необходимость придания устойчивости взаимоотношениям 
участников политического процесса, расширяющего возможности 
достижения целей большим числом субъектов в различных, но 
схожих условиях; 

e) необходимость эффективного управления объектами человеческих 
притязаний; 

f) возможность более четкого определения критических, 
пограничных значений политического процесса, за рамками 
которого акторы утрачивают возможность управления ситуацией. 

Следовательно, технологии функционально направлены на 
достижение целей в соответствии с интересами, функциями и целями 
субъектов, которые могут состоять в привлечении и экономии ресурсов, 
стабилизации или дестабилизации положения в государстве, организации 
выборных кампаний, оперативном информационном обеспечении 
принятия решений, согласовании интересов при выработке 
государственных программ и т.д. 

По мнению авторов концепции политические технологии как 
совокупность приемов и процедур целенаправленной деятельности не 
только упорядочивают средства достижения цели, но и закрепляют 
очерёдность, последовательность действий, выработку определенных 
алгоритмов поведения субъекта. Технология вырабатывается лишь тогда, 
когда в процессе достижения цели складывается (и определенным образом 
закрепляется) известная последовательность операций, фиксирующая 
очередность применения определенных приемов и средств достижения 
конкретной цели11. 

Технологии нельзя смешивать с отдельными техниками или приемами 
политического взаимодействия. Технологии – это и процесс применения 
техник, направленных на достижение конкретной цели реально 
действующим субъектом, и результат этой деятельности. 

                                                 
11 А.И. Соловьёв, Политология: политическая теория и политические технологии, Изд. 

Аспект пресс, Москва 2001, с .136. 
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Политические технологии распространяются на все поле политической 
власти и государственного управления. В силу этого они включаются как 
в конвенциональные (легальные) процессы применения политической 
власти и соответствующего распределения ресурсов государства, так  
и в неконвенциональные, предполагающие использование приемов  
и процедур, прямо запрещенных законом или противоречащих 
политическим традициям и нормам (например, технологии подрывных 
акций, терроризма, проведения режиссируемых выборов, манипулирования 
общественным мнением и т.п.). 

Технологии ограничены по месту и времени их применения.  
У конкретного сочетания техник, способов и приемов деятельности 
существует свое «внутреннее время». 

Технологии направлены на рационализацию и упрощение действий во 
имя достижения цели и именно поэтому склонны к известной 
формализации и нормативному закреплению. В силу этого у технологий 
существуют некие верхние пределы, которые они не должны переступать, 
чтобы не превратиться в форму откровенного субъективизма.  

В зависимости от характера и масштаба действующего субъекта 
технологии отличаются по своим параметрам, ресурсам, оценкам их 
эффективности и т.д. Так технологии, рассчитанные на оптимизацию 
деятельности массовых политических субъектов, как правило, являются 
более прерывистыми, а потому и менее надежными. Поэтому, чтобы 
уверенно управлять поведением крупных социальных слоев, регулировать 
динамику общественных настроений и т.п., нужны большие вложения, 
ресурсное обеспечение и т.д. 

Из вышеизложенного следует, что технологическое знание в конечном 
счете представляют собой субъективную основу политической инженерии, 
которая занимается политическим проектированием (прогнозированием, 
планированием и программированием) и организацией практической 
деятельности институтов власти. Поэтому основной ценностью для 
технологий является даже не самое знание о том, как можно нечто 
сделать, совершить, а конкретное умение, навыки свершения действий  
и достижения целей. 

Содержание конкретных навыков и умений, которые выражаются  
в применении определенных приемов, процедур, техник и методик 
действий, непосредственно задается конкретными целями. Например,  
в рамках разрешения международных конфликтов – способы поиска 
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компромиссов между конфликтующими сторонами (например, Палестина 
и Израиль); в информационной сфере политической власти – приемы 
дезинформирования общественности или, напротив, борьбы против 
клеветнических измышлений соперников (например, тоталитарная 
идеология). 

Использование приемов и процедур непосредственно зависит и от 
состояния действующих субъектов, и от конкретных условий, в которых 
решается задача. Так, в условиях жесткого контроля государства за 
проведением выборов, как правило, не удается использовать многие 
«черные» и незаконные технологии борьбы с конкурентами и т.д. 

Конкретные приемы и способы деятельности непосредственно зависят 
и от наличия тех или иных кадровых структур, технического оснащения 
действующих лиц, наличия тех или иных (финансовых и пр.) ресурсов, 
влияющих на содержание политических технологий. Например, 
стесненный в материальных средствах избирательный штаб кандидата 
вынужден отказываться от организации его выступлений на телевидении 
или применения других эффективных, но дорогостоящих технологий 
соперничества, которые необходимы для достижения победы на 
выборах12. Данные компоненты политических технологий могут 
ограничивать способы решения поставленных задач. 

Формирование политических технологий осуществляется в зависимости 
от многих факторов политического процесса. Процесс формирования  
и функционирования технологий можно рассматривать с различных сторон:  

a) структурный подход – предполагает выявление знаний о проблеме, 
поиск оптимальных техник ее решения и технического 
обеспечения; 

b) пространственно-временной подход – выражает необходимость 
согласования применяемых средств с конкретными условиями 
места и времени, в которых решается проблема; 

c) процессуальный – раскрывает значение и условия формирования 
отдельных этапов процесса достижения целей.  

В целом технологии могут разрабатываться применительно  
к ограниченному числу ситуаций и к более распространенным.  

По своему источнику технологии могут формироваться различными 
способами: 

                                                 
12 А.И. Соловьёв, Политический дискурс медиакратий:проблемы информационной 

эпохи, „Политические исследования” 2004, № 1, с. 22. 
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− задаваться «сверху», правящими структурами; 
− в результате обобщения и рационализации опыта субъектов, 

постоянно действующих в подобных условиях; 
− комбинированным способом, когда нормативно-целевые задачи 

сочетаются с наблюдениями и опытом участвующих  
в практическом решении задачи лиц.  

Одни технологии могут устаревать, утрачивать (частично или 
полностью) свою эффективность; может сужаться диапазон их 
применения. Другие же технологии могут постоянно совершенствоваться, 
увеличивать свои «управленческие» способности. 

Выделяют следующие способы формирования технологий: 
субъективный, аналитический и ситуативно-аналитический. 

Наиболее важным и опасным с нашей точки зрения является первый. 
Субъективный способ основан на субъективном (волюнтаристском) 
подходе, закладывающем в основу конструирования оптимальной 
последовательности действий стандарты здравого смысла, практический 
опыт субъекта и его интуицию, симпатии, культурные стереотипы, 
привычки и прочие индивидуальные особенности его мировосприятия.  
И хотя они нередко оправданы и дают положительный результат  
(в кризисных ситуациях), при прочих равных условиях этот метод можно 
расценить как ограниченный и не обеспечивающий решения задач, 
стоящих перед технологиями. Примером формирования такой технологии 
может служить знаменитый сталинский приказ «Ни шагу назад», 
сыгравший немаловажную роль в переломный момент Отечественной 
войны. 

С нашей точки зрения аналитически составленная схема ситуации  
и динамика ее развития могут существенно расходиться с субъективной 
логикой создания практического технологического сценария, т.е. 
предполагаемой последовательности действий как заказчиком, так  
и исполнителем. Вот почему при формировании очередности действий 
субъекта по решению проблемы целесообразно различать собственно 
аналитический и практически-технологический результаты описания 
ситуации. 

Однако массив практического опыта не сводится к сведениям, 
почерпнутым из локально ограниченной ситуации. Формирование 
политических етехнологий базируется на универсальном российском  
и зарубежном опыте в решении аналогичных задач политической жизни. 
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В целом изложенная концепция всесторонне отражает сущность 
политтехнологий как специфических инструментов политического 
маркетинга и, по нашему мнению, может быть включена в прагматику 
современной политической науки. 

Практическое значение и манипулятивный характер политических 
технологий 

В эмпирической части работы уместно представить характеристику 
нескольких манипулятивных политических технологий, которые наиболее 
часто используются в последнее время в политической деятельности 
России и других стран СНГ. 
1. Телефонные технологии. Их много: от откровенной просьбы 

поддержать определенного политика, политическую организацию, до 
так называемого позднего звонка, когда конкуренты поднимают 
телефонными звонками сонных граждан, избирателей, чтобы 
дискредитировать противника или хотя бы посеять зерна сомнений 
относительно конкретного политического адресата13. 

2. Тайная договоренность о выдвижении кандидатуры, которая реально 
не претендует и не может выиграть выборы. Такая технология 
используется с тем, чтобы отнять голоса у оппозиционных 
претендентов на власть. 

3. Распространение слухов, сплетен. Это одна из наиболее 
распространенных и самых простых политических технологий, суть 
которой заключается в распространении любым способом 
клеветнических данных дискредитационного характера о любом 
субъекте политики, в первую очередь – о политических и общественных 
деятелях14. Примером может служить информация российских СМИ  
о лидерах новой оппозиции – С. Удальцове, А. Навальном, Б.Немцове, 
Э. Лимонове.  

4. Технология «лесть охлократии». Лесть приятна не только 
политическим деягелям, но и обычным гражданам, массам. 
Достаточно часто используется в странах СНГ, чтобы унизить 
неугодных верховным властям политиков или общественных деятелей, 
которые слишком «зарвались», сложно говорят или пишут. Их 
обвиняют в «избыточной теоретизации, которой простой народ не 

                                                 
13 Н. Головатый, Политический менеджмент, Изд.”Персонал”, Киев 2010, с. 225. 
14 Н. Куликова, Когнитивный диссонанс – показатель опасности всей системы власти, 

„Безопасность” 1995, №10, c. 92. 
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понимает», а такое высокомерие ему (народу) лишнее, вредное. При 
таких обстоятельствах у народа формируется иллюзия собственной 
непогрешимости, безошибочной оценки политической ситуации. 

5. Технология «маленькая победная война» – используется во время 
массовой избирательной кампании. Иногда невысокий рейтинг, 
популярность политика удается быстро повысить при помощи одной 
акции, события, к которому он был причастен лично. Это также может 
быть сумма достаточно разнообразных действий, благодаря которым 
отношение избирателей к конкретному лицу становится благосклоннее. 
Например, в России к моменту объявления Б. Ельциным своим 
преемником мало известного Владимира Путина, рейтинг его составлял 
не более 2%. Однако стоило ему в ответ на террористические акции  
в Москве объявить беспощадную войну чеченским боевикам, 
пообещать «мочить бандитов в сортире», как рейтинг доверия россиян 
повысился почти на 80%. 
Обобщая, следует подчеркнуть, что подобные технологии 

применяются не только в странах СНГ. Для Х. Сапатеро «маленькой 
победной войной» был террористический акт, устроенный исламистами  
в районе мадридского вокзала Аточа 11 марта 2004 года – именно он 
привел социалистов к победе на последовавших парламентских выборах. 
В Европе и США широко применяется технология слухов и сплетен, но  
в ее более изощренной форме – как «черный ПР». 

Заключение 

Итак, политические технологии как элемент системы политического 
маркетинга, существуют объективно. Однако, в настоящее время они 
переживают кризис в своем развитии, «их действенность снижена  
в результате спровоцированного политтехнологами перерождения 
системы СМИ в систему информационной дезориентации населения»15.  

Что касается развития политических технологий в будущем, то исходя, 
например, из российского опыта, можно утверждать, что: 

a) во-первых, политические технологии будут развиваться вне 
сложившейся западной парадигмы политического маркетинга;  

b) во-вторых, их развитие будет осуществляться не в теоретическом, 
а сугубо прагматическом и даже утилитаристическом ключе (что 

                                                 
15 П. Конотопов, Элитизм как основа русской национальной идеи, „ТИАРА” 2002, №3,  

c. 48. 
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видно, например, по ситуации со Э. Сноуденом и ее влиянии на 
изменение имиджа президента В. Путина в сторону агрессивности, 
неуступчивости и решимости, детерминированной намерением 
взять реванш за поражение на встрече Большой Восьмерки  
в Ирландии);  

c) в-третьих, усилится влияние политических технологий на общую 
государственную политику в области прав человека и демокра-
тических свобод (Беларусь, Украина).  

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к депо-
литизации общества, что снижает его политический иммунитет и делает 
беззащитным перед комплексом эстремистских идей. Поэтому в будущем 
в политической практике необходимо, как минимум,отказаться от 
использования манипулятивных маркетинговых технологий, ведущих  
к политическому кризису института государства. Считаем, что для выхода 
из образовавшейся кризисной зоны и консолидации общества необходимо 
структурировать и политически просвещать электорат, в том числе, и при 
помощи разъяснения механизмов политических технологий в странах 
молодой демократии. 

 
POLITYCZNE TECHNOLOGIE I ICH ZASTOSOWANIE 

 
Streszczenie 

 
Jednym z aktualnych problemów zarządzania w państwach posocjalistycznych, jakie wystę-

pują, są sposoby i metody zastosowania marketingu politycznego. WaŜną częścią struktury tej 
dyscypliny, z uwzględnieniem jej specyfiki w krajach Europy Wschodniej, jest działanie tzw. 
technologii politycznych. W artykule zaproponowano analizę definicji, charakterystykę podsta-
wowych cech i rodzajów takich technologii, pokazano ich manipulacyjny charakter i zdolność 
oddziaływania przez mass media na świadomość społeczną w krajach młodej demokracji. 

Słowa kluczowe: technologia polityczna, manipulacja, kampania wyborcza, świadomość spo-
łeczna, marketing polityczny 

 
 

POLITICAL TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATION 
 

Summary 
 

One of the current problems in the management of post-socialist countries are the ways and 
methods of use of political marketing. An important part of the structure of the discipline, taking 
into account the specificities of the countries of Eastern Europe, is the so-called action political 
technology. The article proposes an analysis of the definition, characteristics and types of the 
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basic features of these technologies, showing their manipulative nature and the ability to influence 
the mass media to raise public awareness in the young democracy. 

Keywords: political technology, political manipulation, election campaign, public awareness, 
political marketing 
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RANKINGI UCZELNI JAKO PRZEDMIOT OPINII ICH  
INTERESARIUSZY ORAZ ŹRÓDŁO INFORMACJI  

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 
 
 
 
Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza kryteriów konstruowania wyników i opinii środowiska akade-
mickiego na temat rankingów uczelni, jak równieŜ ich miejsca wśród innych mechanizmów 
oceny jakości kształcenia w szkołach wyŜszych oraz w procesie wyboru uczelni przez kandyda-
tów na studia. W artykule wykorzystano wyniki analizy źródeł wtórnych, w tym m.in. dotyczą-
cych procesu konstruowania najpopularniejszych światowych i polskich rankingów. Zaprezento-
wano takŜe wyniki badań autorki artykułu związanych z analizowanym obszarem tematycznym.  

Słowa kluczowe: rankingi uczelni, kryteria, metody oceny jakości usług edukacyjnych, szkoły 
wyŜsze, opinie  

Wprowadzenie 

Obecnie przed uczelniami stawiane są nieustannie nowe wyzwania doty-
czące jakości usług edukacyjnych, podyktowane m.in. kierunkami rozwoju 
szkolnictwa wyŜszego związanymi z realizacją procesu bolońskiego, globalną 
konkurencją, zmianami w oczekiwaniach i rynkowych zachowaniach młodych 
ludzi, postępem nauki, rozwojem gospodarki i społeczeństwa, wzrostem odpo-
wiedzialności względem poszczególnych grup interesariuszy, w tym studentów, 
pracodawców, państwa. Celem oceny jakości usług edukacyjnych uczelni jest 
przede wszystkim dostarczenie wszystkim tym grupom wiarygodnych informa-
cji o poziomie realizowanych przez uczelnie funkcji kształceniowych, badaw-

                                                 
1 hhall@prz.edu.pl. 
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czych i związanych z relacjami z otoczeniem, umoŜliwiających dokonywanie 
porównań i podejmowanie na ich podstawie słusznych wyborów. Jednym 
z narzędzi tej oceny o najbardziej subiektywnym charakterze są rankingi, któ-
rym poświęcono niniejszy artykuł.  

Metody oceny jakości usług edukacyjnych szkół wyŜszych 

Przyjęte w Polsce rozwiązania w zakresie zapewniania jakości kształcenia 
powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Educations Area”, 
przyjętym przez ministrów na konferencji w Bergen w 2005 roku, w którym 
określono standardy i wytyczne dotyczące wewnętrznego systemu zapewniania 
jakości kształcenia, jak równieŜ zewnętrznego systemu oceny jakości progra-
mów oraz instytucji i agencji zapewniania jakości kształcenia2. 

Obowiązek tworzenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości został 
wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z 12 
lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia3. Znowelizowana w 2011 
roku ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜszym4 stawia przed uczelniami nowe 
wyzwania w obszarze doskonalenia jakości kształcenia. Wynikają one z dalszej 
potrzeby harmonizacji polskiego systemu szkolnictwa wyŜszego z rozwiąza-
niami wdraŜanymi w Europejskim Obszarze Szkolnictwa WyŜszego. Prioryte-
towe znaczenie ma w tym względzie właśnie podnoszenie jakości studiów  
i efektywności szkolnictwa wyŜszego. Rozwiązania zawarte w ustawie mają na 
celu doprowadzenie do tego, aby polskie szkolnictwo wyŜsze osiągnęło lepszą 
pozycję w świecie, stało się atrakcyjnym miejscem prowadzenia badań dla 
uczonych z zagranicy, a takŜe atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy dla 
zagranicznych studentów5.  

Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich eta-
pów i aspektów procesu dydaktycznego powinien uwzględniać wszystkie formy 

                                                 
2 Polskie szkolnictwo wyŜsze, stan, uwarunkowania i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu War-

szawskiego, Warszawa 2009, s. 259–260. 
3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z 12 lipca 2007 r. w sprawie stan-

dardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a takŜe trybu 
tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz 
makrokierunki, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/26/29/2629/20070712_rozporzadzenie_ 
standardy_ksztalcenia.pdf (21.10.2011). 

4 Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, DzU nr 84, poz. 455. 

5 Uzasadnienie do projektu ustawy, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/mini 
sterstwo/Aktualnosci/UZASADNIENIE_do_projektu_ustawy_z__20100730.pdf (23.07.2010). 
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weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, 
osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznych, oceny dokonywane przez studentów oraz wnioski z monitorowania 
kariery zawodowej absolwentów uczelni6. Integralną częścią tego systemu są 
badania ankietowe, prowadzone wśród kandydatów na studia, studentów, ab-
solwentów i pracodawców, przy czym badania opinii studentów dotyczące za-
jęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich, którzy je prowadzą oraz badania 
losów absolwentów naleŜą obecnie do badań obowiązkowych (zgodnie z Usta-
wą z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym). Przedmiotem nie-
obowiązkowych badań są coraz częściej realizowane na uczelniach badania 
satysfakcji studentów, opinii i oczekiwań pracodawców względem absolwen-
tów.  

Do głównych metod słuŜących zewnętrznym mechanizmom zapewniania 
jakości kształcenia naleŜą:  

– akredytacja, 
– certyfikacja, 
– benchmarking. 
Akredytacja uczelni/kierunku studiów to zinstytucjonalizowana i systema-

tycznie prowadzona działalność, zgodnie z przyjętymi wymaganiami, która 
upewnia społeczność akademicką, opinię publiczną oraz inne zainteresowane 
podmioty otoczenia, Ŝe proces bądź program kształcenia ma jasno określone  
i prawidłowe cele, a uczelnia dotrzymuje warunków, umoŜliwiających ich osią-
gnięcie, faktycznie je realizuje i moŜna oczekiwać, Ŝe będzie je realizować  
w przyszłości7. WyróŜnia się akredytację: 

– obligatoryjną – państwową, dokonywaną przez Państwową Komisję 
Akredytacyjną,  

– nieobligatoryjną – środowiskową, dotyczącą wybranych kierunków stu-
diów8. 

                                                 
6 M. Tutko, Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia, Uniwersytet Jagielloński, 

http://www.jakosc.uj.edu.pl/wewnetrzne-systemy-zapewniania-jakosci-ksztalcenia (5.03.2012).  
7 Trends 2003. Progress towards European Higher Education Area, raport przygotowany dla 

European University Association, lipiec 2003, s. 81; J. Maciąg, Jakość edukacji wyzwaniem 
społeczeństwa XXI wieku, w: Jakość wobec wyzwań i zagroŜeń XXI wieku, red. N. Majchrzak,  
A. Zduniak, Wyd. WyŜszej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010, s. 25.  

8 Do polskich komisji środowiskowych realizujących nieobligatoryjną akredytację naleŜą m.in. 
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), Komisja Akredytacyjna Uczelni Me-
dycznych (KAUM), Fundacja Promocji i Akredytacji  Kierunków Ekonomicznych (FPAKE), 
Komisja Akredytacyjna Uczelni Rolniczych, Komisja Akredytacyjna Uczelni Pedagogicznych.  
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Certyfikacja jest szczególnym rodzajem audytu zewnętrznego, wykonywa-
nego przez niezaleŜną, upowaŜnioną jednostkę certyfikującą w celu przyznania 
certyfikatu, przy czym audyt zewnętrzny jest stosowaną w ewaluacji metodą 
formalnego badania i oceny zgodności badanego obiektu z określonymi wyma-
ganiami. Jest to ocena przeprowadzana w formie wizytacji zespołu oceniające-
go9. Certyfikaty wydawane są na ogół przez akredytowane lub cieszące się po-
wszechnym zaufaniem instytucje, np. instytucje branŜowe, środowiskowe, 
agencje rządowe. Wśród znanych i stosowanych certyfikatów jednostek moŜna 
wyróŜnić certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:200910 
(certyfikat taki ma, np. Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej). 

Benchmarking w wypadku uczelni to uniwersalna metoda oceny, polegają-
ca na ciągłym porównywaniu stosowanych procedur, działalności, funkcji, pro-
duktów itp. z celowo znalezionym i stosowanym przez najlepsze szkoły rozwią-
zaniem, tak aby wzorując się na nich i bazując na ich doświadczeniu uzyskać 
przewagę konkurencyjną lub zostać najlepszym w sektorze. Benchmarking 
stwarza szerokie moŜliwości zastosowania w szkolnictwie wyŜszym i moŜe się 
stać uŜyteczną techniką w walce konkurencyjnej w następujących zakresach:  

– jakość usług edukacyjnych, 
– procesy: dydaktyczny, naukowo-badawczy oraz administracyjny, 
– ludzie – pracownicy uczelni (motywacja, kwalifikacje, doświadczenie).  
Benchamarking jako metoda oceny jakości usług edukacyjnych uczelni jest 

szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii.  
W Polsce jego najpopularniejszą formą są rankingi11, ich celem tworzenia jest 
dostarczenie informacji o jakości usług edukacyjnych uczelni podmiotom z ich 
otoczenia, a szczególnie podejmującym decyzję o wyborze uczelni kandydatom 
na studia. Gromadzenie danych do rankingów polega na dobrowolnym wypeł-
nianiu przez respondentów (m.in. przedstawicieli uczelni, dysponujących nie-
zbędnymi informacjami i danymi) ankiet oceniających. Ich autorami w Polsce 
są przede wszystkim czasopisma, np. „Newsweek”, „Rzeczpospolita”, 
„Wprost”, „Home & Market”. Kryteriom, wynikom i wnioskom wynikającym  

                                                 
9 A. Hamrol, M. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 191. 
10 J. Maciąg, Jakość edukacji…, s. 26. 
11 Szerzej na temat zastosowania benchmarkingu w szkolnictwie wyŜszym: K. Hamalainenen, 

A.D. Jessen, M. Kaartinenen-Koutaniemi, D. Kristoffersen, Benchmarking in the improvement of 
Higher Education, ENQA, Helsinki 2003; J. Nazarko, K.A. Kuźmicz, J. Urban, Benchmarking 
szansą poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni, „Nauka i Szkolnictwo WyŜsze” 2009,  
nr 2/34, s. 4 i nast., za: J. Maciąg, Jakość edukacji…, s. 29–30. 
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z tworzenia i znaczenia najpopularniejszych światowych i polskich rankingów 
poświęcono kolejne części artykułu. 

Światowe i ogólnopolskie rankingi uczelni – kryteria i wyniki 

Do najwaŜniejszych światowych rankingów uczelni naleŜą QS World 
University Rankings, Times Higher Education World University Rankings au-
torstwa Thomson Reuters12 oraz Academic Ranking of World Universities (ran-
king szanghajski) – tabela 1. 

Pierwszy z wymienionych rankingów – QS World University Rankings jest 
jednym z najbardziej zaufanych światowych rankingów uniwersyteckich. Do 
kryteriów branych w nim pod uwagę naleŜą13: 

– reputacja akademicka, czyli subiektywna ocena uczelni przez naukow-
ców, ekspertów – 40% ogólnej punktacji,  

– reputacja wśród pracodawców – 10%,  
– liczba nauczycieli akademickich przypadających na liczbę studentów 

uczelni – 20%, 
– wskaźnik cytowań – 20%,  
– liczba studentów zagranicznych i wykładowców z zagranicy – po 5% 

ogólnej punktacji.  
Spośród 700 szkół uwzględnionych w tym rankingu aŜ 130 pochodzi  

z USA, bardzo silną pozycję mają teŜ uczelnie z Wielkiej Brytanii. Najlepszą na 
świecie uczelnią w 2012 roku, według rankingu QS World University Ran-
kings, był amerykański Massachusetts Institute of Technology14.  

W kolejnych rankingach – Times Higher Education World University Ran-
kings15 oraz w „rankingu szanghajskim” (opracowanym przez Uniwersytet Jiao 
Tong w Szanghaju)16, wykorzystano następujące grupy kryteriów. W pierw-
szym z nich17:  

                                                 
12 Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją infor-

macyjną, http://reuters.pl/tr/index.action (15.12.2012). 
13 QS World University Rankings 2012/13, http://www.topuniversities.com/university-rankings/ 

world-university-rankings/2012 (15.11.2012). 
14 Cambridge górą, http://kopalniawiedzy.pl/QS-World-University-Rankings-ranking-uniwersy 

tetow-szkoly-wyzsze-Uniwersytet-Jagiellonski-Uniwersytet-Warszawski,16592 (12.09.2012). 
15 Word University Rankings 2012–2013, http://www.timeshighereducation.co.uk/world-

university-rankings/2012-13/world-ranking (22.11.2012). 
16 Academic Ranking of World Universities – 2012, http://www.shanghairanking.com/ARWU 

2012.html (10.03.203). 
17 W kaŜdej z wymienionych grup występuje wiele podgrup o określonej procentowej wadze. 

The World University Rankings 2012–2013, http://www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/2012-13/world-ranking/methodology (22.11.2012). 
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– nauczanie – 30% ogólnej punktacji rankingowej, 
– badania (liczba, dochody, reputacja) – 30%, 
– cytowania – 30%, 
– transfer wiedzy (innowacyjność) – 2,5%, 
– wizerunek międzynarodowy (liczba zagranicznych studentów, dokto-

rantów, wykładowców, publikacje z zagranicznym współautorem) – 
7,5%. 

W rankingu szanghajskim z kolei wzięto pod uwagę18: 
– jakość edukacji (liczbę absolwentów, którzy zdobyli Nagodę Nobla lub 

określone inne nagrody) – 10%, 
– wyniki badań – publikacje w określonych wydawnictwach (Nature  

i Science) i cytowania na określonych listach – 40%, 
– jakość kadry (cytowania, Nagrody Nobla i inne nagrody) – 40%, 
– osiągnięcia naukowe w przeliczeniu na jednego pracownika naukowego 

uczelni – 10%. 
Tabela 1 

10 najlepszych uczelni świata i Europy w 2012 roku według  rankingów:World University Rank-
ings, Times Higher Education, World University Rankings i Academic Ranking of World Univer-

sities (ranking szanghajski) 

Lp. 

10 najlepszych 
uczelni na świecie 
według QS World 
University Ran-

kings 

10 najlepszych 
uczelni na 

świecie według 
Times Higher 

Education 
World Univer-
sity Rankings 

10 najlepszych 
uczelni na świecie 
według Academic 
Ranking of World 

Universities 
(ranking szanghaj-

ski) 

10 najlepszych 
uczelni na 
świecie pod 

względem re-
putacji według 
Times Higher 

Education 
World Univer-
sity Rankings 

10 najlepszych 
uczelni w Europie 

według Times 
Higher Education 
World University 

Rankings* 

1. Massachusetts 
Institute of Tech-
nology (MIT), 
United States 

California 
Institute of 
Technology, 
United States 

Harvard Universi-
ty, United States 

Harvard 
University, 
United States 

University of 
Oxford, United 
Kingdom (2) 

2. University of 
Cambridge, United 
Kingdom 

Stanford 
University 
United States 

Stanford Universi-
ty United States 

Massachusetts 
Institute of 
Technology, 
United States 

University of 
Cambridge, United 
Kingdom (7) 

3. Harvard University, 
United States 

University of 
Oxford, United 
Kingdom 

Massachusetts 
Institute of Tech-
nology (MIT), 
United States 

University of 
Cambridge, 
United King-
dom 

Imperial College 
London, United 
Kingdom (8) 

4. University College 
London (UCL), 
United Kingdom 

Harvard 
University, 
United States 

University of 
California, Berke-
ley United States 

Stanford 
University, 
United States 

ETH Zürich – Swiss 
Federal Institute of 
Technology Zürich, 
Switzerland (12) 

                                                 
18 Indicators and Weights for ARWU, http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-

2012.html (10.03.2013). 
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5. University of 
Oxford, United 
Kingdom 

Massachusetts 
Institute of 
Technology 
United States 

University of 
Cambridge, 
United Kingdom 

University of 
California, 
Berkeley 
United States 

University College 
London, United 
Kingdom (17) 

6. Imperial College 
London, United 
Kingdom 

Princeton 
University, 
United States 

California Insti-
tute of Technolo-
gy, United States 

University of 
Oxford, Unit-
ed Kingdom 

University of 
Edinburgh, United 
Kingdom (32) 

7. Yale University, 
United States 

University of 
Cambridge, 
United King-
dom 

Princeton Univer-
sity, United States 

Princeton 
University, 
United States 

London School of 
Economics and 
Political Science, 
United Kingdom 
(39) 

8. University of 
Chicago, United 
States 

Imperial Col-
lege London, 
United King-
dom 

Columbia Univer-
sity, United States 

University of 
Tokyo, Japan 

École Polytech-
nique Fédérale de 
Lausanne, 
Switzerland (40) 

9. Princeton Universi-
ty, United States 

University of 
California, 
Berkeley 
United States 

University of 
Chicago, United 
States 

University of 
California, Los 
Angeles, 
United States 

Karolinska Institu-
te, Sweden (42) 

10. California Institute 
of Technology 
(Caltech), United 
States 

University of 
Chicago, 
United States 

University of 
Oxford, United 
Kingdom 

Yale Universi-
ty, United 
States 

Ludwig-Maximi-
lians-Universität 
München, Germa-
ny (48) 

* w nawiasach, w ostatniej kolumnie wpisano miejsce wyszczególnionych, najlepszych 
uczelni europejskich w rankingu światowym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: QS World University Rankings, Times Higher Education 
World University Rankings i Academic Ranking of World Universities – 2012. Za: http://www.top 
universities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012; http://www.timeshigheredu 
cation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking; http://www.shanghairanking.com/ 
ARWU2012.html. 

Jak wynika z analizy wyników wymienionych rankingów, czołówkę najlep-
szych uczelni na świecie zdominowały uczelnie amerykańskie i brytyjskie  
(w pierwszej dziesiątce nie ma innych uczelni). Wielka Brytania zdominowała 
teŜ czołówkę europejskiego rankingu. We wszystkich rankingach pozycja pol-
skich uczelni jest wyjątkowo słaba. NajwyŜsze miejsca (w czwartej setce), zaj-
mują Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Nieco lepiej polskie 
uczelnie wypadają w ocenach cząstkowych (w obszarze konkretnych nauk, np. 
przyrodniczych, humanistycznych, społecznych i o zarządzaniu) niŜ w ogól-
nych19. Konstrukcja zaprezentowanych rankingów (zastosowane w nich kryte-
ria) podkreśla współczesną rolę jakości kształcenia i badań, ale takŜe otwartości 
na otoczenie (np. opinie pracodawców o uczelni, transfer wiedzy) i umiędzyna-
rodowienia studiów (liczba studentów zagranicznych, wykładowców z zagrani-

                                                 
19 Najlepsze uczelnie świata i ranking ich reputacji, http://kopalniawiedzy.pl/Times-Higher-

Education-World-University-Rankings-uczelnie-reputacja-ranking,16741 (5.10.2012); Cambridge 
górą, http://kopalniawiedzy.pl/QS-World-University-Rankings-ranking-uniwersytetow-szkoly-
wyzsze-Uniwersytet-Jagiellonski-Uniwersytet-Warszawski,16592 (12.09.2012). 
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cy, publikacji z udziałem zagranicznych współautorów i inne międzynarodowe 
sukcesy naukowe, w tym liczba absolwentów czy pracowników, którzy otrzy-
mali Nagrodę Nobla lub inne nagrody i medale). Konstrukcja rankingów wyra-
Ŝa tym samym ideę modelu uniwersytetu trzeciej generacji (rynkowego, przed-
siębiorczego), który budzi jeszcze kontrowersje w polskim środowisku akade-
mickim, ale od którego (być moŜe nie w całkiem czystej postaci), z uwagi na 
postępujące procesy globalizacyjne, wydaje się nie ma odwrotu. 

Swoistą nowością w dziedzinie rankingów uczelni jest publikowany takŜe 
przez Thomson Reuters światowy ranking uczelni według ich reputacji. Lista 
100 najlepszych na świecie uczelni oparta jest w tym rankingu na subiektyw-
nych opiniach naukowców (ekspertów w dziedzinie szkolnictwa wyŜszego)  
z całego świata (tab. 1). W zestawieniu tym nie ma ani jednej uczelni z Polski20.  

Rankingi uczelni wyŜszych, bardzo popularne od wielu lat w Stanach Zjed-
noczonych, w Polsce zaczęły się pojawiać po zmianie ustrojowej. Pierwszy taki 
ranking (uwaŜany w środowisku akademickim za nieudolny) ogłosił w 1993 
roku tygodnik „Wprost”21. W kolejnych latach pojawiało się teŜ wiele innych 
rankingów czasopism „Polityka”, „Newsweek”, „Home & Market”. Najpopu-
larniejszym w Polsce rankingiem (publikowanym od 1999 r.), jest ranking Fun-
dacji Edukacyjnej Perspektywy i Rzeczpospolitej22. Ma on najbardziej szczegó-
łowy ze wszystkich, wielokryterialny charakter, uwzględnia bowiem 33 kryteria 
w ramach 6 grup. NaleŜą do nich: prestiŜ (25%), innowacyjność (5%), potencjał 
naukowy (15%), efektywność naukowa (30%), warunki studiowania (10%) oraz 
umiędzynarodowienia studiów (15%)23. Na szczycie rankingu uczelni akade-
mickich (w 2012 r.) znalazły się najlepsze polskie uczelnie w skali światowej: 
Uniwersytet Jagielloński oraz Warszawski. Na kolejnych miejscach znajdowały 

                                                 
20 The World Reputation Ranking, http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-

rankings/2013/reputation-ranking (22.11.2012). 
21 A. Proń, Nie stosować, szkodzi, „Forum Akademickie” 2011, nr 10. 
22 Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Rzeczpospolita opracowują w sumie cztery rankingi 

odzwierciedlające róŜnorodność uwarunkowań i misji pełnionych przez główne grupy polskich 
uczelni. Są to: Ranking Uczelni Akademickich obejmujący tradycyjnie wszystkie (z wyjątkiem 
uczelni artystycznych) szkoły wyŜsze w kraju, mające uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora, Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich, Ranking Niepublicznych 
Uczelni Licencjackich i Państwowych WyŜszych Szkół Zawodowych. Szerzej: O rankingu szkół 
wyŜszych 2012, http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5155 
&Itemid=906 (10.03.2013). 

23 Metodologia rankingu uczelni akademickich 2012, http://www.perspektywy.pl/index.php? 
option=com_content&task=view&id=5053&Itemid=906 (11.11.2012). 
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się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyprzedzając Politechni-
kę Warszawską i Wrocławską24.  

Filozofią rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Rzeczpospolitej 
jest dąŜenie do zidentyfikowania uczelni najlepszych, a nie największych. DuŜa 
liczba kryteriów i ukierunkowanie na jak największą liczbę twardych danych, 
pochodzących z coraz obszerniejszych komputerowych baz danych publikacji  
i cytowań, przy zmniejszeniu wagi danych „miękkich” (uzyskiwanych na pod-
stawie badań ankietowych), jest z pewnością istotną zaletą tego rankingu.  
W środowisku akademickim budzi on jednak kontrowersje, na co zwrócono 
uwagę w dalszej części artykułu.  

Rankingi uczelni jako źródło informacji w opinii środowiska akademickiego 

Realizowane w Polsce rankingi spotykają się z licznymi zarzutami środowi-
skowymi, dotyczącymi ustalonych kryteriów, nierzetelnego doboru prób do 
badań (próba niereprezentatywna), moŜliwości nierzetelnego podawania infor-
macji przez niektóre uczelnie biorące udział w rankingu (których nie moŜna 
zweryfikować na podstawie innych źródeł), nieetyczne działania czasopism 
tworzących rankingi wobec uczelni, w tym nacisk na udział w rankingu i rów-
noczesne wykupywanie reklam w czasopiśmie, umieszczenie w rankingu uczel-
ni, które nie wzięły w nim udziału (na podstawie okrojonych ogólnodostępnych 
danych), informowanie opinii publicznej, Ŝe uczelnie nie brały udziału w ankie-
cie rankingowej ze względu na obawę o miejsce w rankingu25. Ogólnie rzecz 
ujmując, w ogólnopolskich rankingach uwzględnia się róŜne kryteria, róŜnie 
dobiera się próby do badań i wykorzystuje róŜne metody gromadzenia danych, 
co powoduje, Ŝe dana uczelnia moŜe znajdować się w kaŜdym z rankingów na 
zupełnie innej pozycji (np. Uniwersytet Warszawski, jedna z dwóch najlepszych 
polskich uczelni, notowanych w światowych rankingach, obok Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w rankingu „Wprost” uczelni publicznych znalazł się na siód-
mym miejscu, w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” – na drugim).  

Zarzuty dotyczą teŜ najpopularniejszego obecnie rankingu Fundacji Eduka-
cyjnej Perspektywy i Rzeczpospolitej, mimo jego niewątpliwie wysokiego po-
ziomu szczegółowości i starań w rzetelności tworzenia. Dotyczą one przede 
wszystkim uniwersalizmu w zastosowanych kryteriach, który jest uzasadniony 
w rankingach amerykańskich uniwersytetów ze względu na podobną strukturę 
                                                 

24 Rankig uczelni akademickich 2012, http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=5074&Itemid=909 (11.11.2012). 

25 Ranking uczelni wprowadza w błąd (protest), http://wyborcza.pl/1,95892,11726167, 
Ranking_uczelni_wprowadza_w_blad__protest_.html (15.05.2012). 
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większości z nich26, jednak w odniesieniu do specjalistycznych polskich uczelni 
nie wydaje się być odpowiedni (np. ze względu na róŜnicę w szansach na cyto-
wanie publikacji w zaleŜności od rodzaju nauk dominujących w danym uniwer-
sytecie, większe w naukach przyrodniczych niŜ społecznych czy humanistycz-
nych). Kolejne zarzuty koncentrują się wokół doboru próby do badań w ramach 
niektórych kryteriów (np. dobór pracodawców do oceny ich preferencji wzglę-
dem absolwentów czy kadry akademickiej w celu oceny reputacji uczelni)27.  

Rankingi uczelni są negatywnie postrzegane przez wielu przedstawicieli 
środowiska akademickiego, którzy traktują je głównie jako narzędzie promocji, 
medialne wydarzenie, narzędzie zwiększania sprzedaŜy czasopism. Stanowią 
one jednak istotne źródło informacji dla studentów. Jak wynika z badań zreali-
zowanych przez autorkę artykułu, w pierwszym semestrze roku akademickiego 
2010/2011, dotyczących procesu wyboru Wydziału Zarządzania PRz przez 
kandydatów na studia28, rankingi moŜna uznać za jedno z najwaŜniejszych źró-
deł informacji wykorzystywanych w procesie wyboru uczelni. Znalazły się one 
na piątym miejscu, po zdecydowanie najwaŜniejszych stronach www uczelni, 
materiałach drukowanych (informatory, broszury, ulotki), targach edukacyjnych 
i internetowych portalach uczelnianych. Za nimi znalazły się m.in. portale miej-
skie, plakaty, pracownicy uczelni podczas akcji rekrutacyjnych, pracownicy 
dziekanatów, artykuły i reklama w prasie.  

Z badań pilotaŜowych autorki artykułu, na temat miejsca rankingów w wy-
borze uczelni przez studentów i ich wiedzy na temat autorstwa i konstrukcji 
polskich rankingów29 wynika, Ŝe rankingi uczelni były dla badanych studentów 
jednym z najwaŜniejszych źródeł informacji. Znalazły się one na trzecim miej-
scu pod względem waŜności spośród 17 wymienionych rodzajów źródeł  
(o formalnym i nieformalnym charakterze), po stronach www uczelni oraz opi-
niach znajomych i przyjaciół, a przed materiałami drukowanymi i kilkunastoma 
innymi kryteriami. Tylko siedem osób (z 55) potrafiło jednak nazwać jakiego-
kolwiek autora rankingu (sześciu studentów wymieniło „Perspektywy”, jeden 
dodatkowo „Wprost” i jeden „Newsweek”). Spośród badanej grupy, 18 osób 

                                                 
26 Massachusetts Institute of Technology (MIT), najlepsza uczelnia 2012 r. według QS World 

University Rankings, mimo mylącej nazwy, która moŜe powodować jego utoŜsamianie z Poli-
techniką i porównywanie z nią innych uczelni o takim profilu, jest pełnoprawym uniwerystetem. 

27 A. Proń, Nie stosować, szkodzi… 
28 Badanie zrealizowano metodą ankiety audytoryjnej wśród 352 studentów pierwszego seme-

stru wszystkich kierunków WZ PRz i obydwu trybów studiów. 
29 Badania zrealizowano w semestrze zimowym 2012/2013 r., metodą ankiety internetowej 

wśród studentów I roku kilku uczelni (AGH w Krakowie, PRz w Rzeszowie, UMK w Toruniu). 
W badaniu wzięło udział 55 osób.  
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potrafiło wymienić jakiekolwiek kryteria brane pod uwagę w rankingach uczel-
ni, z którymi się spotkali (część z wymienionych nie występowała jednak  
w rzeczywistości). Studenci w ramach badania zostali takŜe zapytani, jakie ich 
zdaniem kryteria powinny być przede wszystkim brane pod uwagę w rankin-
gach uczelni. Najczęściej wymieniali oni moŜliwości znalezienia pracy po stu-
diach i poziom zadowolenia studentów danej uczelni ze studiów.  

Jak wspomniano, badania te, o pilotaŜowym, niereprezentatywnym charak-
terze, nie upowaŜniają do jakichkolwiek uogólnień, dostarczają jednak cieka-
wych orientacyjnych informacji, zdecydowanie inspirujących do dalszych ba-
dań na ten temat. Ich potrzeba wynika z niepokojąco duŜego znaczenia rankin-
gów dla badanej grupy osób w decyzji o wyborze uczelni, przy ograniczonej 
wiedzy na temat autora i szczegółów rankingu. 

Podsumowanie 

Zaprezentowane w artykule kwestie tworzenia i wyników światowych ran-
kingów uczelni, a takŜe najbardziej wartościowego i popularnego z polskich 
rankingów „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, wskazują na projakościowe 
obecnie podejście do rankingowej oceny uczelni, ze szczególnym uwzględnie-
niem badawczej ich funkcji i postępujących procesów internacjonalizacyjnych. 
Jak przedstawiono w artykule, konstrukcja rankingów, w tym np. proces doboru 
prób do badań w ramach poszczególnych kryteriów, niegwarantujący reprezen-
tatywności próby czy ustalone kryteria rankingów budzą zastrzeŜenia. Szcze-
gólnie istotnym problemem w tworzeniu rankingów jest weryfikacja „jakości 
absolwentów”, której wyniki mogą być mało wiarygodne na podstawie badania 
przy wykorzystaniu ankiety czy wywiadu wśród wybranych pracodawców. 
Mankamenty konstruowania rankingów powodują więc wprowadzanie interesa-
riuszy uczelni w błąd i moŜliwość podejmowania przez nich chybionych decy-
zji. Rankingi wpływają takŜe na niekorzystne postrzeganie uczelni z końca ran-
kingów oraz ich studentów w otoczeniu i w konsekwencji moŜliwość pogorszenia 
pozycji tych szkół przez oddziaływanie na zmniejszenie popytu na ich usługi.  

Jednym z planowanych działań, na poziomie europejskim, mającym m.in. 
przeciwdziałać dotychczasowym mankamentom rankingów uczelni i dostarcze-
niu głównie kandydatom na studia wiarygodnych danych, jest stworzenie mię-
dzynarodowego rankingu uczelni U-Multirank (planowane na 2014 r.). UmoŜ-
liwi on porównanie uczelni o podobnych profilach, zdefiniowanych przez pa-
rametry zgrupowane w pięciu wymiarach: jakość nauczania i uczenia się  
(w tym wyniki dotyczące zatrudnialności), wyniki w zakresie badań, zdolność 
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do transferu wiedzy, wymiar międzynarodowy oraz realizacja misji regionalnej 
uczelni. Dane do tego rankingu zgromadzone zostaną przez konsorcjum przez 
analizę dostępnych krajowych oraz międzynarodowych baz statystycznych. 
Istotnym instrumentem badawczym będzie takŜe kwestionariusz dotyczący 
satysfakcji studentów30. Wykorzystanie tego kryterium oceny uczelni będzie dla 
kandydatów na studia z pewnością waŜnym źródłem informacji, o czym świad-
czą m.in. wyniki przytoczonych pilotaŜowych badań autorki.  

Mimo wielu słów krytyki pod adresem rankingów uczelni, naleŜy zwrócić 
takŜe uwagę na pozytywne konsekwencje ich tworzenia i publikowania. NaleŜą 
do nich stymulowanie uczelni do konkurowania pod względem jakości kształ-
cenia i podnoszenie jej poziomu. Konkurowanie to moŜe jednak wpływać na 
niewłaściwe (niewskazane) dla danej uczelni finansowe plany i sposób rozdzie-
lania środków finansowych ukierunkowane na zwiększenie szans na dobre 
miejsce w rankingu w przyszłości. Rankingi mogą teŜ dostarczać interesariu-
szom uŜytecznych informacji o mocnych i słabych stronach uczelni, które to 
informacje traktować jednak naleŜy z ostroŜnością, przy równocześnie zaleca-
nym wnikliwym spojrzeniu na sposób sporządzania danego rankingu. Rzadko 
będzie on bowiem wiernym odbiciem rzeczywistej sytuacji na danym rynku 
edukacyjnym.  

Przedstawiona w artykule analiza skłania do wniosku o przewadze nega-
tywnych opinii na temat potrzeby i sposobów sporządzania rankingów. NaleŜy 
zatem rozwaŜnie traktować wyniki rankingów, szczególnie jako źródła infor-
macji w wyborze uczelni, w tym zwracanie uwagi na przyjęte kryteria, sposób 
gromadzenia danych i dobór próby do badań. Istnieje bowiem uzasadniona 
obawa o zbyt powierzchowny obecnie odbiór rankingów przez kandydatów na 
studia i nieproporcjonalne zainteresowanie procedurami ich tworzenia w relacji 
do ich roli informacyjnej w decyzji o wyborze uczelni. 
 

UNIVERSITY RANKINGS AS A SUBJECT OF STAKEHOLDERS 
OPINION AND SOURCE OF INFORMATION FOR CANDIDATES  

FOR STUDIES 
 

Summary 
 

The purpose of the paper is to analyze the criteria for the construction of university rankings, 
their results and academics opinion on this subject. Attention was paid also to the place these 
rankings among other mechanisms of evaluation of the quality of universities education and in the 

                                                 
30 A. Kurkiewicz, Międzynarodowy ranking uczelni juŜ w 2014 rok, „Forum Akademickie” 
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process of choosing a university made by candidates for studies. The paper uses the results of the 
analysis of secondary sources, including the process of constructing the world's most popular 
rankings as well as Polish rankings. There are also presented the results of author’s research 
concerning the subject.  

Keywords: university rankings, criteria, methods for assessing the quality of education, universi-
ty, opinions 
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KOSZTY PROMOCJI W KAMPANIACH WYBORCZYCH 
 
 
 
Streszczenie 

W artykule skoncentrowano się na problematyce kosztów towarzyszących prowadzonym 
kampaniom wyborczym. Omówiono kwestie związane z konkurencją oraz jej wpływem na bu-
dŜety poszczególnych kampanii wyborczych. Dokonano takŜe analizy limitów środków przezna-
czonych na kampanie na róŜnych szczeblach władzy, a takŜe przykładów wielkości wydatków 
finansowych przeznaczanych na poszczególne działania marketingowe w wybranych kampaniach 
wyborczych. 

Słowa kluczowe: marketing, kampania wyborcza, strategia, zachowania rynku 

Wprowadzenie 

Dynamika rynku wyborczego, a takŜe profesjonalizacja kampanii wybor-
czych, pierwotnie obserwowana w kampaniach ogólnokrajowych, a obecnie 
równieŜ na poziomie regionalnym i lokalnym, wymusza angaŜowanie w te 
przedsięwzięcia coraz bardziej celowo określonych zasobów: ludzkich, rzeczo-
wych czy informacyjnych, ale przede wszystkim coraz większych środków 
finansowych.  

Problematyka kosztów towarzyszących kampaniom wyborczym, szczegól-
nie w wymiarze krajowym, mimo Ŝe niemal corocznie wiąŜą się z nią określone 
przedsięwzięcia praktyczne, nie zajmuje dotychczas w publikacjach naukowych 
dostatecznie eksponowanego miejsca. Praktycy zajmujący się kampaniami wy-
borczymi, przy ich podsumowywaniu, często przeliczają tzw. koszt uzyskania 
pojedynczego głosu (ogólnie, w danym regionie/miejscu, w danym segmencie 

                                                 
1 piotrlenik@vp.pl.  
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wyborców itd.). Analizowanie poniesionych kosztów i pozyskanych głosów 
stanowi cenne źródło informacji, pozwala bowiem na zorientowanie się w tym, 
kto, gdzie i jak głosował, jak wygląda uzyskane poparcie w stosunku do kosz-
tów i zastosowanych narzędzi marketingowych w poszczególnych segmentach 
rynku, a tym samym na pomiar skuteczności podejmowanych w czasie kampa-
nii działań. Pozwala to takŜe na bardziej celowe planowanie kosztów w kolej-
nych kampaniach, lepsze dopasowanie technik do oczekiwań elektoratu, a cza-
sem takŜe na rezygnację z pewnych segmentów rynku i koncentrację na innych. 
MoŜe się bowiem np. okazać, Ŝe w pewnych środowiskach lub w pewnych re-
gionach pozyskanie głosów wiąŜe się z tak duŜymi kosztami kampanii wybor-
czej, Ŝe warto rozwaŜyć wariant nieprowadzenia na tym odcinku kampanii  
w ogóle i przeniesienie środków na segmenty, gdzie pozyskanie statystycznego 
głosu jest efektywniejsze czy po prostu tańsze. 

Konkurencja w krajowych kampaniach wyborczych  

Truizmem wydaje się stwierdzenie, Ŝe biorąc udział w jakichkolwiek wybo-
rach naleŜy brać pod uwagę wielkość konkurencji, którą mierzy się zarówno 
liczbą rywalizujących komitetów wyborczych, jak równieŜ łączną liczbą kan-
dydatów startujących z poszczególnych list. W ramach kampanii wyborczych 
duŜą uwagę poświęca się dlatego analizie konkurencji, w tym liczbie potencjal-
nych konkurentów oferujących podobny produkt, funkcjonujących na tym sa-
mym rynku. Nie mniej waŜna niŜ starannie przygotowana oferta jest wiedza na 
temat liczby konkurentów i ich potencjału w kontekście siły oddziaływania na 
społeczeństwo. O ile w ocenie wartości poszczególnych kandydatów trudno  
o jednoznaczne oceny ex ante, przynamniej w wypadku większości konkuren-
tów, to juŜ duŜo łatwiej podejść do tego zagadnienia od strony statystycznej, 
uzyskując tym samym ogólną wiedzę na temat potencjalnych szans uzyskania 
sukcesu wyborczego przez jednostkę. Nie wszyscy kandydaci i nie wszystkie 
komitety konkurują o ten sam elektorat, nie wszyscy teŜ przy planowaniu kam-
panii wyborczej są zainteresowani tymi samymi segmentami rynku i koncentra-
cją w nich swoich działań marketingowych, niemniej wiedza na temat zaintere-
sowania konkurentów poszczególnymi wyborami dostarczyć moŜe wielu cen-
nych wskazówek. W tabeli 1 ukazano rodzaje rynków wyborczych w kontek-
ście konkurencji wyborczej, według wybranych kryteriów. 
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Tabela 1 

Rodzaje rynków politycznych 

Kryteria podziału Rodzaje rynku 
Ze względu na wielkość rynku mały  

duŜy  
Ze względu na dostęp do rynku otwarty  

zamknięty  
Ze względu na charakter rynku monopolistyczny 

konkurencyjny  
Ze względu na przewidywalność (stabilność) rynku skrajnie stabilny  

umiarkowanie stabilny  
umiarkowanie niestabilny  
rynek skrajnie niestabilny 

Ze względu na wielkość okręgu wyborczego krajowy – centralny  
regionalny  
lokalny  

Ze względu na interes wyborców i zaspokojenie ich 
potrzeb  

potencjalnego wyborcy  
informacyjny  
przejrzysty  
nieprzejrzysty  

Źródło: opracowanie własne na podstawie E.S. Wellhofer, Contradictions in market models of 
politics: the case of party strategies and voter linkages, „European Journal of Political Research” 
1990, No. 18, s. 14–18; M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Wyd. Uniwersy-
tetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 162; A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współ-
czesnych demokracjach europejskich, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 29. 

Jednocześnie warto przeanalizować potencjalne zainteresowanie konkret-
nymi wyborami ze strony społeczeństwa; tutaj poszczególne rodzaje wyborów 
cieszą się róŜnym stopniem zainteresowania. Dowodzą tego dane historyczne  
z przeszło dwudziestu ostatnich lat – największe zainteresowanie wzbudza moŜ-
liwość wyboru prezydenta kraju. NajwyŜszą frekwencję odnotowano w wybo-
rach prezydenckich w 1995 roku – na poziomie 64,7%, kiedy to osiągnięto hi-
storyczny polski rekord frekwencji (w drugiej turze frekwencja była jeszcze 
wyŜsza – 68,23%), natomiast najniŜszą w 2005 roku – 49,74% (w drugiej turze 
frekwencja była nieco wyŜsza – 50,99%). ZauwaŜa się, Ŝe najniŜsza historyczna 
frekwencja w wyborach prezydenckich, stanowiłaby bardzo przyzwoity wynik, 
gdyby ją odnieść do frekwencji uzyskiwanej w jakichkolwiek innych wyborach. 
Wśród ośmiu ostatnich wyborów do krajowego parlamentu, jedynie trzy razy 
frekwencja była w nich wyŜsza od najniŜszego wyniku odnotowanego w wybo-
rach prezydenckich. Podobnym zainteresowaniem cieszą się wybory samorzą-
dowe (średnio o kilka punktów procentowych niŜsza), gdzie frekwencja średnio 
oscyluje w granicach 45%. Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem 
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cieszą się dotąd w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Uczest-
niczy w nich nieco mniej niŜ co czwarty uprawniony do głosowania. Dla po-
równania, w wyborach samorządowych i parlamentarnych uczestniczy średnio 
prawie co drugi uprawniony, natomiast w wyborach prezydenckich – ponad 
połowa uprawnionego społeczeństwa.  

W 1989 roku do Sejmu Kontraktowego wybierano 460 posłów, w tym 425 
spośród 1682 kandydatów oraz 35 posłów z krajowej listy wyborczej. Jedno-
cześnie, w pierwszych powojennych wyborach do Senatu wybierano 100 sena-
torów spośród 555 kandydatów. Dwa lata później, w 1991 roku, w pierwszych 
całkowicie juŜ wolnych wyborach, w 37 okręgach wyborczych wybierano 391 
posłów, natomiast 69 mandatów było obsadzanych z list ogólnopolskich.  
O mandaty w poszczególnych okręgach wyborczych ubiegało się łącznie 6980 
kandydatów z imponującej liczby 111 komitetów wyborczych. Mandaty z list 
ogólnopolskich (zarejestrowano 16 list krajowych) mogły uzyskać jedynie te 
komitety, które uzyskały co najmniej 5% głosów w skali kraju. Realia rynku 
zweryfikowały moŜliwości poszczególnych komitetów; zaledwie co piątemu  
z nich udało się zdobyć minimum jeden mandat poselski. 

Z biegiem czasu malała liczba rejestrujących się komitetów wyborczych,  
a coraz większego znaczenia nabierał marketing wyborczy i profesjonalizacja 
działań kampanijnych. Nie oznacza to bynajmniej, Ŝe zmniejszyła się konku-
rencja. W wyborach do Sejmu w 2005 roku na listach zarejestrowanych w 41 
okręgach wyborczych przez 22 komitety wyborcze znalazło się łącznie 10 661 
kandydatów na posłów. W wyborach do Senatu natomiast, w 40 okręgach wy-
borczych zarejestrowano 623 kandydatów na senatorów. Sześć lat później,  
w 2011 roku, zarejestrowano łącznie 11 komitetów wyborczych, wystawiają-
cych 7035 kandydatów do Sejmu. Daje to średnio około piętnastu kandydatów 
na jedno miejsce. Jednocześnie, w tym samym roku, zarejestrowano 500 kan-
dydatów do Senatu, co daje statystycznie pięciu kandydatów na jeden mandat. 

Niemałe jest równieŜ zainteresowanie kandydowaniem w innych wyborach. 
W wyborach do Europarlamentu w 2009 roku, o 50 miejsc ubiegało się łącznie 
1301 kandydatów. Daje to ponad 25 kandydatów na jedno miejsce. W wybo-
rach samorządowych w 2010 roku, do wszystkich organów władzy uchwało-
dawczej startowało ponad ćwierć miliona kandydatów z 77 tys. zarejestrowa-
nych list, w tym około 159 tys. kandydatów do rad gmin i 20 tys. do rad w mia-
stach na prawach powiatu. Z uwzględnieniem łącznej liczby wybieranych  
w wyborach do wszystkich organów samorządowych (551 miejsc w sejmikach 
wojewódzkich, 6290 mandatów w radach powiatowych i 39 549 w radach 
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gmin), otrzymuje się współczynnik średnio około pięciu kandydatów na jedno 
miejsce w tych organach. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe w niektórych gre-
miach konkurencja dochodziła nawet do kilkunastu osób przypadających na 
jeden mandat (szczególnie dotyczy to sejmików wojewódzkich oraz rad miast 
na prawach powiatu). Do organów wykonawczych w tych samych wyborach 
startowało 7775 kandydatów (wybierano wówczas 1576 wójtów, 796 burmi-
strzów i 107 prezydentów miast); to około trzech kandydatów na jedno miejsce. 

Inaczej, z oczywistych względów, wygląda konkurencja w wyborach na 
Prezydenta RP, co nie oznacza, bynajmniej, Ŝe jest mniejsza. Ranga wyborów, 
jak równieŜ wymagania stawiane przed ewentualnymi pretendentami sprawiają, 
Ŝe w tym wypadku moŜna liczyć jedynie na kilkunastu kandydatów spełniają-
cych kryteria brzegowe. Od 1990 roku obserwuje się podobne zainteresowanie 
startem w wyborach na najwyŜsze stanowisko w państwie: w pierwszych wybo-
rach prezydenckich brało udział 6 kandydatów, w 1995 roku o urząd Prezydenta 
RP ubiegało się juŜ 13 kandydatów, w 2000 roku było 12 oficjalnych kandyda-
tów, pięć lat później równieŜ brało udział 12 oficjalnych kandydatów, natomiast 
w roku 2010 w wyborach wzięło udział 10 kandydatów. 

Przytoczone powyŜej dane uwzględniają punkt widzenia kandydatów i ko-
mitetów wyborczych rywalizujących ze sobą przy okazji poszczególnych wybo-
rów. To waŜne zdawać sobie sprawę z tego, jak liczna jest konkurencja oraz jak 
statystycznie wygląda szansa pojedynczego kandydata. Z perspektywy wyborcy 
jednak, który moŜe oddać wyłącznie jeden waŜny głos i przekazać swoje popar-
cie wyłącznie jednej osobie, oferta (konkurencja) wydaje się o wiele szersza,  
a sam wybór bardzo trudny. Poszczególne listy do głosowania składają się bo-
wiem łącznie nawet z kilkudziesięciu lub więcej kandydatów. O ile więc lista 
do głosowania w wyborach do Senatu, na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, składa się z kilku nazwisk, to lista do Europarlamentu, Sejmu, sejmiku 
wojewódzkiego, czy rad miast na prawach powiatu moŜe się składać z osiem-
dziesięciu, dziewięćdziesięciu, a nawet stu i więcej nazwisk, reprezentujących 
róŜne komitety wyborcze. 

Koszty towarzyszące kampaniom wyborczym 

Miarodajnym wskaźnikiem, dającym pojęcie o rozmachu kampanii wybor-
czej wydają się poniesione koszty, chociaŜ naleŜy zaznaczyć, Ŝe efektywność 
konkretnego przedsięwzięcia nie zaleŜy wyłącznie od wielkości zaangaŜowane-
go kapitału, ale przede wszystkim od dobrego planowania, organizowania  
i monitorowania kosztów, a takŜe najtrafniejszego doboru narzędzi marketingu 
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mix, w tym promotion mix. Komitety wyborcze mogą przeznaczać na kampanię 
jedynie ograniczone ilości środków finansowych, których limity rozdzielane są 
na dwie kategorie: limity okręgowe, wyznaczane dla komitetów, które swoich 
kandydatów mają tylko w jednym okręgu wyborczym, a takŜe limity ponado-
kręgowe dla komitetów z kandydatami zarejestrowanymi w więcej niŜ jednym 
okręgu wyborczym. W wyborach parlamentarnych, limit okręgowy oblicza się 
przez podzielenie liczby wszystkich zarejestrowanych wyborców w kraju przez 
liczbę 560 i pomnoŜenie uzyskanego wyniku przez liczbę mandatów posłów lub 
senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym, w którym komitet zareje-
strował swojego kandydata lub kandydatów. Limit ponadokręgowy dla danego 
komitetu stanowi natomiast sumę kwoty poszczególnych limitów okręgowych. 
Dodatkowym ograniczeniem dla działalności komitetów jest kwota, jaką mogą 
one przeznaczyć na kampanię prowadzoną w formie reklamy, która nie moŜe 
przekroczyć 80% całości limitu wyborczego2. W wyborach do Sejmu komitety 
wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą kwoty ograniczone limi-
tami, ustalonymi kwotą przypadającą na kaŜdego wyborcę w kraju ujętego  
w rejestrze wyborców.  

Biorąc pod uwagę kampanię parlamentarną z 2011 roku, dla komitetów, 
które zarejestrowały swoich kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, 
limit wydatków kampanijnych wyniósł około 30 mln zł. Z partii, które dostały 
się wówczas do Sejmu, najwięcej na kampanię wydał KW PO – około 29 mln 
zł, z czego do najwaŜniejszych pozycji budŜetowych naleŜały m.in. produkcja  
i emisja spotów reklamowych w mediach, billboardy oraz akcja związana  
z objazdem kraju specjalnymi autobusami. KW PiS na kampanię wydatkował 
około 25 mln zł, z czego do najkosztowniejszych przedsięwzięć naleŜały m.in. 
reklama outdoorowa, ogłoszenia wyborcze w róŜnych mediach, a takŜe eventy. 
KW SLD na kampanię wyborczą przeznaczył około 20 mln zł, KW PSL –  
11 mln zł, a KW RP – poniŜej 2 mln zł. MoŜna szacować, Ŝe na kampanię par-
lamentarną w 2011 roku wydatkowano łącznie ponad 80 mln zł (dotyczy to 
komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w całym kraju)3.  

Według raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, komitety wyborcze 
startujące w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, wydały na płatne ogło-
szenia wyborcze, które stanowią pokaźną pozycję budŜetową w kaŜdej duŜej 
pośredniej kampanii, o 43% mniej środków niŜ w 2007 roku, jednocześnie czas 

                                                 
2 Art. 136 Ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, DzU z 2011, nr 21, poz. 112, z późn. 

zm. 
3 http://forsal.pl/raport/kampania+wyborcza+2011?d=1&page=17 (11.12.2011). 



Koszty promocji w kampaniach wyborczych 511

płatnych ogłoszeń wyborczych wzrósł o 11,4%. W trakcie kampanii wyborczej 
do parlamentu w 2011 roku, płatne audycje wyborcze emitowało łącznie 332 
nadawców radiowych i telewizyjnych, a w 2007 roku – 287 (mniej o 45 nadaw-
ców). Poszczególne komitety wyborcze miały następujący udział w wydatkach 
na ogłoszenia wyborcze: Platforma Obywatelska – 41,41%, Prawo i Sprawie-
dliwość – 26,57%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 21,7%, a Polskie Stronnic-
two Ludowe – 5,67%4. Z podsumowania wydatków poniesionych na emisję 
płatnych ogłoszeń wyborczych w radiu i telewizji w przeliczeniu na jeden man-
dat w Sejmie i Senacie wynika, Ŝe najwięcej wydał komitet wyborczy SLD – 
157 954,03 zł. Przeliczeniowy koszt uzyskania jednego mandatu poniesiony 
przez KW PSL wyniósł 37 161 zł, KW PO – 30 137,12 zł, a KW PiS – 
27 722,45 zł. NajniŜszy wskaźnik kwotowy, w stosunku do pozostałych komite-
tów obecnych w Sejmie w kadencji 2011–2015, uzyskania mandatu osiągnął 
Ruch Palikota; było to 6601 złotych. Według Raportu, najmniej spośród 
wszystkich komitetów, które zdobyły miejsca w Sejmie, kosztował jeden uzy-
skany od wyborców przez KW RP; pojedynczy głos kosztował 0,70 zł (stosu-
nek kosztów kampanii medialnej do liczby uzyskanych głosów). Z kolei KW 
SLD za jeden oddany przez wyborców głos wydał w czasie kampanii 16,70 zł. 
Pozostałe zwycięskie ugrupowania statystyczny głos, w kontekście kampanii 
medialnej, kosztował około 5 zł5. W tym czasie, wydatkowano 86% środków  
w tym segmencie na ogłoszenia telewizyjne (z czego 63% w telewizji komer-
cyjnej i 37% w telewizji publicznej) i 14% na emisję spotów wyborczych  
w radiu (z czego 72% w stacjach komercyjnych i 28% w publicznych)6.  
W kampanii w 2011 roku, około 75% wszystkich spotów wyborczych emito-
wano w programach ogólnokrajowych, a około jedną czwartą w programach 
regionalnych. W wypadku rozgłośni, nadawane spoty rozkładały się mniej wię-
cej w stosunku jeden do jednego. W obszarze mediów komercyjnych domino-
wały rozgłośnie regionalne (72% emisji) przed ogólnokrajowymi i ponadregio-
nalnymi, natomiast telewizja komercyjna zdecydowanie zdominowała czasem 
antenowym telewizję publiczną (stosunek 98% do 2%).  

                                                 
4 Wydatki na emisję płatnych ogłoszeń wyborczych w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu  

i Senatu w 2011 roku, http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/aktualnosci/news,564, 
wydatki-na-emisje-platnych-ogloszen-wyborczych-w-trakcie-kampanii-wyborczej-do-sejmu-i-se-
natu-w-2011-roku.html (11.12.2012). 

5 Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisje płat-
nych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r., KRRiT, Warszawa 2011 (materiał elektro-
niczny).  

6 Ibidem, s. 4–22. 
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Kampanie prezydenckie, w przeciwieństwie do parlamentarnych, nie są do-
towane przez państwo. Przed kaŜdą kampanią w stosownym rozporządzeniu 
Ministra Finansów określa się maksymalną kwotę, jaką komitety mogą prze-
znaczyć na wydatki wyborcze. W roku 2005 była to kwota 13,8 mln zł,  
a w roku 2010 komitety mogły wydać maksymalnie do 15,5 mln zł. Do najwaŜ-
niejszych kategorii budŜetowych w tego typu kampaniach naleŜą m.in. ogłosze-
nia wyborcze w środkach masowego przekazu, róŜnorodne działania outdooro-
we, szeroko rozumiana poligrafia, a takŜe inne formy reklamy, w tym zaliczane 
do galanterii reklamowej (plakietki, długopisy itd.). Do tego dochodzą równieŜ 
mniej standardowe działania, np. specjalne autobusy, róŜnego rodzaju eventy, 
niekonwencjonalne rozwiązania powiązane z bezpośrednim kontaktem z wy-
borcami. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w wypadku kampanii prezydenckich, gdzie  
w kontekście marketingu wyborczego „oczy” wszystkich mediów zwrócone są 
w kierunku kilku, a najwyŜej kilkunastu zaledwie osób, najłatwiej (najtaniej) 
zrobić dobry efekt i osiągnąć wartość dodaną do kampanii. Dotyczy to równieŜ 
sytuacji odwrotnej, gdzie jedna gafa, mankament w materiale wyborczym, nie-
stosowna wypowiedź lub zachowanie moŜe kandydata bardzo wiele kosztować. 

W wyborach samorządowych limit wydatków, dla komitetów wyborczych 
uczestniczących w wyborach samorządowych, obliczany jest dla wszystkich 
komitetów na podstawie takich samych zasad, z uwzględnieniem liczby manda-
tów w okręgach, w których komitet zarejestrował kandydatów oraz wielkości 
gmin, w których zgłosił on kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast. Kwoty przypadające na jeden mandat radnego określone są odrębnie 
dla7: 

– rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców, 
– rady gminy w gminach liczących powyŜej 40 000 mieszkańców oraz  

w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, 
– rady powiatu, 
– rady miasta w miastach na prawach powiatu, 
– sejmiku województwa. 
Ograniczenia w pozyskiwaniu środków finansowych odnoszą się do limitu 

wpłat, jakich poszczególne podmioty mogą dokonywać na rzecz komitetów 
wyborczych, co szczególnie dotyczy komitetów wyborczych wyborców i komi-
tetów wyborczych organizacji, których środki finansowe mogą pochodzić wy-
łącznie z wpłat nieprzekraczających 15-krotności minimalnego wynagrodzenia 

                                                 
7 Art. 378 Ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy… 
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za pracę, dokonanych przez obywateli polskich mających miejsce stałego za-
mieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nieco inaczej przedstawia się 
sytuacja komitetów wyborczych partii politycznych i koalicji tych partii,  
w wypadku których moŜliwość pozyskania środków finansowych zaleŜna jest 
od tego, jakimi środkami dysponuje partia lub partie polityczne, które powołały 
dany komitet, a takŜe kwotą, jaką zechcą one ten komitet wesprzeć. Tego rodza-
ju komitety wyborcze mogą być bowiem finansowane z tzw. funduszy wybor-
czych tworzących je partii politycznych. W wyborach do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw, limit wydatków oblicza się mnoŜąc kwotę przy-
padającą na jeden mandat radnego, ustaloną oddzielnie dla kaŜdej z kategorii 
rad, przez liczbę mandatów w okręgu lub okręgach, w których komitet wybor-
czy zarejestrował kandydatów, bez względu na liczbę zgłoszonych kandydatów, 
a następnie dodaniu tych kwot.  

Limit wydatków ustalany jest równieŜ w odniesieniu do kampanii wybor-
czej dotyczącej stanowiska wójta, burmistrza i prezydenta miasta, oddzielnie 
ustalany dla gmin do 500 tys. mieszkańców i dla miast powyŜej 500 tys. miesz-
kańców. Dla komitetu, który oprócz kandydatów na radnych, zarejestruje kan-
dydatów na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, ogólny limit wydat-
ków oblicza się sumując wszystkie limity.  

W poszczególnych kampaniach samorządowych trudno dywagować na te-
mat rozmachu tych przedsięwzięć, ze względu na bardzo duŜą liczbę niewiel-
kich zindywidualizowanych kampanii poszczególnych kandydatów prowadzo-
nych na tym samym obszarze. Specyfika wyborów samorządowych, jednocze-
snych do gmin, powiatów i województwa sprawia, Ŝe kampania ta wydaje się 
najbardziej chaotyczna, niemal nieczytelna dla przeciętnego odbiorcy. Na przy-
klad, w miastach, szczególnie w ich centrach, ma się do czynienia z największą 
gmatwaniną róŜnego typu przekazów. Równocześnie bowiem spotyka się  
z materiałami wyborczymi kandydatów do rady miejskiej, w dodatku z róŜnych 
okręgów wyborczych oraz z kandydatami na prezydenta. Dodatkowo, w prze-
strzeni miejskiej oddziałują materiały kandydatów do sejmiku wojewódzkiego, 
jak równieŜ kandydatów do rady powiatu ziemskiego (mieszkańcy miast nie 
wybierają do tego gremium, ale materiały wyborcze mają w tym miejscu od-
działywać na mieszkańców powiatu, pracujących lub załatwiających róŜne 
sprawy w mieście). W mniejszych miejscowościach równocześnie spośród róŜ-
nych kandydatów, wybiera się do czterech róŜnych organów: na wójta lub bur-
mistrza, do rady gminy, rady powiaty, a takŜe do sejmiku wojewódzkiego. To 
wszystko sprawia, Ŝe jedynie wyjątkowo oryginalna lub kosztowna kampania 
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ma szansę na wyróŜnienie się spośród wielu innych. Wybory samorządowe 
rzadko rozstrzygają się w mass mediach, chociaŜ nie moŜna nie doceniać zna-
czenia reklam w lokalnej lub regionalnej telewizji, radiu, lokalnych serwisach 
internetowych i lokalnej prasie. W lokalnych kampaniach jednak, większego 
znaczenia nabiera bardziej bezpośrednia kampania, a konieczne staje się 
zmniejszanie dystansu z wyborcą. Nieco inaczej wygląda kampania na stanowi-
ska wykonawcze, jak równieŜ do sejmików wojewódzkich. Tutaj bowiem od 
poszczególnych kandydatów wymagane jest zaangaŜowanie o wiele większych 
środków, dlatego w kaŜdych kolejnych tego typu wyborach widoczny jest po-
stęp i profesjonalizacja działań, rosną teŜ koszty tych kampanii i budŜety po-
szczególnych projektów. Często nie odbiegają one kreatywnością ani rozma-
chem od kampanii parlamentarnych, a bywa, Ŝe w niektórych okręgach wybor-
czych je przewyŜszają. 

Podsumowanie  

To, Ŝe kampanie stają się coraz kosztowniejsze, barwniejsze i bardziej wy-
rafinowane, jest wynikiem, z jednej strony rosnącej konkurencji, ale z drugiej – 
chociaŜ trudno się do tego komukolwiek przyznać – wojny psychologicznej 
między kandydatami, gdzie akcja rodzi reakcję, a koszty ponoszone przez jed-
nego rywala, determinują generowanie kosztów w obozie przeciwnym. Uzy-
skanie pojedynczego głosu trudno przeliczyć na jakąkolwiek walutę. Szacuje 
się, Ŝe w ostatnich wyborach parlamentarnych pojedynczy głos kosztował zwy-
cięskie ugrupowania od 0,70 do przeszło 16,0 złotych. To gigantyczna róŜnica, 
która uzmysławia, jak waŜne dla komitetu jest wpisanie się w głos społeczeń-
stwa.  
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ROLA LOKALNYCH SPOŁECZNO ŚCI  
W KSZTAŁTOWANIU ZADOWOLENIA I LOJALNO ŚCI 

TURYSTÓW NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA 
 
 
 
Streszczenie 

Rozwijająca się gospodarka, a tym samym wzrastająca konkurencja wymusiły zmiany  
w orientacji marketingowej podmiotów rynkowych. Te ostatnie zwracają obecnie większą uwagę 
na wartość dostarczaną klientowi, a w konsekwencji na jego satysfakcję i lojalność. W wypadku 
obszarów recepcji, istotnym elementem wartości oferowanej turyście jest nie tylko jakość świad-
czonych usług, ale równieŜ zachowanie miejscowej ludności. Celem artykułu jest udowodnienie 
tej tezy. Wykorzystując wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie w 2012 roku określono 
znaczenie gościnności i Ŝyczliwości mieszkańców w ogólnej satysfakcji z pobytu w mieście. 
Zweryfikowano równieŜ hipotezę o wpływie postaw lokalnej społeczności na deklarowaną lojal-
ność odwiedzających. 

Słowa kluczowe: społeczność lokalna, gościnność, satysfakcja, lojalność 

Wprowadzenie 

RozwaŜania na temat przyczyn i konsekwencji rozwoju turystyki na danym 
obszarze często ograniczają się tylko do analizy jej oddziaływania na lokalną 
gospodarkę oraz do kwestii udziału społeczności lokalnej w zachodzących 
zmianach. Relatywnie rzadziej podejmuje się natomiast problem wpływu 
mieszkańców destynacji na ten rozwój przez ich zachowania i postawy wobec 
przyjezdnych. Tymczasem przychylność miejscowej ludności wobec odwiedza-
jących, jej otwartość, Ŝyczliwość i przyjazność są jednym z tych elementów 
produktu miejsca recepcji, który dostarcza turystom korzyści emocjonalnych, 

                                                 
1 renata.seweryn@uek.krakow.pl. 
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cenionych przez niektórych bardziej od funkcjonalnych. W duŜym stopniu po-
stawy mieszkańców wpływają zatem na satysfakcję z pobytu w destynacji, jak 
teŜ na przyszłe zachowanie rynkowe turysty – zamiar ponownych odwiedzin 
(lub skreślenie z listy potencjalnych miejsc wartych kolejnej wizyty) oraz sze-
rzenie pozytywnej (lub negatywnej) informacji o miejscowości, regionie, kraju 
wśród swojej rodziny, przyjaciół, znajomych. Celem artykułu jest udowodnie-
nie tej tezy na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie.  

Rodzaje i charakter relacji społeczność lokalna–turysta  

Turysta poszukuje, jako miejsca docelowego podróŜy, tzw. przestrzeni go-
ścinnej, tj. obszaru umoŜliwiającego mu bezpieczny i wygodny pobyt. Prze-
strzeń gościnna składa się z elementów materialnych (walorów, zagospodaro-
wania i organizacji przestrzeni) oraz społecznych (formuła gościnności).  
W ramach tych ostatnich, istotną rolę pełni postawa lokalnej społeczności wo-
bec turystów2. 

Postawa to pojęcie wieloznaczne, stosowane w róŜnych dziedzinach nauki. 
Psycholodzy społeczni najczęściej definiują ją jako wynikający z procesu po-
znawczego (uczenia się) i kształtowany przez środowisko Ŝycia danej jednostki 
względnie trwały stosunek emocjonalny (pozytywny lub negatywny) do danego 
obiektu (człowieka, grupy społecznej, instytucji, przedmiotu, działania, zdarze-
nia itp.), wyraŜający się w określonych zachowaniach3. Werbalnym wyrazem 
postaw są opinie. 

Z kolei, termin „społeczność lokalna” wiąŜe się z koncepcją lokalności  
i miejsca. Określa się nim grupę ludzi Ŝyjących na danym obszarze, powiązaną 
przez sieć emocjonalnych i gospodarczych więzi, a takŜe przez pokrewieństwo  
i kulturę, grupę podzielającą zespół określonych wartości, norm i wyobraŜeń4. 
Społeczność lokalna to mieszkańcy danego terenu (miejscowi), świadomie wpi-

                                                 
2 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyj-

ności regionów, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globali-
zacji, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 140–141. 

3 S. Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1984, s. 111–117; B. Wojciszke, Postawy  
i ich zmiana, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2000, t. 3,  
s. 79–80. 

4 M. Ivanovic, Cultural tourism, Juta & Company Ltd., Cape Town 2008, s. 14–15; P.W. Matte-
ssich, W.R. Centre, M. Monsey, Community building: what makes it work: a review of factors 
influencing successful community building, Wilder Publishing Center, Saint Paul 2004, s. 56. 
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sani w historię, przynaleŜni do otoczenia społecznego, przekonań i znaczeń, 
jednostki zorientowane w danej przestrzeni materialnie i symbolicznie5. 

W wyniku rozwoju turystyki na danym terenie następuje spotkanie rdzen-
nych mieszkańców ziem odwiedzanych i turystów. Efekty owego spotkania 
mogą być róŜne. Badacze zjawisk społecznych związanych z ruchem turystycz-
nym wpisują procesy towarzyszące temu zjawisku w szeroki kontekst stosun-
ków międzykulturowych oraz psychospołecznych zachowań stron. Relacja tu-
rysta–mieszkaniec jest bowiem wytwarzana społecznie i ma charakter przede 
wszystkim psychologiczny (emocje, wraŜenia). MoŜna ją próbować wyjaśnić za 
pomocą6: 

a) teorii konfliktu (E. Cohen i D. Nash) – między lokalną społecznością  
a przybyszami zachodzi sprzeczność interesów (jedni pracują, inni wy-
poczywają), przez co mieszkańcy nie są przychylnie (gościnnie) nasta-
wieni do turystów, reprezentują postawy izolacji i niechęci, a czasem 
wręcz wrogości; 

b) etnometodologii (powołując się m.in. na E. Goffmana) – kontakt twarzą 
w twarz, to rodzaj przedstawienia teatralnego, w czasie którego turysta  
i mieszkaniec odgrywają swoje role (jak gdyby byli na scenie) w celu 
wywarcia zamierzonego wraŜenia na drugiej osobie; obie strony są jed-
nocześnie wobec siebie widzami, wzajemnie na siebie oddziałują, ale 
Ŝadna z nich nie traci swojej toŜsamości; gościnność jest zatem tylko 
pozorna (obojętna); 

c) teorii wymiany (W. Bartoszewicz) – turysta nie jest wrogiem, lecz 
usługobiorcą; gospodarze przyswajają sobie fakt obecności obcych 
dzięki temu, Ŝe następuje przepływ ludzi, rzeczy, pieniędzy, informacji, 
wartości; ich postawa oparta jest więc na tolerowaniu turystów, na po-
kojowej koegzystencji, a gościnność przyjmuje formę skomercjalizo-
waną (kupiecką), przejawiającą się w tanim schlebianiu gustom tury-
stów; 

d) interakcjonizmu symbolicznego (D. Mac Cannell) – turysta stara się 
poznać mieszkańców odwiedzanego terenu i ich zrozumieć, a ich kultu-
rę odbiera za pomocą symboli i znaków, które lokalna społeczność mu 
przekazuje; miejscowa ludność reprezentuje w stosunku do turystów 

                                                 
5 M. Madurowicz, ToŜsamość homo localis w geografii człowieka, w: Człowiek w badaniach 

geograficznych, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, WyŜsza Szkoła Gospodarki, Byd-
goszcz 2006, s. 175. 

6 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996, s. 57–
58, 86.  
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postawy przychylności, akceptacji, prawdziwej (naturalnej) gościnno-
ści, będącej utrwalonym wzorem zachowań i norm społeczno-
kulturowych oraz logicznie uporządkowanych czynności występują-
cych podczas kaŜdego spotkania7. 

Biorąc pod uwagę dynamiczny (zmienny) charakter relacji turysta–
mieszkaniec, warto teŜ wspomnieć o teorii społecznej dezorganizacji i reorgani-
zacji (W.I. Thomas, F. Znaniecki), według której w pierwszym okresie turysty-
ka wywołuje pewną dezorganizację w społecznościach odwiedzanych, a na-
stępnie odbywa się proces reorganizacji, polegający na asymilacji turystów jako 
trwałego juŜ elementu lokalnego systemu społecznego. Początkowo mieszkańcy 
nie są więc nastawieni przychylnie do turystów, ale w drugim etapie reprezentu-
ją juŜ postawy gościnności8. Kiedy jednak następuje przekroczenie chłonności  
i pojemności turystycznej obszaru (koniec fazy nasycenia), nadmiar turystów 
moŜe doprowadzić do sytuacji, gdy mieszkańcy czują się juŜ gośćmi na swoim 
terenie, co prowadzi do frustracji i w efekcie dystansu do turystów. Gościnność 
zanika, poniewaŜ miejscowa ludność dostrzega więcej kosztów i niedogodności 
(wykup towarów, wzrost cen, kolejki w sklepach, tłok w środkach komunikacji 
publicznej, korki, hałas, dewastacja środowiska, zanieczyszczenie ulic, kradzie-
Ŝe itd.) niŜ korzyści z pobytu odwiedzających9.  

Wprawdzie najogólniej gościnność to zaproszenie obcego i ofiarowanie mu 
nadziei, Ŝe będzie u siebie10, ale moŜe ona przyjmować róŜną postać. MoŜe to 
być, jak wcześniej wspomniano, gościnność niekomercyjna (prawdziwa, natu-
ralna, szczera, autentyczna, bezinteresowna, nieobowiązkowa, wrodzona, wyni-
kająca z dobrego wychowania i kultury osobistej, wyniesiona ze środowiska 
rodzinnego i otaczającego społeczeństwa) oraz gościnność usługowa (umiejęt-
ność nabyta w wyniku starannie wypracowanego profesjonalnego standardu 
obsługi i kultury organizacyjnej, wymuszona i wyuczona konieczność, sprawia-
jąca tylko wraŜenie naturalności celem pozyskania turystów). Warto podkreślić, 
Ŝe moŜliwe jest współistnienie gościnności niekomercyjnej i usługowej, do 
czego dochodzi, gdy stali, lojalni klienci traktowani są jak przyjaciele, a nowo 
przybyli pozostają w relacjach z gospodarzami jedynie klientami. MoŜna po-
nadto mówić o gościnności intuicyjnej (okazywanej spontanicznie wtedy, gdy 

                                                 
7 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Przestrzeń gościnna…, s. 141. 
8 K. Przecławski, Człowiek a turystyka…, s. 58–59. 
9 J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 2002, s. 108. 
10 M.S. Szczepański, W. Ślezak-Tazbir, Niegościnne przestrzenie. Getta społeczne i prze-

strzenne w starym regionie przemysłowym, w: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. 
M. Madurowicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 102. 
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jest ona potrzebna), ale takŜe o nadmiernej (takiej, która wydaje się turystom 
zbyt nachalna). Stąd teŜ normy gościnności naleŜy ograniczać do dyskretnego, 
naturalnego zaspokajania potrzeb i oczekiwań osób odwiedzających; naleŜy 
mieć w nich umiar. 

Na podstawie dotychczasowych rozwaŜań naleŜy przyjąć, Ŝe im większy 
odsetek mieszkańców miejsca recepcyjnego jest lub czuje się opiekuńczymi 
gospodarzami w stosunku do osób przyjezdnych, tym bardziej dana przestrzeń 
jest gościnna i jednocześnie konkurencyjna w stosunku do innych jednostek 
przestrzennych. Gościnność jest bowiem jedną z waŜniejszych determinant 
wspierających przewagę rynkową destynacji. Nie kreuje ona wprawdzie bezpo-
średnio popytu turystycznego, ale w znacznej mierze wpływa na wartość do-
starczaną turyście i tym samym na jego satysfakcję11. Aby ten czynnik konku-
rencyjności obszaru wykorzystać, naleŜy uświadomić aktorom lokalnej sceny 
rolę ich postaw w kształtowaniu rozmiarów ruchu turystycznego oraz zminima-
lizować ich obawy przed zmianami towarzyszącymi przyjazdom turystów. Cza-
sem jednak, mimo wysiłków, jeśli zachowanie odwiedzających jest niewłaści-
we, burzące spokój i porządek lokalnych mieszkańców, kiedy wywołuje ono 
dysfunkcje społeczno-kulturowe, to moŜe powstać dystans i niechęć do przyby-
szów, prowadzący do zaniku gościnności lub powstania gościnności pozornej, 
ewentualnie relacji wyłącznie komercyjnych. Niegościnna lub obojętna prze-
strzeń turystyczna nie buduje pozytywnej reputacji miejsca recepcji na rynku. 
Wprawdzie jeŜeli dany obszar charakteryzuje się atrakcyjnymi elementami ma-
terialnymi (walory, infrastruktura i organizacja) turyści przyjeŜdŜają, aby je 
zobaczyć, bez względu na poziom gościnności. Konsekwencją braku tej ostat-
niej moŜe być jednak nieponawianie wizyt i negatywna opinia o destynacji. 
Warto teŜ dodać, Ŝe bardziej gościnni są autochtoni, którzy odnosząc z obsługi 
turystów korzyści ekonomiczne, podnoszą swój standard Ŝycia. Obszary z rela-
tywnie niskim poziomem umiejętności wśród mieszkańców (większość krajów 
Południa, a zwłaszcza Afryki) są natomiast często wykorzystywane przez mię-
dzynarodowe firmy i instytucje, które rozwijają tam infrastrukturę i nie zamie-
rzają dzielić się z mieszkańcami zyskami z turystyki12. W miejscach tych moŜe 
narastać napięcie, wrogi stosunek do turystów, a nawet przemoc (zwłaszcza, Ŝe 

                                                 
11 L. Dwyer, C. Kim, Destination competitiveness: determinants and indicators, „Current Is-

sues in Tourism” 2003, Vol. 6, No. 5, s. 399. 
12 J. Isański, Globalizacja przez turystykę. Globalizacja kulturowa a turystyka w krajach rozwi-

jających się i formy sprzeciwu wobec niej, w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrod-
nicze i humanistyczne, red. J. Krupa, J. Biliński, WyŜsza Szkoła Turystyki i Zarządzania, Rze-
szów 2006, s. 314. 
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przybysze w rejonach biednych odbierani są jako rozrzutnicy i utracjusze13). 
DąŜąc do eliminacji tych negatywnych zjawisk (takŜe tego, aby turysta nie ze-
tknął się z biedą i jej konsekwencjami) powstają kompleksy all inclusive, po-
strzegane przez miejscowych jako tworzone specjalnie dla turysty oazy dobro-
bytu i demonstracji bogactwa, co jeszcze zwiększa ich niechęć. Przemieszczają-
cy się turysta zostaje natomiast „opakowany” w najnowszej generacji środki 
transportu – specjalne autokary, wagony, statki. Korporacje czynią przez to 
relacje turysta–miejscowi bezosobowymi14. Tymczasem podczas spotkania  
z mieszkańcami mogłyby nawiązać się bliskie relacje międzyludzkie, a turysta 
mógłby nawet pomóc miejscowej ludności podnieść ich poziom Ŝycia. Na 
aspekt ten zwracał uwagę Jan Paweł II, który mówił, Ŝe w krajach rozwijają-
cych się turysta nieuchronnie styka się z bolesną rzeczywistością ubóstwa  
i głodu. Powinien jednak oprzeć się pokusie odizolowania się od lokalnego 
środowiska społecznego i zamknięcia na jakiejś „wyspie szczęśliwości”,  
a wręcz wykorzystać swoją uprzywilejowaną pozycję do tego, by pomóc miej-
scowej ludności15. 

Bliski kontakt z lokalną społecznością, a nawet nawiązanie przyjaźni tury-
sty i mieszkańca moŜliwe jest zwłaszcza w wypadku turystyki indywidualnej. 
Samotny podróŜny wywołuje bowiem poczucie odpowiedzialności miejsco-
wych za jego bezpieczeństwo i sprawy bytowe. W społecznościach tradycyj-
nych wręcz „przekazuje się” wędrowca pod opiekę krewnym czy znajomym 
mieszkającym w innych regionach kraju, tak Ŝe moŜe on bezpiecznie prze-
mieszczać się od jednej do drugiej grupy rodzinnej, mając zapewniony nocleg, 
wyŜywienie, a czasem nawet transport. Wystarczy na początku wejść w sieć,  
a dalej system rekomendacji działa juŜ automatycznie16. 

Reasumując, postawy społeczności lokalnej wobec przybyszów odgrywają 
istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa, wygody i dobrego samopoczucia 
turystów, a zatem wpływają na ich satysfakcję z pobytu. MoŜna teŜ zakładać, Ŝe 
kształtują one ich lojalność wobec miejsca recepcji turystycznej. 

                                                 
13 W. Siwiński, Wpływ turystyki na zachowania kulturowe lokalnej społeczności, w: Aksjologia 

turystyki, red. Z. Dziubiński, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, War-
szawa 2006, s. 345. 

14 I. Ajagunna, Crime and Harassment in Jamaica: Consequences for sustainability of the tour-
ism industry, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2006, Vol. 18, 
No. 3, s. 253–259. 

15 Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz źródło pracy i ładu społecznego, orędzie Ja-
na Pawła II na XXIV Światowy Dzień Turystyki 2003 r., „Gościniec” 2003, nr 4, s. 3–4. 

16 E. Puchnarewicz, Wpływ turystyki na społeczności lokalne. Doświadczenia krajów rozwija-
jących się, „Turystyka i Rekreacja” 2008, nr 1, s. 17–18. 
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Postawy mieszkańców jako determinanta satysfakcji i lojalności klienta  
w turystyce 

Satysfakcja klienta to problem wieloaspektowy. Jest ona bowiem wynikiem 
psychologicznego procesu, w którym nabywca konfrontuje oczekiwaną wartość 
produktu z rzeczywistością (doświadczeniami)17. Biorąc pod uwagę, Ŝe turyści 
przybywający do danego obszaru recepcji traktują go jako produkt, naleŜy przy-
jąć, iŜ uwzględniają oni w tej ocenie zarówno techniczno-technologiczno-
wizualne parametry miejsca (walory, infrastrukturę i organizację), jak i szeroko 
rozumianą obsługę18 (kompetencje i zachowania personelu oraz postawy miej-
scowej ludności). Ponadto, wyjazd turystyczny jest z reguły długo oczekiwa-
nym przeŜyciem, bardziej fascynującym i poŜądanym niŜ inne rodzaje aktyw-
ności (zwłaszcza praca19 czy Ŝycie codzienne), dlatego w wyobraźni turysty 
kształtuje się wręcz idealny obraz podróŜy i pobytu w miejscu recepcji. W re-
zultacie dochodzi do swoistego „nadwartościowania” wyjazdu, do powstania 
wygórowanych oczekiwań, które trudno jest spełnić. Jeśli jednak uda się je 
zrealizować, turysta ma pozytywne odczucia i jest usatysfakcjonowany. Gdy 
obszar natomiast wyraźnie przewyŜszy oczekiwania, dochodzi do progresyw-
nego wzrostu satysfakcji, a w rezultacie do osiągnięcia przez turystę krańcowe-
go stanu, określanego jako zachwyt20. W swoim indywidualnym, subiektywnym 
odczuciu otrzymał on bowiem produkt w największym stopniu kompletny  
i najlepszy z moŜliwych, przez co jest pozytywnie zaskoczony.  

W systemie wolnorynkowym to klient–turysta decyduje, gdzie i jak wydaje 
swoje pieniądze. Nie motywuje go jednak do tego produkt jako taki, ale moŜli-
wość osiągnięcia określonych korzyści (realizacja aspiracji lub rozwiązanie 
problemów, tj. zaspokojenie konkretnych potrzeb)21, przy najmniejszych kosz-
tach. Będzie on zadowolony, a wręcz zachwycony, gdy zaoferowana mu war-
tość (stanowiąca wynik subiektywnego porównania korzyści z kosztami) okaŜe 
się wyjątkową, tj. gdy odbierze produkt–miejsce jako dostarczający wyŜszej 
wartości niŜ konkurencyjne jednostki przestrzenne. Po to, aby móc taką wartość 

                                                 
17 T.-H. Truong, D. Foster, Using HOLSAT to evaluate tourist satisfaction at destinations: The 

Case of Australian Holidaymakers to Vietnam, „Tourism Management” 2006, Vol. 27, No. 1, s. 843. 
18 R. Seweryn, Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Zeszyty Na-

ukowe, seria specjalna: Monografie nr 220, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012,  
s. 36. 

19 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wyd. WAM, Kraków 2006, s. 61. 
20 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna Wol-

ters Kluwer, Kraków 2003, s. 27. 
21 E. Gummeson, Relationship marketing and a new economy: it’s time for de-programming, 

„Journal of Services Marketing” 2002, Vol. 16, No. 7, s. 587. 
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turyście zaproponować, trzeba przede wszystkim go znać oraz rozumieć jego 
potrzeby i preferencje. Współcześnie to zatem nie produkt, ale właśnie wiedza  
o klientach–turystach, ich obserwacja, monitorowanie zmian ich potrzeb i prefe-
rencji (aktualizacja wiedzy) decydują o przewadze konkurencyjnej22 miejsca 
recepcji turystycznej. Uwzględniając fakt, Ŝe współcześni turyści poszukują 
doświadczeń w kontaktach z ludnością terenów, które odwiedzają23, moŜna 
uznać, Ŝe istotnym elementem produktu–miejsca, tworzącym jego wyjątkową 
wartość, są postawy lokalnej społeczności24. Warto podkreślić, Ŝe homo localis 
kształtuje klimat miejsca recepcji turystycznej, będący takŜe składnikiem unika-
towej wartości dostarczanej turyście25. Atmosfera destynacji wpływa bowiem 
na jego odczucia psychiczne, przynosi mu korzyści emocjonalne, cenione przez 
niektórych bardziej od racjonalnych, funkcjonalnych26. Kiedy zatem podróŜny 
spotka się z gościnnością, Ŝyczliwością, serdecznością, otwartością, szacunkiem 
dla jego potrzeb i przyzwyczajeń ze strony mieszkańców, to będzie on usatys-
fakcjonowany otrzymaną wartością.  

Zadowolenie (a zwłaszcza zachwyt) przekłada się z kolei na lojalność. Ta 
ostatnia stanowi bowiem odzwierciedlenie emocjonalnej i psychologicznej po-
trzeby znalezienia satysfakcjonującej wartości27. Jest ona definiowana jako 
przywiązanie, oddanie, zaangaŜowanie i wierność wobec firmy lub oferowa-
nych przez nią produktów czy osób w niej pracujących28. W relacji turysta–
obszar recepcji lojalność oznacza przywiązanie do destynacji lub określonych 
jej produktów (np. atrakcji, obiektu hotelarskiego i jego personelu), ale teŜ jej 
konkretnych mieszkańców (co podkreśla rolę lokalnej społeczności w budowa-
niu lojalności odwiedzających). Wierność ta moŜe mieć przy tym charakter 
behawioralny lub/i emocjonalny. W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z ponawianiem wizyt na danym terenie ze względu na kaŜdorazowe zadowole-
nie z otrzymanej wartości (tzw. lojalność zakupowa). Przeprowadzone badania 
dowodzą, Ŝe 21% turystów często, a 47% czasem wraca do odwiedzanej wcze-

                                                 
22 P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 85. 
23 Tourism trends for Europe, European Travel Commission, Bruxelles 2006, s. 5. 
24 D.J. Telfer, R. Sharpley, Tourism and development in the developing world, Routledge, Ox-

on 2008, s. 115. 
25 R. Seweryn, Kreowanie…, s. 69–70. 
26 N. Gałuszka, Turystyka dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Biblioteka 

Partnerstwa, Kraków 2008, s. 24. 
27 L.R. Wetsch, Trust, satisfaction and loyalty in customer relationship management: an appli-

cation of justice theory, „Journal of Relationship Marketing” 2006, Vol. 4, No. 3/4, s. 29–42. 
28 T.O. Jones, W.E. Sasser Jr., Why satisfied customers defect?, „Harvard Business Review” 

1995, Vol. 73, No. 6, s. 94. 
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śniej destynacji29. NaleŜy zakładać, Ŝe kaŜda kolejna wizyta utwierdza ich bo-
wiem w przekonaniu, Ŝe dokonali słusznego wyboru i są we właściwym miej-
scu. Na dodatek, co warto podkreślić, prawdopodobieństwo, Ŝe zachwyceni 
goście będą przyjeŜdŜać ponownie jest sześciokrotnie większe niŜ w przypadku 
turystów tylko zadowolonych30. Lojalność emocjonalna to natomiast przychylna 
postawa, uzewnętrzniająca się bezinteresownym szerzeniem pozytywnej opinii 
o miejscu docelowym podróŜy31. Wyniki badań dostarczają informacji, Ŝe 20% 
turystów zawsze, 47% często, a 31% czasem rekomenduje miejsce docelowe 
podróŜy innym odwiedzającym, jednak 26% podróŜnych często, a 60% czasem 
wyjeŜdŜa do miejsc polecanych im przez rodzinę, przyjaciół, znajomych itp.32 
Nic zatem dziwnego, Ŝe rekomendacja uwaŜana jest za najlepszą (i na dodatek 
darmową) formę reklamy, powiększającą rzesze klientów.  

JeŜeli turysta przejawia zarówno lojalność behawioralną, jak i emocjonalną, 
to moŜna powiedzieć, Ŝe wykazuje on prawdziwą wierność. Ze względu jednak 
na wiele czynników (np. ograniczone dochody, chęć poznania coraz to innych 
obszarów), zadowolony (zachwycony) turysta moŜe reprezentować tylko lojal-
ność emocjonalną, tj. wyraŜać pozytywną opinię o destynacji. W takiej sytuacji 
naleŜy wprawdzie uznać jego przywiązanie za ukryte33, aczkolwiek moŜna go 
nazwać apostołem34 obszaru recepcji, gdyŜ przenosi swoją fascynację destyna-
cją na innych potencjalnych odwiedzających, co jest jedną z najwaŜniejszych 
cech klienta lojalnego.  

Z kolei, bardzo niezadowoleni goście (tzw. terroryści) wszem i wobec opo-
wiadają o swoim rozczarowaniu, odwodząc innych potencjalnych turystów od 
zamiaru przyjazdu do danej destynacji35. Niezaspokojone oczekiwania rodzą 

                                                 
29 M. Dębski, Konkurencyjność destynacji jako podstawa kreowania popytu turystycznego,  

w: Popyt turystyczny. Uwarunkowania, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 698, Ekonomiczne Problemy Usług nr 83: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2012, s. 342. 

30 P. Doyle, Marketing wartości…, s. 99. 
31 R. Seweryn, Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojal-

ności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), w: Marketing przyszłości. 
Trendy. Strategie. Instrumenty. Strategie marketingowe miast i regionów, red. G. Rosa, A. Sma-
lec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709, Problemy Zarządzania, Finansów  
i Marketingu nr 23, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 202–203. 

32 M. Dębski, Konkurencyjność destynacji…, s. 343. 
33 G.J. Salegna, S.A. Goodwin, Consumer Loyalty to service providers: an integrated concep-

tual model, „Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behaviour” 
2005, Vol. 18, No. 1, s. 52. 

34 F.F. Reichheld, The Ultimate Question, Harvard Business School Press, Boston 2006, s. 19.  
35 R. Seweryn, The role of buzz marketing in the management of tourism destination, w: Theory 

of management 3: the selected problems for the development support of management knowledge 
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bardzo silne negatywne emocje, gdyŜ czasu przeznaczonego na wyjazd nic nie 
jest w stanie powetować. Stąd rozczarowani turyści przeciętnie Ŝalą się aŜ 14 
osobom, co oznacza, Ŝe strata jednego przybysza z powodu niedostarczenia mu 
odpowiedniej wartości okazuje się czternastokrotnie wyŜsza od początkowo 
zakładanej36. Warto zatem zabiegać o satysfakcję odwiedzających, gdyŜ jest ona 
po prostu opłacalna. 

Lojalność klientów jest jednym z 12 czynników niematerialnych, współtwo-
rzących (wraz z czynnikami materialnymi) wartość firmy37, będącym determi-
nantą jej sprawności i motorem rozwoju. Klient, który będzie korzystał z usług 
przedsiębiorstwa przez 10 lat jest trzydzieści razy cenniejszy od tego, którego 
uda się utrzymać tylko przez 2 lata38, dlatego obszary recepcji, jako specyficzne 
podmioty podaŜy turystycznej, porównywane do duŜych przedsiębiorstw o roz-
budowanej strukturze organizacyjnej, powinny być zainteresowane zachwyce-
niem raz pozyskanych klientów–turystów oraz budowaniem z nimi długotrwa-
łych relacji. W znacznym stopniu mogą na to wpłynąć postawy miejscowej 
ludności39, jako głównych aktorów na lokalnej scenie, z którymi bezpośredni 
kontakt przedstawia dla przybysza, jak wcześniej podkreślono, swoistą wartość 
dodaną. Teza ta zostanie zweryfikowana empirycznie na przykładzie Krakowa.  

Metodyka badań 

W odniesieniu do relacji lokalna społeczność–turysta podstawowe znacze-
nie mają badania jakościowe, oparte na studiach przypadków. Pozwalają one na 
weryfikowanie sensu teoretycznych koncepcji i równocześnie formułowanie 
nowych, bardziej ogólnych stwierdzeń. Celem empirycznego potwierdzenia 
tezy ujętej w tytule artykułu, tj. wykazania roli lokalnej społeczności w kształ-
towaniu zadowolenia i lojalności turystów, wykorzystano wyniki jakościowych 
badań ruchu turystycznego, przeprowadzonych w Krakowie w 2012 roku na 
zlecenie Urzędu Miasta, pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
Badaniem ankietowym objęto wówczas 3126 osób, które przyjechały do miasta 
– zarówno jednodniowych odwiedzających, jak i turystów nocujących w Kra-

                                                                                                                        
base, ed. Š. Hittmár, Faculty of Management Science and Informatics and Institute of Manage-
ment by University of Zilina, Zilina 2011, s. 176. 

36 P. Doyle, Marketing wartości…, s. 99. 
37 M. Jabłoński, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał inte-

lektualny, WyŜsza Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2009, s. 60. 
38 F.F. Reichheld, T. Teal, The loyalty effect: the hidden force behind growth, profits, and last-

ing value, Harvard Business School Press, Boston 1996, s. 50–51. 
39 M. Kozak, Tourist harassment: a marketing perspective, „Annals of Tourism Research” 

2007, Vol. 34, No. 2, s. 384–399. 
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kowie40. Respondentów poproszono m.in. o ocenę wybranych elementów pro-
duktu turystycznego, takich jak: atmosfera Krakowa (Y1), dojazd do miasta (Y2), 
baza noclegowa (Y3), gastronomia (Y4), masowe imprezy kulturalne (Y5), wyda-
rzenia muzyczne (Y6), rozrywka (Y7) – dyskoteki, kluby, puby itp., jakość ob-
sługi turystów (Y8), informacja turystyczna (Y9), usługi przewodnickie (Y10), 
oznakowanie turystyczne (Y11), transport lokalny (Y12), bezpieczeństwo (Y13), 
dostępność bankomatów (Y14), moŜliwość zapłaty kartą kredytową (Y15), do-
stępność internetu (Y16), czystość na ulicach (Y17) i w miejscach publicznych 
(Y18), a takŜe o opinię na temat gościnności (X1) i Ŝyczliwości mieszkańców 
Krakowa (X2). Odwiedzający mogli kaŜdemu z tych składników przyznać jedną 
z pięciu not Ok: bardzo zła – O1, zła – O2, przeciętna – O3, dobra – O4, bardzo 
dobra – O5. Na potrzeby analizy oceny te zamieniono na punkty w sposób na-
stępujący:  

O1 = 1, O2 = 2, O3 = 3, O4 = 4, O5 = 5. 
Z uwagi na to, Ŝe zmienne (Xi) i (Yj) wyraŜone są w skali porządkowej, siłę 

i kierunek zaleŜności między nimi zbadano za pomocą współczynnika korelacji 
rang Spearmana.  

Postawiono (36-krotnie, dla kaŜdej pary zmiennych) następujące hipotezy 
badawcze:  

– H0– ocena danego elementu produktu turystycznego miasta (Yj) nie za-
leŜy od oceny gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkańców (Xi),  

– H1 – ocena gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkańców (Xi) wpły-
wa na ocenę danego składnika krakowskiego produktu turystycznego 
(Yj).  

Przyjmując, zgodnie z powszechnie stosowanymi w ekonomii regułami sta-
tystycznymi41, istotność na poziomie α = 0,05, jeŜeli prawdopodobieństwo te-
stowe p było mniejsze od 0,05, to naleŜało odrzucić hipotezę H0 i przyjąć hipo-
tezę H1. W przeciwnym razie (p > 0,05) nie było podstaw do odrzucenia hipote-
zy H0.  

Wykorzystując współczynnik korelacji rang Spearmana, przeanalizowano 
ponadto czy gościnność/Ŝyczliwość lokalnych mieszkańców (Xi) kształtują 
ogólną satysfakcję z pobytu w Krakowie (Ys), zakładając, Ŝe wysokość tej 
ostatniej wyraŜa miara syntetyczna w postaci średniej arytmetycznej z ocen 

                                                 
40 Szerzej na temat metodologii badań: T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkoń-

ska, L. Mazanek, Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku, Małopolska Organizacja Turystycz-
na, Kraków 2012, s. 6–8; http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/97194/karta. 

41 A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 308. 
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poszczególnych składników krakowskiego produktu turystycznego (Yj). Posta-
wiono jednocześnie 2-krotnie dwie hipotezy badawcze:  

– H0 – ogólna satysfakcja z pobytu w Krakowie (Ys) nie zaleŜy od oceny 
gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkańców (Xi), 

– H1 – ocena gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkańców (Xi) wpły-
wa na ogólną satysfakcję z konsumpcji krakowskiego produktu tury-
stycznego (Ys).  

Jak wcześniej zauwaŜono, racjonalną konsekwencją satysfakcji z pobytu  
w destynacji jest lojalność odwiedzających, dlatego zbadano równieŜ, czy go-
ścinność i Ŝyczliwość krakowian wpływa na zamiar ponownych odwiedzin 
miasta (Z1) i polecenia go innym turystom (Z2). W tym celu zastosowano, ana-
logicznie jak wcześniej, współczynnik korelacji rang Spearmana, formując  
4-krotnie dwie hipotezy badawcze: 

– H0 – zamiar ponownych odwiedzin miasta/polecenia go innym turystom 
(Zk) nie zaleŜy od oceny gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkań-
ców (Xi), 

– H1 – ocena gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkańców (Xi) kształ-
tuje zamiar ponownych odwiedzin miasta/polecenia go innym turystom 
(Zk).  

Za poziom istotności w obu wypadkach przyjęto α = 0,05. 

Gościnność i Ŝyczliwość lokalnej ludności a ocena wartości produktu tury-
stycznego Krakowa i jej rynkowe konsekwencje  

Wysokość prawdopodobieństwa testowego (p) oraz współczynnika korela-
cji rang Spearmana (rs) dla zaleŜności między oceną gościnności/Ŝyczliwości 
lokalnych mieszkańców (Xi) a oceną poszczególnych składników krakowskiego 
produktu turystycznego (Yj) przedstawiono w tabeli 1. Na jej podstawie moŜna 
wnioskować, Ŝe zarówno gościnność (X1), jak i Ŝyczliwość mieszkańców Kra-
kowa (X2), istotnie determinują ocenę wszystkich badanych składników oferty 
miasta (Yj). Na dodatek, jest to we wszystkich wypadkach korelacja dodatnia, 
co oznacza, Ŝe im lepsza jest ocena gościnności i Ŝyczliwości krakowian, tym 
wyŜsza jest ocena pozostałych komponentów produktu turystycznego. Gościn-
ność (X1) najsilniej42 wpływa na te elementy krakowskiej oferty, które najściślej 
są z nią związane, tj. na ocenę jakości obsługi turystów (Y8) i usług gastrono-
micznych (Y4) – współczynniki rs osiągają wartość ponad 0,4 (w przypadku 
                                                 

42 Siła zaleŜności korelacyjnej nie jest duŜa, niemniej jednak w wypadku cech jakościowych  
z reguły osiąga ona mniejsze wartości niŜ przy danych ilościowych. Zob. A. Zeliaś, B. Pawełek, 
S. Wanat, Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 152.  
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obsługi nawet niemal 0,5). Z kolei Ŝyczliwość (X2) najmocniej (wartość rs to 
ponad 0,4) kształtuje opinię o usługach przewodnickich (Y10), co równieŜ wyda-
je się logicznie wytłumaczalne – nie moŜna mieć pozytywnej opinii o przewod-
niku, który nie jest Ŝyczliwy dla klientów. Najsłabsza (aczkolwiek statystycznie 
istotna) jest rola Ŝyczliwości mieszkańców miasta (X2) w ocenie bazy noclego-
wej (Y3) i czystości na ulicach (Y17). Trudno byłoby się jednak spodziewać  
w tych wypadkach, z oczywistych względów, silniejszych powiązań. Jeszcze 
niŜsze wartości, współczynnik rs osiąga dla zaleŜności między gościnnością 
krakowian (X1) a oceną informacji turystycznej (Y9), oznakowania turystyczne-
go (Y11), lokalnego transportu (Y12), czystości na ulicach (Y17) i w miejscach 
publicznych (Y18), ale przecieŜ taka cecha, jak stosunek miejscowej ludności do 
przyjezdnych nie jest w stanie mocniej zdeterminować oceny elementów infra-
struktury towarzyszącej i paraturystycznej obszaru recepcji. Ich stan zaleŜy 
bowiem od działań lokalnych władz. 

Tabela 1 

Wysokość prawdopodobieństwa testowego (p) oraz współczynnika korelacji rang Spearmana (rs) 
dla zaleŜności pomiędzy oceną gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkańców (Xi) a oceną 

danego składnika krakowskiego produktu turystycznego (Yj) w 2012 r. 

Element produktu turystycznego 
Krakowa (Yj) 

Gościnność miesz-
kańców (X1) 

śyczliwość miesz-
kańców (X2) 

p rs p rs 
Atmosfera Krakowa (Y1) 0,0000 0,2965 0,0000 0,2882 
Dojazd do miasta (Y2) 0,0000 0,2024 0,0000 0,2023 
Baza noclegowa (Y3) 0,0000 0,2221 0,0000 0,1781 
Gastronomia (Y4) 0,0000 0,4265 0,0000 0,2006 
Masowe imprezy kulturalne (Y5) 0,0000 0,3098 0,0000 0,2830 
Wydarzenia muzyczne (Y6) 0,0000 0,2496 0,0000 0,3086 
Rozrywka (Y7) 0,0000 0,2243 0,0000 0,2349 
Obsługa turystów (Y8) 0,0000 0,4919 0,0000 0,2309 
Informacja turystyczna (Y9) 0,0000 0,1472 0,0000 0,1909 
Usługi przewodnickie (Y10) 0,0000 0,1716 0,0000 0,4094 
Oznakowanie turystyczne (Y11) 0,0000 0,1411 0,0000 0,1930 
Transport lokalny (Y12) 0,0000 0,1378 0,0000 0,3083 
Bezpieczeństwo (Y13) 0,0000 0,1780 0,0000 0,1927 
Dostępność bankomatów (Y14) 0,0000 0,2973 0,0000 0,2654 
MoŜliwość zapłaty kartą kredy-
tową (Y15) 

0,0000 0,2543 0,0000 0,2847 

Dostępność internetu (Y16) 0,0000 0,2692 0,0000 0,2616 
Czystość na ulicach (Y17) 0,0000 0,1454 0,0000 0,1725 
Czystość w miejscach publicz-
nych (Y18) 

0,0000 0,1151 0,0000 0,1860 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań MOT. 
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Zaskakujący jest natomiast relatywnie niewielki wpływ gościnności (X1), 
jak i Ŝyczliwości mieszkańców Krakowa (X2) na atmosferę miasta (Y1) – war-
tość współczynnika rs to niecałe 0,3. Na podstawie wcześniejszych rozwaŜań 
moŜna było się bowiem spodziewać, Ŝe specyficzny klimat miejsca docelowego 
podróŜy w duŜym stopniu kształtują zachowania lokalnej społeczności wobec 
przybyszów. Tymczasem dodatkowo przeprowadzone analizy dowodzą, Ŝe 
atmosfera miejscowości (Y1) w większym stopniu determinowana jest przez 
wszelkiego rodzaju wydarzenia: kulturalne (Y5) i muzyczne (Y6) – współczynni-
ki rs osiągają przy tych zaleŜnościach wartość prawie 0,5. Komentarza wymaga 
takŜe niewielkie oddziaływanie gościnności (X1) i Ŝyczliwości krakowian (X2) 
na bezpieczeństwo odwiedzających (Y13). Mianowicie okazuje się, Ŝe to nie 
ludność terenów, do których udają się turyści wywołuje u nich poczucie zagro-
Ŝenia – współczesny człowiek po prostu unika destynacji niebezpiecznych  
i w ogóle nie rozwaŜa ich przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe. O tym, Ŝe 
dana miejscowość jest bezpieczna w duŜym stopniu decyduje, w opinii turysty  
i czego dowodzą dodatkowo przeprowadzone analizy, dostępność bankomatów 
i moŜliwość zapłaty kartą kredytową (bo turysta nie musi mieć przy sobie pie-
niędzy i przez to nie jest naraŜony na ich kradzieŜ) oraz czystość na ulicach 
(miejsca zaniedbane i brudne instynktownie kojarzone są z zagroŜeniem Ŝycia  
i zdrowia). W wypadku tych trzech zaleŜności wartość współczynnika rs oscylu-
je wokół 0,4. 

Wyniki analizy wpływu gościnności i Ŝyczliwości mieszkańców na ogólną 
satysfakcję z pobytu w Krakowie pozwalają stwierdzić, Ŝe między zmiennymi 
(X1) i (Ys) oraz (X2) i (Ys) zachodzą istotne dodatnie zaleŜności (prawdopodo-
bieństwo testowe na poziomie p = 0,0000). Siłę tych związków przedstawiono 
na rysunku 1.  

 
Rys. 1. Wartości współczynników korelacji rang Spearmana (rs) dla zaleŜności między oceną 
gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkańców (Xi) a ogólną satysfkacją z pobytu w Krakowie 
(Ys) w 2012 r. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań MOT. 

Na podstawie danych zaprezentowanych na rysunku 1 naleŜy stwierdzić, Ŝe 
wprawdzie silniejszy wpływ na ogólną satysfakcję z pobytu w destynacji (Ys) 
ma Ŝyczliwość mieszkańców (rs na poziomie powyŜej 0,4), ale oddziaływanie 

0,4302 0,3997 Ogólna satysfakcja  
z pobytu 

Gościnność 
mieszkańców 

śyczliwość 
mieszkańców 
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gościnności teŜ jest duŜe (wartość rs to prawie 0,4). Tę niewielką przewagę 
potwierdza udział oceny za Ŝyczliwość/gościnność krakowian w ogólnej ocenie 
pobytu w mieście – wynosi on 6,96% dla Ŝyczliwości i 6,71% dla gościnności. 
Mimo tych róŜnic naleŜy stwierdzić, Ŝe jak wcześniej podkreślano w rozwaŜa-
niach teoretycznych, im bardziej miejscowa społeczność jest przychylnie na-
stawiona do turystów, tym bardziej ci ostatni są zadowoleni z pobytu w miejscu 
docelowym podróŜy. 

Badając z kolei wpływ gościnności (X1) i Ŝyczliwości mieszkańców (X2) na 
zamiar ponownych odwiedzin Krakowa (Z1) i polecenia go innym turystom (Z2) 
naleŜy zauwaŜyć, Ŝe istotna zaleŜność nie istnieje tylko między (X2) a (Z1).  
W pozostałych przypadkach moŜna mówić o dodatnim oddziaływaniu postaw 
lokalnej ludności na deklarowaną lojalność przyjezdnych (tab. 2). 

Tabela 2 

Wysokość prawdopodobieństwa testowego (p) oraz współczynnika korelacji rang Spearmana (rs) 
dla zaleŜności między oceną gościnności/Ŝyczliwości lokalnych mieszkańców (Xi) a zamiarem 

ponownych odwiedzin Krakowa (Z1) i polecenia go innym turystom (Z2) 

Deklarowana lojalność odwiedzają-
cych (Zk) 

Gościnność miesz-
kańców (X1) 

śyczliwość miesz-
kańców (X2) 

p rs p rs 
Zamiar ponownych odwiedzin mia-
sta (Z1) 

0,0000a 0,2969 0,00206 0,2604 

Zamiar polecenia miasta innym 
turystom (Z2) 

0,01279 0,2490 0,26369  

a Pogrubioną czcionką oznaczono zaleŜności istotnie waŜne. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań MOT. 

Wraz ze wzrostem gościnności krakowian (X1) zamiar ponownych odwie-
dzin destynacji (Z1), jak teŜ deklaracja polecenia obszaru recepcji innym tury-
stom (Z2) są coraz silniejsze (współczynnik rs na poziomie odpowiednio 0,30  
i 0,25). Im lokalna społeczność jest bardziej Ŝyczliwie nastawiona do turystów, 
tym równieŜ ci ostatni są pewniejsi ponownej wizyty w mieście (wartość 
współczynnika rs to 0,26). 

Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy pokazują, Ŝe postawy lokalnej społeczności to 
istotny czynnik kształtujący zadowolenie z pobytu turystycznego w danym 
miejscu, a w dalszej kolejności – lojalność odwiedzających. Zrozumienie tego 
znaczenia, a jednocześnie uświadamianie miejscowej ludności wzajemnych 
powiązań między jej zachowaniem w stosunku do przyjezdnych a rozwojem 
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turystyki w miejscowości, regionie, kraju (z którego to rozwoju czerpią rozma-
ite korzyści, nie tylko ekonomiczne, ale i infrastrukturalne oraz społeczne),  
a przez to odpowiedzialności za ten rozwój stanowi zatem podstawę sukcesu 
współczesnej destynacji. Negatywne nastawienie mieszkańców do turystów 
moŜe natomiast utrudniać, a nawet ograniczać wzrost ich dobrobytu. 
 

THE ROLE OF LOCAL COMMUNITIES IN TOURISTS’ SATISFAC -
TION AND LOYALTY FORMING ON THE EXAMPLE CRACOW  

 
Summary 

 
The developing economy and increasing competition has forced changes in marketing orien-

tation of the market players. Nowadays they pay more attention to value delivered to the custom-
ers, and consequently – to their satisfaction and loyalty. In the case of tourism reception areas an 
important part of the values offered to tourists is not only the quality of services, but also the 
behavior of local community. The purpose of the paper is proving this thesis. Using the results of 
research of tourist traffic in Cracow in 2012 there was set out the significance of hospitality and 
kindness of the inhabitants for the overall satisfaction with the stay in the city. The hypothesis 
about the impact of the attitudes of the local communities on the loyalty which was declared by 
visitors is verified. 
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WARUNKI ADAPTACJI KONCEPCJI SPOŁECZNEJ  
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Streszczenie 

ZałoŜenia koncepcji społecznej odpowiedzialności mogą być, zdaniem autorki, w pełni reali-
zowane, jeŜeli wszyscy członkowie danej społeczności będą tych zasad przestrzegać, czyli  
w warunkach społeczności odpowiedzialnej. Celem artykułu jest ustalenie, czy w środowisku, 
jakim jest gmina, istnieją po stronie mieszkańców oraz przedstawicieli urzędów gmin podstawy 
do funkcjonowania koncepcji społecznej odpowiedzialności. Na podstawie badań przeprowadzo-
nych wśród mieszkańców oraz przedstawicieli urzędów gmin z terenu województwa pomorskiego 
zdiagnozowano bariery i moŜliwości wdraŜania koncepcji społecznej odpowiedzialności oraz 
nakreślono perspektywy rozwoju tej koncepcji w środowisku gminy. 

Słowa kluczowe: koncepcja społecznej odpowiedzialności, ISO 26000, gmina 

Istota koncepcji społecznej odpowiedzialności 

Próbą uporządkowania róŜnych podejść do definiowania i interpretacji kon-
cepcji społecznej odpowiedzialności stało się opublikowanie przez Międzyna-
rodową Organizację Normalizacyjną ISO w 2010 r. normy ISO 26000 Guidance 
on social responsibility. Norma ta jest uniwersalna i moŜe być wykorzystywana 
przez róŜne organizacje (przedsiębiorstwa, organizacje non profit, samorządy 
itd.). Definiuje koncepcję społecznej odpowiedzialności jako „odpowiedzial-
ność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na 
społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które 
                                                 

1 e.spodarczyk@wpit.am.gdynia.pl. 
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przyczynia się do zrównowaŜonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeń-
stwa, bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obowiązują-
cym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania, jest spójne  
z organizacją i praktykowane w jej relacjach. (…) W celu usystematyzowania 
wiedzy o CSR oraz doprecyzowania wartości, którymi powinny posługiwać się 
organizacje (nie tylko biznesowe) w swojej działalności, projekt normy ISO 
26000 wyróŜnia następujące obszary tej społecznej odpowiedzialności:  

a) ład organizacyjny, 
b) prawa człowieka, 
c) stosunki pracy, 
d) ochrona środowiska naturalnego, 
e) relacje z konsumentami, 
f) zaangaŜowanie społeczne”2.  
Uniwersalny charakter normy ISO 26000 pozwala wykorzystać załoŜenia 

charakterystyczne dla koncepcji społecznej odpowiedzialności takŜe przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
odegrać szczególną rolę w inicjowaniu i kształtowaniu tej koncepcji z powodu 
swojego miejsca w społeczności lokalnej. Samorząd charakteryzuje się względ-
ną neutralnością i z powodu swojego statusu powinno mu zaleŜeć w szczególny 
sposób na zrównowaŜonym rozwoju lokalnego środowiska. Jako reprezentanci 
społeczności lokalnej, samorządy są wyposaŜone w konkretne narzędzia orga-
nizacyjno-prawne niezbędne do uruchomienia, wspierania i rozwijania współ-
pracy między członkami społeczności lokalnej (mieszkańcy, NGO, przedsię-
biorcy), prowadzącej do realizowania koncepcji społecznej odpowiedzialności 
przez budowanie społeczeństwa odpowiedzialnego3.  

W kontekście przyjętych załoŜeń teoretycznych, interesujące wydają się re-
alia, jakie mogą towarzyszyć tym procesom. Znajomość moŜliwości i barier 
wynikających z postaw mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów pozwoli 
na ustalenie szans stosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności w śro-
dowisku lokalnym. Pozwoli takŜe na nakreślenie perspektyw rozwoju tej kon-
cepcji.  

                                                 
2 ISO 26000, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (6.03.2013). 
3 Szerzej o roli jednostek samorządu terytorialnego w inicjowaniu i kreowaniu koncepcji spo-

łecznej odpowiedzialności: E. Spodarczyk, Inicjowanie i kreowanie koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności w środowisku lokalnym. Koncepcja Złotego Trójkąta, artykuł został złoŜony do 
druku w czasopiśmie „Zarządzanie i Edukacja” Wydawnictwa Szkoły WyŜszej im. B. Jańskiego. 
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Charakterystyka badania4 

W październiku 2012 roku przeprowadzono badanie, którego głównym ce-
lem było ustalenie moŜliwości i barier stosowania koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności w środowisku lokalnym na przykładzie gminy. Cele szczegółowe 
badania przedstawiają się następująco: 
1. Ustalenie moŜliwości stosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności 

w opinii mieszkańców i przedstawicieli urzędu gminy. 
2. Ustalenie barier stosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności w opi-

nii mieszkańców i przedstawicieli urzędu gminy. 
Bazując na rozwaŜaniach dotyczących roli władz lokalnych w inicjowaniu  

i rozwijaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności w środowisku lokalnym, 
zwrócono w badaniu  szczególną uwagę na to, jak władze wykorzystują posia-
dany potencjał oraz jakie czynniki po stronie społeczności lokalnej sprzyjają,  
a jakie stanowią bariery dla stosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności.  

Badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli mieszkańców gmin wiej-
skich województwa pomorskiego oraz przedstawicieli urzędów gmin. Wybór 
gmin wiejskich nie był przypadkowy. Autorka przyjęła załoŜenie, Ŝe środowi-
sko gminy wiejskiej jest stosunkowo nieliczne. Ze względu na niewielki obszar, 
w środowisku lokalnym występować mogą bliŜsze powiązania między miesz-
kańcami oraz mieszkańcami a przedstawicielami władz lokalnych, co moŜe 
sprzyjać poczuciu wspólnoty. ZałoŜono, Ŝe powyŜsze uwarunkowania mogą 
stanowić podwaliny sprzyjające stosowaniu koncepcji społecznej odpowie-
dzialności w środowisku lokalnym.  

W badaniu mieszkańców udział wzięło 18 osób, które reprezentowały 
dziewięć gmin wiejskich z terenu województwa pomorskiego. Aby poznać opi-
nie władz lokalnych, przebadano przedstawicieli dwóch gmin (wicewójt gminy 
i sekretarz gminy). Próba została dobrana w wyniku doboru celowego. 

Realizując zaloŜone cele, badanie przeprowadzono w formie sondaŜu. Wy-
korzystano metodę pogłębionego wywiadu grupowego (badanie wśród miesz-
kańców w dwóch grupach liczących 9 i 10 osób) oraz metodę indywidualnego 
wywiadu pogłębionego (badanie wśród przedstawicieli władz lokalnych). Opra-
cowano dwa odrębne scenariusze wywiadu. W scenariuszu pogłębionego wy-
wiadu grupowego poruszano takie kwestie, jak: 

– działania władz gminy na rzecz mieszkańców, środowiska, przedsię-
biorców – w opinii mieszkańców, 

                                                 
4 Badanie nie jest reprezentatywne, ma charakter pilotaŜowy. 
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– zainteresowanie władz gminy potrzebami lokalnej społeczności –  
w opinii mieszkańców, 

– oczekiwania mieszkańców wobec władz lokalnych, 
– działania władz gminnych dotyczące integracji społeczności lokalnej na 

rzecz wspólnych celów, 
– czynniki sprzyjające kreowaniu wśród członków lokalnej społeczności 

odpowiedzialności wobec siebie wzajemnie i środowiska, 
– czynniki ograniczające kreowanie wśród członków lokalnej społeczno-

ści odpowiedzialności wobec siebie wzajemnie i środowiska, 
– działania radnych na rzecz lokalnej społeczności, 
– działania NGO na rzecz lokalnej społeczności, 
– poziom zaufania mieszkańców do władz lokalnych, 
– postawa mieszkańców gminy wobec angaŜowania się w Ŝycie lokalnej 

społeczności. 
Scenariusz indywidualnego pogłębionego wywiadu dotyczył podobnych 

zagadnień i obejmował następujące kwestie: 
– znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności, 
– prowadzenie przez władze lokalne dobrowolnych działań na rzecz spo-

łeczności lokalnej (mieszkańców, NGO, przedsiębiorców, środowiska), 
wykraczających poza obowiązki narzucone przez ustawodawcę, 

– czynniki sprzyjające stosowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialno-
ści w środowisku lokalnym, 

– czynniki ograniczające moŜliwość stosowania koncepcji społecznej od-
powiedzialności w środowisku lokalnym, 

– znajomość potrzeb społeczności lokalnej, 
– ocena zaangaŜowania mieszkańców/przedsiębiorców/NGO w Ŝycie lo-

kalnej społeczności, 
– plany odnośnie do realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności  

w gminie. 
Na etapie gromadzenia danych, w badaniu wśród mieszkańców gmin, au-

torka nie uŜywała terminu „koncepcja społecznej odpowiedzialności”, poniewaŜ 
większości respondentów termin ten był nieznany. Problem taki w mniejszym 
stopniu wystąpił podczas wywiadów z przedstawicielami władz lokalnych. 
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Wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców gmin województwa 
pomorskiego 

Jak juŜ wspomniano, w badaniu udział wzięło 18 osób, reprezentujących 
dziewięć gmin wiejskich z terenu woj. pomorskiego. Wśród respondentów było 
jedenaście kobiet i ośmiu męŜczyzn w wieku od 31 do 60 lat, wszyscy badani 
mieli wykształcenie średnie. Trzynaście osób pracowało, dwie – prowadziły 
działalność gospodarczą, jedna osoba była na emeryturze, natomiast dwie osoby 
były bezrobotne. KaŜdy z wywiadów trwał około 140 minut. Respondenci wy-
powiadali się chętnie, wchodzili ze sobą w interakcje, wykazywali teŜ duŜą 
zgodność w wyraŜanych opiniach. 

Respondenci zgodnie twierdzili, Ŝe w wyniku działań władz gminnych po-
zytywne zmiany zaszły w rozwoju infrastruktury (chodniki, drogi, tereny zielo-
ne, remonty budynków, nowe obiekty sportowe), a pod względem estetyki, 
miejscowości które zamieszkują takŜe zmieniają się na lepsze. Respondenci 
podkreślają takŜe znaczenie funduszy unijnych w realizowaniu tych inwestycji. 
RóŜnie jednak oceniają aktywność władz w pozyskiwaniu tych środków oraz 
motywy tych działań („Pozyskują środki, Ŝeby zrobić coś, co widać, bo inaczej 
ich ludzie nie wybiorą”; „U nas i tak dostają pensje, to się nie wysilają, Ŝeby 
zabiegać o dodatkowe pieniądze”; „To tylko kłopot, ktoś musi zabrać się do 
dodatkowej roboty”; „W innych gminach jest lepiej, bo wszystko zaleŜy od 
ludzi, którzy są u władzy”).  

Na pytanie o działania władz na rzecz lokalnych przedsiębiorców, badani 
twierdzą, Ŝe takich działań w zasadzie nie ma („Brak wsparcia”; „Brak zielone-
go światła na uruchomienie działalności”; „Szkolenia unijne jakieś są, ale zu-
pełnie nieprzydatne”). Pojawiają się takŜe wypowiedzi, Ŝe nie wszyscy przed-
siębiorcy są traktowani jednakowo przez władze lokalne („Rodziny radnych 
mają zwolnienia z podatków”; „Krewni wójta zielone światło mają, w małym 
środowisku wszystko widać”). Respondenci sądzą jednak, Ŝe przedsiębiorcy 
wcale nie oczekują zainteresowania ze strony władz lokalnych, poniewaŜ ze 
względu na niesprzyjające przepisy prawne, biurokrację nie zawsze działają 
zgodnie z prawem („Nie chcą, Ŝeby Urząd się nimi interesował, bo łamią pra-
wo”). W opinii badanych, środowisko lokalnych przedsiębiorców jest ze sobą 
skonfliktowane, panuje rywalizacja, nie ma świadomości wspólnych proble-
mów i interesów, przedsiębiorcy nie chcą się integrować („Integracja? KaŜdy 
sobie”). 

Respondenci, na pytanie o współpracę władz lokalnych i organizacji poza-
rządowych (NGO) na rzecz społeczności lokalnej nie dostrzegają raczej takich 
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działań („U nas nie ma takich organizacji”’; „Co robią? Nic nie robią”; „Bez-
sensowne szkolenia dla bezrobotnych, po których i tak nie ma pracy”; „To tylko 
strata pieniędzy, ale przecieŜ ktoś zarobić musi”). 

Respondenci twierdzą, Ŝe działania na rzecz środowiska naturalnego władze 
prowadzą, poniewaŜ są z tych działań rozliczane. Część respondentów uwaŜa, 
Ŝe aby zwiększyć skuteczność tych praktyk, władze powinny zadbać o świado-
mość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska naturalnego („Najgorsi są 
ludzie. Śmieci wywoŜą do lasu”; „Palą śmieci, sami to wdychają, ich dzieci teŜ. 
Trzeba im uświadomić, Ŝe szkodzą przede wszystkim sobie”). 

Badani uwaŜają, Ŝe władze lokalne nie interesują się potrzebami lokalnej 
społeczności. Zainteresowanie pozorne pojawia się przed wyborami i pod ko-
niec kadencji, a po wyborach władze przestają zajmować się potrzebami miesz-
kańców („Przed wyborami rozmawiają i obiecują. Na tym się kończy”; „Wolą 
nie znać potrzeb, bo i tak nie mają środków na ich zaspokojenie”; „przez całą 
kadencję nic się nie da zrobić, bo budŜet, a pod koniec kadencji sami pytają, co 
jeszcze i nawet znajdują środki”).  

Respondenci pytani o oczekiwania wobec władz lokalnych uwaŜają, Ŝe 
władze te mają do dyspozycji na potrzeby gminy bardzo ograniczony budŜet  
i narzucone przez władze centralne plany do wykonania, co w konsekwencji 
skutkuje tym, Ŝe niewiele dla społeczności lokalnej mogą zrobić. Radni nato-
miast, zamiast reprezentować interesy mieszkańców, troszczą się o własny inte-
res („Oczekuję, Ŝeby władza centralna pozwoliła rządzić”; „Radni niewiele 
mogą, a i tak boją się narazić wójtowi”). Konkretnych oczekiwań wobec władz 
lokalnych badani nie sprecyzowali. 

Na pytanie o działania władz lokalnych na rzecz integracji mieszkańców, 
respondenci wymieniają przede wszystkim organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, zajęcia tematyczne dla mieszkańców organizowane przez 
Gminny Dom Kultury, otwarte sesje w Urzędzie Gminy. Zgodnie jednak za-
uwaŜają, Ŝe zainteresowanie mieszkańców tymi wydarzeniami jest niewielkie  
i z kaŜdym rokiem spada. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi, zdaniem bada-
nych, w samych mieszkańcach, którzy nie mają potrzeby integracji, wykazują 
postawę roszczeniową oczekując, Ŝe ktoś coś zrobi za nich („Dla seniorów – 
brak zainteresowania. Imprezy – przychodzi kilka osób”; „Ludzie odwracają się 
od wszelkiej aktywności”; „Sesje są otwarte, a ludzi brak. Przychodzą na sesję, 
jak mają problem osobisty”; „Ludzie chcą, Ŝeby im dać, a nie brać w czymś 
udział i coś robić”).  
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Zdaniem respondentów, narastający problem braku zaangaŜowania miesz-
kańców w Ŝycie kulturalne społeczności lokalnej oraz niechęć do integrowania 
się wynika z tego, Ŝe zaostrzają się róŜnice w statusie materialnym i pozycji 
społecznej ludzi. Powoduje to podziały społeczne, zawiść, nieufność, a nawet 
wrogość. Ludzie nie mają ochoty na dodatkową aktywność, zamykają się  
w domach, aktywność ograniczając do oglądania telewizji i korzystania z kom-
putera i internetu. W opinii badanych, małe środowisko, gdzie „wszyscy  
o wszystkim wiedzą” nie sprzyja integracji („Kiedyś była integracja, dziś siedzą 
w domu przy telewizorze i komputerze”; „Plotkują, krytykują się wzajemnie, 
nic nie dają od siebie”; „Ludzie są leniwi”). Poza tym część badanych uwaŜa, Ŝe 
przyczyną niskiej aktywności mieszkańców jest słabe rozpropagowanie infor-
macji dotyczących spotkań, imprez itp. Nie wszyscy jednak podzielają ten po-
gląd, uwaŜając Ŝe informacje są dostępne dla mieszkańców, np. na stronach 
internetowych urzędów gmin, na tablicach ogłoszeń, niektóre informacje prze-
kazywane są takŜe w kościele.  

Respondenci są zgodni co do przyczyn małego zainteresowania sprawami 
związanymi z szeroko pojętą sferą zarządzania gminą (wybory, uchwały, decy-
zje radnych, itd.). UwaŜają, Ŝe ludzie są rozczarowani sprawującymi władze  
w gminie, nie mają teŜ poczucia moŜliwości współdecydowania o tym, co dzie-
je się na ich terenie („Ludzie nie chodzą na wybory, bo i tak to nic nie zmieni”; 
„Uchwały? PodwyŜszą sobie diety, a w gminie i tak nic się nie robi”). Niepoko-
jące są opinie badanych na temat mechanizmu przebiegu lokalnych wyborów. 
Respondenci uwaŜają, Ŝe kandydaci uciekają się do nieuczciwych praktyk 
(„Przekupują, dają pieniądze za oddane głosy”; „Starsi ludzie dostają pod ko-
ściołem kartki, jak mają głosować”)5. Badani deklarują zaufanie do władz lo-
kalnych na niskim poziomie. 

Na pytanie, jakie działania moŜna podjąć w celu pobudzenia zaangaŜowa-
nia społeczności lokalnej oraz zwiększenia odpowiedzialności wobec siebie 
wzajemnie i środowiska, respondenci nie potrafili udzielić konkretnych odpo-
wiedzi. WyraŜali wątpliwość czy powyŜszy cel moŜna w ogóle osiągnąć. 

Na zakończenie spotkania badani zostali poproszeni o wystawienie ocen6 
poszczególnym członkom społeczności lokalnej (mieszkańcom, władzy lokal-
nej, NGO oraz przedsiębiorcom) za zaangaŜowanie i poczucie odpowiedzialno-

                                                 
5 Są to powaŜne zarzuty, autorka nie ocenia ich prawdziwości, natomiast pojawienie się takich 

opinii, nawet jeśli nieprawdziwych, zdecydowanie negatywnie wpływa na zaufanie mieszkańców 
do władz lokalnych i nie sprzyja koncepcji społecznej odpowiedzialności. 

6 Skala ocen 1–5, gdzie 1 – ocena najniŜsza; 5 – ocena najwyŜsza. 
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ści wobec innych członków społeczności. Po krótkiej dyskusji oceny były na-
stępujące: mieszkańcy – 1, władze lokalne – 2; NGO – trudno powiedzieć, po-
niewaŜ respondenci nie dostrzegają działań tych organizacji lub twierdzą, Ŝe nie 
są skierowane do nich; przedsiębiorcy – 1,5. 

Wyniki badania prowadzonego wśród przedstawicieli urzędów gmin woje-
wództwa pomorskiego 

Przeprowadzono dwa indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicie-
lami urzędów gmin. Respondenci, mimo zapewnienia o anonimowym charakte-
rze badania, odpowiadali na pytania w sposób ogólnikowy. 

Przedstawiciele urzędów gmin twierdzili, Ŝe termin „koncepcja społecznej 
odpowiedzialności” nie jest im obcy („Tak, coś o tym słyszałem”; „Trochę czy-
tałem”). Zapytani, czy przywołać definicję, chętnie na to przystawali. 

Na pytanie o dobrowolne działania prowadzone na rzecz społeczności gmi-
ny, odpowiedzi były zróŜnicowane. Podkreślano natomiast, Ŝe na działania do-
datkowe brakuje środków i czasu („Tak, pomagamy, jeśli jest sytuacja nadzwy-
czajna, klęska Ŝywiołowa uruchamiamy środki poza funduszem pomocniczym”; 
„Organizujemy dogodne dla mieszkańców godziny na załatwianie spraw  
w urzędzie”; „Nie ma moŜliwości takiej pomocy dla przedsiębiorstw, brak 
środków i ludzi”). 

Wśród czynników sprzyjających stosowaniu koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności wymieniano sytuacje wyjątkowe, w których niesienie pomocy 
jest naturalnym odruchem oraz dobrą wolą urzędników. Nie motywuje się jed-
nak pracowników urzędu do takich zachowań („Uprzejmość nie jest nagradza-
na”). Podkreślano natomiast dobre relacje urzędów z NGO zapewniając, Ŝe we 
współpracy z tymi organizacjami urzędy mogą realizować dobre praktyki. 

Respondenci byli zgodni co do czynników ograniczających stosowanie 
koncepcji społecznej odpowiedzialności. Wymieniali brak środków na dodat-
kowe działania, brak dobrej komunikacji z mieszkańcami gminy i przedsiębior-
stwami. Twierdzono równieŜ, Ŝe większość mieszkańców wykazuje postawę 
roszczeniową lub bierną, co nie wpływa na dobre relacje. 

Zapytani o znajomość potrzeb społeczności gminnej, badani zapewnili, Ŝe 
potrzeby znają. Źródłem wiedzy są zebrania w urzędzie gminy, zebrania wiej-
skie, opinie sołtysów. 

JuŜ jednak w odpowiedzi na kolejne pytanie, respondenci oceniając zaanga-
Ŝowanie poszczególnych grup tworzących społeczność gminy stwierdzili, Ŝe 
zaangaŜowanie to jest na bardzo niskim poziomie („Ludzie nie przychodzą na 
zebrania”; „W imprezach organizowanych przez gminę uczestniczy niewiele 
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osób, a imprez jest naprawdę duŜo. Potem mówią, Ŝe nic się nie dzieje”). Przed-
siębiorcy w opinii badanych są mało aktywni, nie zrzeszają się („MoŜe naleŜą 
do jakichś Cechów Rzemiosła, ale my tego nie śledzimy”). Ponownie pozytyw-
nie oceniono aktywność NGO („Są to organizacje aktywne, współpracują  
z nami”; „Przychodzą z pomysłami”). Prośbę o ocenę społeczności gminy pod 
względem zaangaŜowania spełnił tylko jeden respondent, wystawiając następu-
jące noty: mieszkańcy – 1; urząd gminy – 3; przedsiębiorcy – 1; NGO – 3. 

Respondenci twierdzą, Ŝe chcieliby wprowadzać w swoich gminach kon-
cepcję społecznej odpowiedzialności. Planują w tym celu zachęcać mieszkań-
ców do aktywnego włączania się w prace nad zagospodarowaniem gminy. De-
klarują równieŜ, Ŝe będą próbować skuteczniej docierać do mieszkańców przez 
NGO. 

Podsumowanie 

Z uwagi na rolę i miejsce jednostek samorządu terytorialnego w społeczno-
ści lokalnej, urzędom gmin autorka przypisała początkowo moŜliwości w ini-
cjowaniu i kreowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności. Wyniki badań 
wskazują jednak na występowanie wielu barier, zarówno po stronie urzędów, 
jak i mieszkańców. Barierą jest przede wszystkim brak wiedzy co do istoty 
koncepcji społecznej odpowiedzialności oraz korzyści, jakie dać moŜe gminie 
jej stosowanie. śaden z respondentów nie deklarował jakiegokolwiek wsparcia 
czy informowania o koncepcji ze strony władz centralnych. Członkowie lokal-
nej społeczności nie integrują się wokół spraw gminy, nie odbierają problemów 
gminy jako własnych. Nie rozumieją wzajemnie swoich potrzeb i nie wykazują 
nimi większego zainteresowania. Występują takŜe problemy w komunikacji. 
Poszczególne grupy są rozczarowane zarówno postępowaniem innych, jak  
i własnym (moŜe najmniej zastrzeŜeń wobec siebie mają przedstawiciele urzę-
dów gmin). Społeczność dostrzega brak etyki w swoich zachowaniach. Budzi to 
zniechęcenie i nieufność. Trudno w takich okolicznościach doszukiwać się 
znamion społeczności odpowiedzialnej, która stanowić miałaby bazę do wdra-
Ŝania koncepcji społecznej odpowiedzialności. 

Pojawia się pytanie, czy na gruncie gminy koncepcja społecznej odpowie-
dzialności ma rację bytu. Na podstawie wyników badania, trudno doszukać się 
przesłanek co do jej stosowania. Autorka uwaŜa, Ŝe niezadowolenie z obecnej 
sytuacji, wbrew pozorom jest taką przesłanką. Brak satysfakcji z  tego, co dzieje 
się w gminie, brak zadowolenia z siebie i z innych grup moŜe być motorem 
zmian. Trudno jednak liczyć tu na wiodącą rolę urzędu gminy. Impuls do zmian 
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wynikających z wprowadzenia koncepcji społecznej odpowiedzialności, wska-
zanie kierunków i korzyści z nich wynikających oraz roli poszczególnych grup 
społecznych w gminie moŜe natomiast przypaść w udziale uczelniom, które  
z racji połoŜenia geograficznego, tematyki prac badawczych dysponują odpo-
wiednią wiedzą. W przeciwnym razie realizacja koncepcji społecznej odpowie-
dzialności w gminach wiejskich moŜe nie mieć perspektyw. 
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